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25 października 2017 r. w całej Europie odbędzie się czwarty Europejski Dzień Prawnika. 
Rada opublikowała obszerny przewodnik po tym wydarzeniu oraz plakat. Przewodnik zawiera 
praktyczne informacje na temat wydarzenia oraz materiał stanowiący wprowadzenie do tematu: 
„E-woluujący prawnicy: w jaki sposób transformacja cyfrowa może wzbogacić relację obywatela 
z prawnikiem” (ang. E-volving lawyers: how digital transformation can enrich the relationship 
between the citizen and the lawyer.). Przynależące do Rady samorządy i stowarzyszenia prawnicze 
z całej Europy zachęca się do zorganizowania inicjatyw i przekazania stosownej informacji do 
Sekretariatu, tak aby Rada także mogła je promować.

14 grudnia 2017 r. odbędzie się Konferencja szkoleniowa Rady w Brukseli. Program konferencji obejmuje panele poświęcone 
przyszłym miękkim umiejętnościom, zarzadzaniu zmianą w kancelariach prawnych w erze cyfrowej, neurobiologii i nowym 
odkryciom w zakresie skutecznego uczenia się, nowym narzędziom takim jak masowy otwarty kurs online, rzeczywistości 
wirtualnej, webinariom czy finansowaniu projektów. Ponadto, podczas konferencji firmy organizujące szkolenia i prawnicy 
będą mieli możliwość wymienić się najlepszymi praktykami i innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze szkoleń prawniczych. 
Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w nadchodzących tygodniach. Na konferencję można się już rejestrować wysyłając 
email na adres: event@ccbe.eu.
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W odpowiedzi na odnotowane w kilku krajach członkowskich naruszenia zagrażające zachowaniu poufności w relacjach 
pomiędzy klientami i ich prawnikami, podczas posiedzenia Stałego Komitetu w dniu 15 września 2017 r. Rada przyjęła 
oświadczenie na temat na temat tajemnicy zawodowej/ tajemnicy adwokackiej/radcowskiej. Rada podkreśla, że przeciwnie 
do rozpowszechnionego błędnego przekonania w tym zakresie relacja oparta na zachowaniu poufności nie ma na celu ochrony 
prawników, ale służy wyłącznie ochronie ich klientów. W sytuacji gdy klient zasięga porady prawnika, musi mieć pewność, że 
informacje przekazane prawnikowi będą traktowane jako informacje poufne na mocy tajemnicy zawodowej/ tajemnicy adwokackiej/
radcowskiej. Zatajenie informacji przez klienta ze strachu przed zdradzeniem tego zasadniczego warunku koniecznego do 
zachowania poufności uniemożliwiłoby prawnikowi udzielenie klientowi porady/ reprezentowanie klienta. Bez zasady poufności 
niemożliwe jest przeprowadzenie rzetelnego procesu sądowego, a bez rzetelnego procesu sądowego na szwank narażona zostaje 
praworządność. Zasada poufności stanowi jeden z filarów wolności jednostki w społeczeństwie demokratycznym.

Pełna treść oświadczenia jest dostępna na stronie.

W dniu 21 czerwca 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowych przepisów dotyczących przejrzystości, 
mających zastosowanie do podmiotów pośredniczących w planowaniu podatkowym np. doradców podatkowych, księgowych, 
bankowców i prawników, którzy opracowują i promują plany podatkowe dla swoich klientów. Zgodnie z propozycją, 
transgraniczne systemy planowania podatkowego, noszące pewne cechy charakterystyczne lub „znamiona”, będą musiały być 
automatycznie zgłaszane organom skarbowym, zanim zostaną zastosowane. Komisja zobowiązuje pośredników do ujawniania 
organom skarbowym systemów potencjalnie agresywnego planowania podatkowego (proponowany art. 8aaa). 

