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Ayse Bingol Demir, Piers Gardner i Laurent Pettiti przedstawiający rekomendacje
Rady dla Komitetu Spraw Prawnych i Praw Człowieka

PROJEKT KONWENCJI EUROPEJSKIEJ O ZAWODZIE PRAWNIKA
Podczas wysłuchania w dniu 12 października 2017 r. w Strasburgu Rada zaprezentowała Komitetowi Spraw Prawnych i
Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy swoje stanowisko na temat projektu Konwencji europejskiej
o zawodzie prawnika. Po krótkim wprowadzeniu do tematu przez sprawozdawcę Komitetu, Sabien Lahaye-Battheu, eksperci
CCBE Laurent Pettiti i Piers Gardner wskazali na potrzebę wprowadzenia wiążącej regulacji dot. zawodu prawnika ze względu
na odnotowywaną w ostatnich latach rosnącą liczbę ataków na prawników. Eksperci podkreślili także potrzebę wdrożenia
mechanizmu egzekwowania w celu zapewnienia skutecznej realizacji postanowień Konwencji i zaproponowali wprowadzenie
dorocznego sprawozdania z monitoringu przebiegu procesu w celu zapewnienia odpowiedzialności i wymiany najlepszych praktyk.
Argumentowano, że narzędzia te przyczyniłyby się do zapewnienia ochrony prawa prawników do świadczenia pomocy prawnej
klientom, natomiast obywatelom zagwarantowałyby prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości i zapewniłyby podstawową
ochronę zasady praworządności. Nawiązując do tego tematu, turecki prawnik Ayşe Bingöl Demir, jeden ze zdobywców w 2016 r.
nagrody Rady dedykowanej prawom człowieka (ang. CCBE Human Rights Award 2016) zgłosił kwestię nękania i ścigania karnego
prawników w Turcji, wskazując na negatywne konsekwencje tych praktyk dla obywateli i ich praw.
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Od lewej do prawej: Ayse Bingol Demir, Piers Gardner, Sabien Lahaye-Battheu, Laurent Pettiti, Philip Buisseret

STAŁY KOMITET RADY
W dniu 20 października w Bordeaux odbyło się posiedzenie
Stałego Komitetu Rady w ramach struktur Krajowej konwencji
prawników CNB. Mowy powitalne wygłosili Nathalie Lanzi, Druga
Wiceprezes rady regionalnej Nuvelle-Aquitaine i Jean-Bernand
Thomas, Wiceprezes Conseil National des Barreaux. Pani Lanzi
wskazała wspólne wartości i cele naszych ukierunkowanych na
przyszłość organizacji. Pan Thomas podkreślił rolę i działania Rady
w promowaniu ochrony niezależności i poufności prawników w
celu zapewnienia podstawowej ochrony praw obywateli i zasad
praworządności. Pan Thomas zwrócił tu szczególną uwagę na
potrzebę budowania szerszego zrozumienia koncepcji zawodu
i wyraził swoje zadowolenie z faktu opracowania propozycji
Konwencji europejskiej o zawodzie prawnika. Pani Sabine LahayeBattheu, sprawozdawca dla Sprawy dot. opracowania Konwencji
europejskiej o zawodzie prawnika przedstawiła informacje na
temat prac wykonanych do tej pory i zwróciła uwagę na potrzebę
współpracy krajowych samorządów prawniczych i Rady w celu
zapewnienia, że Konwencja będzie instrumentem wartościowym
dla prawników i obywateli w całej Europie.

Stały Komitet Rady w Conseil Régional / Hôtel de Région w Bordeaux

Kolejne posiedzenie – posiedzenie plenarne Rady – odbędzie się 20 listopada 2017 r. w hotelu The Hotel w Brukseli.

RAPORT FRA NA TEMAT NADZORU – WEZWANIE DO OCHRONY
KORESPONDENCJI POMIĘDZY PRAWNIKIEM I KLIENTEM
W dniu 23 października Agencja FRA opublikowała drugi raport pt. „Nadzór służb wywiadowczych: prawa podstawowe,
zabezpieczenia i środki prawne w Unii Europejskiej”. W raporcie Agencja stwierdza, że nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa i
nowe technologie przyniosły liczne reformy w obszarze przepisów prawa dot. nadzoru; reformy te są często zbyt skomplikowane
i skutkują niepewnością w zakresie uprawnień i upoważnień, jaki dysponują służby wywiadowcze. Stąd Agencja wzywa do
wprowadzenia „lepszych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych i prywatności” i wskazuje ochronę korespondencji prawnika
z klientem jako jeden z 16 kluczowych priorytetów. „FRA Opinia 7: Państwa członkowskie UE powinny opracować szczegółowe
procedury prawne w celu ochrony tajemnicy zawodowej w odniesieniu do takich grup jak parlamentarzyści, sędziowie, prawnicy
i dziennikarze. Realizacja tych procedur powinna podlegać kontroli przez niezależny organ. Ponadto, raport uwzględnia
rekomendacje Rady dot. procedur zatwierdzenia, które powinny mieć zastosowanie w sytuacji gdy nadzór obejmuje informacje
objęte tajemnicą zawodową.

