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Rusza kampania informacyjna Komisji Europejskiej
skierowana do polskich prawników

Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa Komisji
Europejskiej będzie informować polskie środowisko prawnicze o możliwościach
współpracy państw członkowskich UE w zakresie prawa cywilnego i gospodarcze-
go. W ramach kampanii informacyjnej pod hasłem „Współpraca sądowa w spra-
wach cywilnych w 10-ciu nowych krajach UE” działaniami informacyjnymi zosta-
ną objęte kancelarie prawnicze w całym kraju. Kampania informacyjna Dyrekcji
Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej
jest prowadzona równolegle w 10 nowych państwach członkowskich na wzór po-
dobnej kampanii, która odbyła się na początku 2004 r. w dawnych państwach
członkowskich.

Podczas konferencji prasowej inaugurującej kampanię Olivier Tell, Sekretarz ds.
Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i gospodarczych Dyrekcji ds. Sprawiedliwo-
ści, Wolności i Bezpieczeństwa KE powiedział – Choć kampania adresowana jest do
prawników, jej beneficjentem będzie każdy obywatel, który będzie chciał zasięgnąć
porady prawnej w oparciu o coraz powszechniej stosowane przepisy wspólnotowe.
Może to dotyczyć spraw handlowych, ale także spadkowych, rodzinnych czy zwią-
zanych z podróżami zagranicznymi.

Polscy prawnicy coraz częściej zmuszeni są do sięgnięcia po instrumenty prawa
unijnego ze względu na zasadę swobodnego przepływu usług, osób i towarów,
obowiązującą w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność rodzicielska w związkach
obywateli różnych krajów członkowskich, czy kolizje podczas wyjazdów zagranicz-
nych to sytuacje, w których organy prawne państw członkowskich muszą ze sobą
współpracować.

W przygotowaniu kampanii uwzględniono wyniki badań w zakresie identyfikacji
źródeł informacji na temat prawa cywilnego na poziomie unijnym wykorzystywanych
przez polskich prawników, oraz stopnia wykorzystywania w praktyce wiedzy w tym
zakresie. W tym celu, 4 marca 2005 r. zorganizowano w Krakowie „Okrągły stół
przedstawicieli zawodów prawniczych”. Równolegle przeprowadzono ogólnopol-
skie badanie ankietowe wśród 200 praktyków z różnych dziedzin prawa cywilnego.
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Uczestnicy „okrągłego stołu” podkreślali, iż sprawy związane z uznawalnością
orzeczeń sądowych pochodzących z innych krajów członkowskich, bazujące na
przepisach stosownych rozporządzeń Rady Unii Europejskiej, nie są jeszcze zbyt
mocno rozpowszechnione. Opinia ta koresponduje z wynikami szeroko zakrojonego
badania ankietowego, przeprowadzonego w pierwszej połowie marca 2005 r.
w grupie 200 przedstawicieli zawodów prawniczych w całej Polsce. Ujawniło ono,
że udział spraw wymagających zastosowania instrumentów prawa europejskiego w
codziennej praktyce środowiska prawniczego w Polsce jest niewielki. Jedynie w
grupie adwokatów blisko połowa respondentów wykazała „doświadczenie euro-
pejskie”. W pozostałych przypadkach ok. 15% ankietowanych wykazało kontakt z
takimi sprawami w ostatnim czasie.

W opinii uczestników „Okrągłego stołu zawodów prawniczych”, jak również re-
spondentów badań ankietowych, kampania informacyjna może przybliżyć sporej
rzeszy prawników praktyków ustawodawstwo europejskie w zakresie sądownictwa
cywilistycznego. Jako efektywne narzędzia informacyjne pytani wskazali publikacje
z zakresu prawa europejskiego, szkolenia specjalistyczne, a także rzetelne tłuma-
czenia unijnych aktów prawnych na język polski.

W ramach akcji „Współpraca sądowa w sprawach cywilnych w 10-ciu nowych
krajach UE” przewidziano kampanię plakatową oraz materiały dołączane do pism
specjalistycznych. Ponadto, do środowisk prawniczych w całym kraju trafi 30 000
przewodników po najważniejszych aspektach cywilistycznych prawa europejskie-
go. Informacje na temat kampanii Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wol-
ności i Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej można znaleźć na stronie internetowej
www.eurocivil.info. O szczegółach akcji można przeczytać w języku ojczystym każ-
dego z nowych krajów członkowskich.
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