Rada z zadowoleniem odnotowuje, że pozycja prawników w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości została dostrzeżona w 
propozycji poprzez poszanowanie zasad tajemnicy adwokackiej/radcowskiej i tajemnicy zawodowej. Rada wskazała jednak, że 
zapisy regulacji mogłyby zostać poprawione, tak aby precyzyjnie odzwierciedlały funkcjonowanie przepisów. W oświadczeniu 
zawarliśmy proponowane zapisy podkreślając raz jeszcze, że tajemnica zawodowa/ tajemnica adwokacka/radcowska stanowi 
środek ochrony podstawowych praw obywateli, a nie prawników. Rada podkreśliła także, że niektóre wersje językowe wydają 
się stosować różne pojęcia w odniesieniu do tajemnicy adwokackiej/radcowskiej i tajemnicy zawodowej, które mają różne 
konsekwencje prawne. Stąd poszczególne wersje językowe wymagają dokładnego przeglądu.

Pełna treść dokumentu jest dostępna na stronie. 

W październiku 2016 r. liczni członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (Zgromadzenie) podpisali wniosek 
zachęcający Komitet Ministrów do rozpoczęcia prac nad opracowaniem Konwencji europejskiej o zawodzie prawnika. Na 
początku 2017 r. sprawa została oficjalnie przekazana do Komitetu Spraw Prawnych i Praw Człowieka Rady Europy a ten 
wyznaczył sprawozdawcę. Podczas wrześniowego posiedzenia Stałego Komitetu Rada przyjęła pisemne stanowisko na temat 
propozycji Konwencji. Rada podkreśla potrzebę opracowania takiego wiążącego dokumentu, zwłaszcza w reakcji na rosnącą 
liczbę ataków na rolę prawnika, pomimo funkcjonującej Rekomendacji Rady Europy Rec(2000)21 Komitetu Ministrów do państw 
członkowskich dotyczącej wolności wykonywania zawodu prawnika.  Rada wskazuje także główne zasady, które powinny zostać 
zawarte w przyszłej Konwencji i akcentuje potrzebę wprowadzenia mechanizmu egzekwowania w celu zapewnienia skutecznej 
ochrony praw prawników. 

Stanowisko Rady zostanie zaprezentowane Komitetowi Spraw Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy podczas wysłuchania w dniu 12 października 2017 r. W Strasburgu.

W dniu 22 września Rada odbyła szereg spotkań z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w celu omówienia dwóch 
propozycji Komisji dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy na mocy przepisów prawa karnego i wzajemnego 
uznawania nakazów zamrażania i konfiskaty mienia.  Rada przygotowała kilka dokumentów wskazujących na jej stanowisko 
na temat tych kwestii. Ponadto zorganizowano spotkania w celu przekazania obaw Rady w zakresie pewnych aspektów obu 
propozycji.  Rada była zadowolona z wymiany stanowisk. 

Kwity z Panamy

Rada śledziła rozwój wydarzeń w zakresie Kwitów z Panamy.  Komisja Parlamentu Europejskiego PANA opublikowała projekt 
raportu i rekomendacji.  Do wskazanych projektów zaproponowano w sumie ponad 1500 poprawek.  Proponowany raport i 
rekomendacje mają wpływ na wiele kwestii istotnych dla prawników, w tym na rolę samorządu, tajemnicę zawodową, wzmocnienie 
roli jednostki wywiadu finansowego i przepisy dotyczące beneficjenta rzeczywistego.   Rada śledzi rozwój wydarzeń. 

Zmiany czwartej Dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu

Rozmowy na temat zmian do czwartej Dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania 
pieniędzy lub finansowania terroryzmu trwają.  W celu osiągnięcia kompromisu, na październik i listopad zaplanowano kolejne 
dwa spotkania trójstronne (Komisji, Parlamentu i Rady). Przepisy dotyczące beneficjenta rzeczywistego, a zwłaszcza postanowienia 
dotyczące trustów, są ostro dyskutowane przez te trzy instytucje. Jednakże wszystkie strony wykazują gotowość do zakończenia 
rozmów do końca roku.   