ODPOWIEDŹ RADY W RAMACH PUBLICZNYCH KONSULTACJI DOT. POPRAWY
TRANSGRANICZNEGO DOSTĘPU DO DOWODÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
W SPRAWACH KARNYCH
Rada udzieliła odpowiedzi w ramach publicznych konsultacji Komisji dot. poprawy transgranicznego dostępu do dowodów w
formie elektronicznej w sprawach karnych.
Rada wskazuje, że ważne jest, aby każda inicjatywa UE mająca regulować transgraniczny dostęp do dowodów w formie
elektronicznej zapewniała dostateczne środki ochrony praw podstawowych. Stąd Rada uważa, że korzystanie przez prawników z
usług łączności elektronicznej takich jak usługi pracy w chmurze powinno podlegać takiej samej ochronie niezależnie od tego czy
treści są przechowywane w centrum danych, na komputerze w biurze prawnika czy też przez niego osobiście. Ponadto, należy
zagwarantować, że w sytuacji istnienia silnego systemu ochrony danych prawników, stosowne organy władzy występujące do
dostawców usług informatycznych prawników o dane w obrocie transgranicznym nie mają możliwości obejścia tego systemu w
celu uzyskania tych danych. Na koniec, niezależnie od rodzaju wprowadzonego systemu transgranicznego dostępu do dowodów

w formie elektronicznej, system ten powinien gwarantować nienaruszalność danych i innych dowodów objętych tajemnicą
adwokacką/radcowską lub tajemnicą zawodową. Wszystkie zabezpieczenia powinny mieć także zastosowanie w sytuacji
możliwości przechwycenia danych przekazywanych w obrocie transgranicznym. W tym celu od organów ochrony porządku
publicznego należy wymagać stosowania wszystkich dostępnych środków technologicznych celem pozostawienia materiałów
objętych tajemnicą zawodową i tajemnicą adwokacką/radcowską poza zakresem działań nadzoru.

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY
Komisja śledcza Parlamentu Europejskiego ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
(PANA).
Rada śledziła rozwój wydarzeń w zakresie prac Komisji śledczej Parlamentu Europejskiego ds. prania pieniędzy, unikania
opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA). W dniu 28 czerwca dwóch Współsprawozdawców opublikowało projekt
Sprawozdania i projekt Zaleceń. Oba te dokumenty były bardzo krytyczne, gdy chodzi o zawody prawnicze i z dużą szkodą dla
samorządów i tajemnicy zawodowej. Do dnia 5 września projekty Sprawozdania i Zaleceń przechodziły proces wprowadzania
poprawek. Komisja głosowała nad dokumentami w dniu 18 października. Rada podejmowała działania ukierunkowane na
zapewnienie zrozumienia zarówno roli samorządu, jak i wagi tajemnicy adwokackiej/radcowskiej i tajemnicy zawodowej, ponieważ
zaproponowane poprawki nie wskazywały na istnienie takiego zrozumienia. Oczekuje się, że głosowanie nad ostatecznym
Sprawozdaniem i Zaleceniami będzie miało miejsce w grudniu podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
Zmiana 4. Dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Parlament Europejski i Rada prowadzą trójstronne negocjacje przy wsparciu Komisji w celu osiągnięcia porozumienia w
zakresie zmienionej Dyrektywy. Do chwili obecnej odbyły się trzy ukierunkowane na osiągnięcie kompromisu trójstronne sesje
negocjacyjne. Jest kilka kwestii, które wymagają dalszych prac na niwie politycznej, ze względu na fakt, że w kilku punktach
stanowiska Parlamentu i państw członkowskich są znacząco różne. Radę interesuje wiele kwestii, w tym te dotyczące obowiązków
samorządów, zapisy regulujące sytuację beneficjenta rzeczywistego i trustów, podwyższonych wymogów analizy due diligence,
roli jednostek wywiadu finansowego czy zapisów dot. doradztwa podatkowego itd.

SPRAWOZDANIE PT. „PRZEGLĄD WYNIKÓW DOTYCZĄCY ZARZĄDZANIA
SPRAWAMI PRZEZ TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ”.
Czytelnicy znajdą sprawozdanie przygotowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy pod linkiem tutaj. W przeglądzie
wyników Trybunał Obrachunkowy dokonał oceny procesów zarządzania sprawami przez TSUE, a w szczególności czy stosowane
procedury zapewniały skuteczna obsługę przedkładanych spraw i czy istnieje możliwość poprawy ich terminowego rozpatrywania.

