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Wszelkich informacji o Kongresie BLIC 2003 udzielają organizatorzy (adres
e-mail: info@blic2003.com) a także dostępne są na stronie internetowej
www.blic2003.com

✶

Komunikat prasowy Rady Adwokatur
i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej
(Council of the Bars and the Law Societies of the European
Union CCBE) i Akademii Prawa Europejskiego
(Academy of European Law ERA)

ERA (Akademia Prawa Europejskiego z siedzibą w Trewirze, Niemcy) i CCBE
(Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej z siedzibą w Bruk-
seli) z ogromną radością powitały dziś wiadomość o przyznaniu przez Komisję Eu-
ropejską tym dwom instytucjom wspólnej dotacji w wysokości około 980 000 Euro
przeznaczonej na organizację szkoleń prawników, którzy stawać będą przed nie-
dawno ustanowionym Międzynarodowym Trybunałem Karnym (ICC) w Hadze.

Akademia Prawa Europejskiego, która jest głównym partnerem w projekcie, zna-
na jest z organizacji szkoleń dla wszystkich zawodów prawniczych tak w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, państwach stowarzyszonych Europy Środkowej i
Wschodniej jak i w innych zainteresowanych szkoleniami państwach. ERA odpo-
wiedzialna będzie za stworzenie programów szkoleń nastawionych na praktykę
obron w postępowaniach przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Partnerem w projekcie jest reprezentująca ponad 500 000 prawników z Unii
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area
EEA) Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej, która przede
wszystkim będzie zaangażowana w proces wyboru osób, które zostaną przeszkolo-
ne a także wykładowców.

Projekt, który finansowany jest głównie przez Komisję Europejską w ramach Eu-
ropejskiej Inicjatywy dla Demokracji i Praw Człowieka – Walki z Bezkarnością i
Promowania Sprawiedliwości Międzynarodowej, nastawiony jest na szkolenie
obrońców w zakresie niezbędnej wiedzy potrzebnej do udziału w postępowaniach
toczących się przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Program szkoleń składał się będzie z cyklu czterech tygodniowych seminariów,
które odbędą się w okresie osiemnastu miesięcy.

Zostaną również opracowane materiały dydaktyczne, które umożliwią prowadze-
nie szkoleń na poziomie krajowym a także założony portal internetowy, na którym
znajdować się będą materiały dotyczące międzynarodowego prawa karnego, a w
szczególności Międzynarodowego Trybunału Karnego i poświęcone zagadnieniom
związanym z codzienną pracą specjalizujących się w tej dziedzinie obrońców.

Dyrektor ERA Wolfgang Heusel powiedział dziś: „ERA, jako europejski instytut
edukacyjny zajmujący się szkoleniem prawników praktyków z całej Europy, czuje
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się zaszczycona. Cieszymy się, że będziemy mogli współpracować z CCBE, która
jest gwarantem doskonałych kontaktów i wsparcia ze strony adwokatur i stowarzy-
szeń prawniczych zarówno obecnych jak i nowych członków Unii Europejskiej”.

Sekretarz Generalny CCBE Jonathan Goldsmith powiedział dziś: „Ten projekt sta-
nowi niebywałą szansę dla 100 prawników, głównie z Europy Środkowej i Wschod-
niej, aby mogli oni uczestniczyć w szkoleniu na bardzo wysokim poziomie. Pozwoli
także na wypracowanie standardów postępowania dla prawników występujących
przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym”.

Wszelkich informacji o projekcie udzielają:

Wolfgang Heusel (ERA): tel. + 49 (0) 651 937 37 – 0
faks + 49 (0) 651 937 37 – 90
e-mail: wheusel@era.int

Karine Métayer (CCBE): tel. + 32 (0) 2 234 65 10
faks + 32 (0) 2 234 65 11/12
e-mail: metayer@ccbe.org