Rada wystosowała pismo do Parlamentu Gruzji, w którym wyraziła pełne poparcie dla reform zaproponowanych przez 
gruziński samorząd prawniczy. Rada wezwała Parlament do podjęcia działań w odniesieniu do następujących propozycji: 
zniesienie istniejącego zakazu wykonywania zawodu przez Prezesa samorządu i zapewnienie ogólnodostępnego systemu 
praktyk. Samorządy i stowarzyszenia prawnicze uznają za niezwykle istotne, aby ich prezesi byli praktykującymi prawnikami, 
tak aby byli oni świadomi aktualnych problemów napotykanych przez prawników w ich pracy. Zakazanie wykonywania zawodu 
Prezesowi samorządu stanowiłoby realne ryzyko ekonomiczne utraty klientów w okresie sprawowania tej funkcji. Jeżeli chodzi 
o ogólnodostępny system praktyk, zgodnie z propozycjami gruzińskiego samorządu prawniczego przyszli prawnicy będą musieli 
przejść trzymiesięczne szkolenie w  Kolegium Adwokatów i odbyć dziewięciomiesięczny staż w kancelarii prawnej. Rada jest 
przekonana, że zaproponowana reforma znacząco przyczyni się do zapewnienia wysokiego standardu szkolenia zawodowego 
i kompetencyjnego prawników. 

Pełna treść dokumentu jest dostępna na stronie.

Wspólny konkurs Akademii Prawa Europejskiego (ERA) i Rady dla młodych prawników odbędzie się w dniach 7 i 8 grudnia 
2017 r. w Trewirze. Kandydaci zostaną podzieleni na zespoły składające się z posiadających różne doświadczenie przedstawicieli 
różnych narodowości i wezmą udział trzech turach trwających dwa razy po cztery godziny. Szczegółowe informacje dotyczące 
kwestii ogólnych oraz zespołów i panelu sędziowskiego zostaną przekazane w nadchodzących tygodniach.

OŚWIADCZENIE RADY NA TEMAT TAJEMNICY ZAWODOWEJ/ TAJEMNICY 
ADWOKACKIEJ/RADCOWSKIEJ

ODPOWIEDŹ RADY NA PROPOZYCJĘ KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCĄ 
POŚREDNIKÓW PODATKOWYCH I OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH

PRZYSZŁA KONWENCJA EUROPEJSKA O ZAWODZIE PRAWNIKA

WSPÓLNY KONKURS ERA-CCBE DLA MŁODYCH PRAWNIKÓW

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

PRAWO KARNE

RADA WSPIERA GRUZIŃSKI SAMORZĄD PRAWNICZY W ZAKRESIE PROPOZYCJI 
REFORM

http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20170915_Statement-on-professional-secrecy_LPP.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0335&from=EN
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TAX/TAX_Position_papers/EN_TAX_20170915_CCBE-response-to-European-Commission-proposal-on-intermediaries-Directive.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/PDS_Position_papers/EN_PDS_20170915_CCBE-contribution-european-convention-profession-lawyer.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PECO/PECO_Letters/EN_PECO_20170913_Georgia-Internship-Prohibition-of-the-Bar-President-to-practice-during-tenure.pdf


Wspólna konferencja Rady i ukraińskiego stowarzyszenia prawników (UNBA) poświęcona prawom i obowiązkom prawnika 
w postępowaniu wyjaśniającym odbędzie się 10 listopada 2017 r. W Kijowie. Tematyka konferencji obejmuje m.in. gwarancje 
na mocy europejskich i międzynarodowych instrumentów prawnych, rola stowarzyszeń w zapewnieniu praw i gwarancji 
wykonywania zawodu dla prawnika oraz zmiany, które powinny zostać wprowadzone do ukraińskiego systemu prawniczego 
i/lub zawodu prawnika. Prezes UNBA Lidiya Izovitova otworzy konferencję wspólnie z trzecim Wiceprezesem Rady Ranko 
Pelicarić. Mówcy z UNBA zostaną poproszeni o podzielenie się najlepszymi praktykami i potencjalnymi problemami z ekspertami 
reprezentującymi organy prowadzące postępowania wyjaśniające, organy prokuratury i sądu. Konferencja będzie prowadzona 
w języku angielskim i ukraińskim. Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne na te języki. Więcej informacji zostanie 
udostępnionych w nadchodzących tygodniach. 