PRAWO KARNE
Propozycja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków
prawnokarnych
Rada śledzi rozwój wydarzeń w odniesieniu do propozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania
praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych. Propozycja ma na celu wprowadzenie minimalnych reguł dot. definicji
wykroczeń i sankcji w obszarze prania pieniędzy oraz wspólnych przepisów w celu usprawnienia procedur dochodzeniowych
dla tych wykroczeń i zapewnienia lepszej współpracy w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jej kluczowe elementy to:
(1) Wykroczenia w obszarze prania pieniędzy (2) Kary dla osób fizycznych (3) Okoliczności obciążające (4) Odpowiedzialność
i sankcje dla osób prawnych (5) Jurysdykcja. Inicjatywa została ogłoszona przez Komisję w ramach Planu działań z zakresu
przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Dyrektywa została zaproponowana w wyniku odnotowania przez Komisję, że chociaż
wszystkie państwa członkowskie uznały pranie pieniędzy za działanie niezgodne z prawem, to jednak stosują one różne definicje
tego terminu oraz różne sankcje w tym obszarze.

Propozycja Rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zamrażania i konfiskaty mienia
Rada śledzi rozwój wydarzeń dla „Propozycji Rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zamrażania i konfiskaty
mienia”. Komisja jest przekonana, że obecne przepisy prawa UE w tym zakresie są nieaktualne i nie odpowiadają już najnowszym
krajowym czy europejskim zasadom dot. zamrażania i konfiskaty mienia. Komisja uważa, że w ten sposób tworzy się luki prawne,
które są wykorzystywane przez przestępców.

KONGRES STOWARZYSZENIA UBEZPIECZYCIELI OFERUJĄCYCH UBEZPIECZENIA
OCHRONY PRAWNEJ (RIAD) W 2017 R.
Rada uczestniczyła w dorocznym kongresie RIAD, międzynarodowego stowarzyszenia ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia
ochrony prawnej, który zgromadził reprezentujących cały świat przedstawicieli różnych ubezpieczycieli oferujących takie
ubezpieczenie. Tematem kongresu było „Być o krok do przodu w grze jaką są ubezpieczenia ochrony prawnej” (ang. Staying ahead
of the Game in Legal Protection Insurance) a rozmowy koncentrowały się przede wszystkim nad tym w jaki sposób ubezpieczyciele
mogą wprowadzać zmiany, aby być w stanie zaspokajać potrzeby klientów i nadążać za innowacjami technologicznymi. Poruszono
także kwestie oczekiwań milenialsów oraz sposoby lepszego komunikowania zmian klientom. Uczestnicy omawiali także w
trzech osobnych grupach kluczowe obszary, którym ubezpieczyciel musi stawić czoła, by pozostać w grze. Przedstawiciele Rady
uczestniczyli w warsztacie nr 3, podczas którego rozważano kwestię „Czy ubezpieczenie ochrony prawnej odpowiada potrzebom
klientów?” Uczestnicy warsztatu stwierdzili, że namacalną wartością dla klientów jest fakt posiadania przez nich łatwego dostępu
do prawnika. Jednakże, aby być w stanie skutecznie i szybko reagować na potrzeby klientów konieczne jest podjęcie kolejnych
działań. Innym ciekawym tematem była prezentacja badania IPSOS dot. postrzegania kwestii prawnych i ubezpieczeń ochrony
prawnej przez konsumentów we Francji, Niemczech, Holandii i Irlandii (dokument dostępny tutaj); wyniki uzyskane dla wszystkich
badanych krajów pokazują, że preferowaną interakcją pomiędzy ubezpieczycielami i klientami jest interakcja słowna. Kongres
ukazał możliwości odkrywania nowych szans na rynku – np. za pomocą InsurTech – które mogą przyczynić się do transformacji
sektora ubezpieczeń ochrony prawnej.

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA
W dniu 25 października odbył się Europejski Dzień Prawnika połączony z Europejskim Dniem Sprawiedliwości. W całej Europie
członkowskie samorządy prawnicze zorganizowały imprezy i podjęły inicjatywy, aby uczcić ten dzień; w inicjatywę zaangażowały
się szczególności samorządy w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Grecji, na Słowacji, we Słowenii, w Portugalii, Szwecji i
Zjednoczonym Królestwie. Więcej informacji na temat zorganizowanych wydarzeń można znaleźć na naszej stronie internetowej
oraz na twitterze – hashtag #EuropeanLawyersDay.

KONFERENCJA SZKOLENIOWA RADY
14 grudnia odbędzie się konferencja szkoleniowa Rady w Brukseli. Pełny program jest już dostępny na naszej stronie
internetowej; obejmuje on warsztaty poświęcone innowacyjnym narzędziom szkoleniowym, finansowaniu projektów, tworzeniu
innowacyjnych produktów i usług (ang. design thinking) oraz POMOCY w UE.
Rejestracja potrwa do 20 listopada.

OMÓWIENIE PROJEKTÓW UNIJNYCH PROWADZONYCH OBECNIE POPRZEZ
EUROPEJSKĄ FUNDACJĘ PRAWNIKÓW (ELF)
Obecnie ELF uczestniczy w 6 projektach współfinansowanych przez Komisję Europejską. ELF koordynuje: TRAVAW (Szkolenie dla
prawników na temat zwalczania przemocy wobec kobiet), MULTILAW (Wielostronna wymiana prawników) i TRADATA (Szkolenie
dla prawników na temat reformy dot. ochrony danych w UE) oraz jest partnerem programu TRACHILD (Szkolenie dla prawników
reprezentujących dzieci w postępowaniu karnym, administracyjnym i cywilnym), Me-CODEX (Utrzymanie komunikacji za pomocą
portalu e-sprawiedliwości w drodze wymiany danych online) oraz EVIDENCE 2 (Wprowadzanie DOWODÓW do e-CODEX).

TRAVAW – w ramach kampanii unijnej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet przeszkolono ponad 100 prawników
do tej pory w 3 różnych jurysdykcjach (Hiszpania, Grecja oraz Anglia i Walia) z zakresu spraw dot. przemocy domowej, małżeństwa
z przymusu, przemocy motywowanej „honorem” czy okaleczania kobiecych narządów płciowych.
MULTILAW – trwa pierwsza tura wymian (od listopada 2017 r. do lutego 2108 r.), w ramach której 20 prawników z 8 krajów
zostanie ulokowanych w samorządach prawniczych lub kancelariach prawnych w innych państwach członkowskich UE na okres
2 tygodni.
TRADATA – projekt powinien się rozpocząć w listopadzie tego roku a pierwsze seminaria dla prawników z zakresu reformy
ochrony danych w UE powinny się odbyć w styczniu 2018 r.
TRACHILD posiada obecnie swoją stronę internetową na której zebrano informacje o seminariach oraz ważne materiały na
temat praw dzieci do prawnika.
Me-CODEX – projekt kontynuowany od jego rozpoczęcia pod koniec 2016 r.; wkrótce rozpocznie się projekt EVIDENCE 2, który
obejmie istotne działania w obszarze e-sprawiedliwości, przy współudziale ELF i Rady przekazującej opinię prawników na temat
nowych inicjatyw.

KONKURS IDEA GARAGE: E-JUSTICE W TALLINIE – PRZEDSTAWICIEL RADY
LEADEREM ZWYCIĘSKIEGO ZESPOŁU
Zespół Eurovisor. Zdjęcie Garage 48
W trakcie konferencji Futur-e-Justice zorganizowanej w ramach
estońskiej prezydencji w Radzie UE w Tallinie, w dniach 19 i 20
października odbył się konkurs Idea Garage: e-Justice; inicjatywa
została zorganizowana przez Garage 48 we współpracy z
estońskim Ministerstwem Sprawiedliwości, CIVITTA Estonia i
Estońskim Urzędem ds. Systemów Informacyjnych. Podstawowym
celem było znalezienie rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania
występujące w systemie e-sprawiedliwości za pomocą rozwiązań
teleinformatycznych. Uczestniczy otrzymali osiem różnych
studiów przypadków. Z pomocą mentorów mieli przygotować
i przedstawić prototyp rozwiązania dla wyzwań, którymi się
zajmowali. Przedstawiciel Rady, Péter Homoki, (Przewodniczący
Komitetu Rady ds. Prawa IT) był jednym z mentorów a jego drużyna
Eurovisor zaproponowała bazę danych dla portali turystycznych,
gdzie użytkownik mógłby porównać informacje na temat różnic
w przepisach i zasadach prawa krajów UE dot. kwestii istotnych
dla turystów takich jak np. biwakowanie, piesze wędrówki, jazda samochodem, łowienie ryb, organizowanie polowań itd.
Rozwiązanie zostało przedstawiane jako element odnowionej wersji informacji dostępnych na stronie internetowej Odwiedź
Estonię (ang. Visit Estonia).

Jury stwierdziło, że spośród czterech rozwiązań zaprezentowanych podczas konkursu, propozycja przedstawiona przez zespół
Pétera Homokiego była najbardziej realistyczna i przyznało tej grupie pierwszą nagrodę.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
10/11

Wspólna konferencja CCBE-UNBA – Kijów

22/11

Szkolenie Przewodniczących Komitetów Rady – Bruksela

24/11

Sesja plenarna Rady – Bruksela

14/12

Konferencja szkoleniowa Rady – Bruksela