TRAVAW to współfinansowany przez UE projekt, którego głównym celem jest przeszkolenie 210 prawników z 7 różnych 
jurysdykcji z zakresu prawa krajowego i europejskiego dotyczącego przemocy wobec kobiet. Projekt koordynuje Europejska 
Fundacja Prawników (ELF) we współpracy z przedstawicielskimi organizacjami prawników (samorządami i stowarzyszeniami 
prawniczymi) z Hiszpanii, Grecji, Irlandii, Polski, Włoch, Irlandii Północnej oraz Anglii i Walii. Szkolenie odbywa się w ramach 
7 seminariów (po jednym w każdej jurysdykcji) skierowanych do wykwalifikowanych prawników, którzy muszą stawiać czoła 
kwestiom prawnym z obszaru przemocy związanej ze płcią. Pierwsze seminarium odbyło się 27 marca 2017 r. w Madrycie a 
drugie 23 czerwca 2017 r. w Atenach. Miały one stosownie 40 i 37 uczestników. Materiały szkoleniowe z seminariów zostały 
opublikowane na stronie ELF i są dostępne za darmo dla prawników. Kolejne seminarium odbyło się 23 września 2017 r. w 
Londynie. Następne seminaria zaplanowano na 27 października 2017 r. w Warszawie i 22 listopada 2017 r. w Rzymie. 

Ponadto projekt TRAVAW stanowi jedno z głównych działań w ramach kampanii Komisji Europejskiej poświęconej zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i promowaniu roli prawników w rozwiązywaniu problemu przemocy związanej ze płcią. Kampania 
NON.NO.NEIN. (hashtag #SayNoStopVAW) jest prowadzona przez Komisję Europejską w celu zwiększenia świadomości kwestii 
przemocy wobec kobiet, zwrócenia uwagi na różnorodnych interesariuszy w ramach UE, rozpowszechniania dobrych praktyk 
i powiązania ze sobą interesariuszy z różnych krajów.

Aby przeczytać całą historię projektu TRAVAW na stronie Komisji Europejskiej proszę kliknąć tutaj.

Aby pobrać artykuł Komisji Europejskiej na temat projektu TRAVAW jako plik w formacie pdf proszę kliknąć tutaj.

8-13/10 Doroczna konferencja IBA 2017 – Sydney 

18-21/10 Krajowa konwencja prawników – Bordeaux 

20/10 Stały Komitet Rady, Bordeaux

25/10 Europejski Dzień Prawnika 

27-31/10 61. Kongres Międzynarodowej Unii Adwokatów - Toronto 

10/11 Wspólna konferencja CCBE-UNBA – Kijów

7-8/12 Wspólny konkurs ERA-CCBE dla młodych prawników - Trewir 

14/12 Konferencja szkoleniowa Rady – Bruksela

WSPÓLNA KONFERENCJA CCBE-UNBA

PROJEKT TRAVAW (SZKOLENIE PRAWNIKÓW NA TEMAT PRZEPISÓW PRAWA 
DOTYCZĄCYCH PRZEMOCY WOBEC KOBIET)

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

http://elf-fae.eu/violence-against-women/
http://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/index.html
http://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/projects/travaw.html
http://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/downloads/TRAVAW.pdf
https://www.ibanet.org/Conferences/Sydney2017.aspx
http://www.conventionnationaledesavocats.com/
http://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/
http://www.uianet.org/en/evenement/type-46987/61st-congress
https://younglawyerscontest.eu/
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