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Przed wejściem do Unii

ADWOKATURA W EUROPIE

CCBE informuje (1)
Ukazał się kolejny – 7 numer (styczeń 2004) – biuletynu informacyjnego CCBE.
Znajdują się w nim m.in. następujące wiadomości.

Wolna konkurencja
1) Komisja Europejska
W dniu 28 października 2003 r. Komisja Europejska – jej wydział zajmujący się
wolną konkurencją (DG Competition) – zorganizowało w Brukseli konferencję dotyczącą zawodów świadczących usługi z udziałem naukowców, przedstawicieli
wolnych zawodów i stowarzyszeń konsumenckich.
Helge Jakob Kolrud podkreślił odrębność wykonywania zawodu adwokata w odróżnieniu od pozostałych wolnych zawodów, a co za tym idzie konieczność dużej
ostrożności w przyjmowaniu zasad rynkowych do adwokatury. Jednakże komisarz
Monti zaznaczył, że Komisja przygotuje na początku 2004 r. raport, w którym zajmie
się szczególnie: przepisami zakazującymi reklamy, przepisami ustalającymi stałe
stawki wynagrodzeń, przepisami zakazującymi wykonywania zawodu adwokata
wspólnie z innymi zawodami (MDP-s) i przepisami regulującymi dostęp do zawodu.
CCBE będzie pilnie śledziła stanowisko Komisji, przeanalizuje raport i zwróci uwagę
swoim członkom na ewentualne konsekwencje płynące z raportu.
2) Parlament Europejski
Przygotowywane jest podjęcie uchwały w sprawie wolnych zawodów. CCBE
obserwuje przebieg przygotowywania tej uchwały.
(Notatka z ostatniej chwili:
Biuro CCBE w dniu 2 lutego przysłało informację, że Parlament Europejski przyjął rezolucję, która m.in. odnosi się do wolnych zawodów (w pkt. 15) wskazując, że
„samorządy zawodowe zbyt często, w niektórych państwach członkowskich w ramach swoich uprawnień samorządowych wprowadzają przepisy leżące bardziej w
interesie członków korporacji, niż konsumentów”.)
3) MDS.
W Belgii i Austrii rozpoznawane są sprawy związane z łącznym wykonywaniem
zawodu adwokata z innymi.
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4) Sprawa „Mauri”
W Europejskim Trybunale Sprawiedliwości jest zawisła sprawa pana Mauri przeciwko Włoskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości. Pan Mauri, który nie zdał egzaminu
adwokackiego zarzuca Ministerstwu Sprawiedliwości przyjęcie przepisów sprzecznych z Europejskim prawem wolnej konkurencji. Sprzeczność ta ma polegać na tym,
że skład komisji egzaminacyjnej złożonej z 2 sędziów, 2 adwokatów i 1 profesora prawa, który może posiadać także kwalifikacje adwokackie, dopuszczającej do wykonywania zawodu adwokata nie gwarantuje obiektywnego rozstrzygnięcia. Termin rozprawy w Trybunale oczekiwany jest w tym roku.
Problem statusu prawnego adwokatów pozostających
w stosunku pracy („in-house counsel”)
CCBE z zadowoleniem stwierdza, że nie została przyjęta propozycja ograniczająca pełnoprawny status takich osób, pod warunkiem, że takie osoby posiadają
właściwe kwalifikacje zawodowe i są członkami korporacji.
Jako przykład omówiona jest sprawa Akzo Nobla przeciwko Komisji Europejskiej
przed Sądem I instancji Wspólnot Europejskich.
Usługi
Został przygotowany i opublikowany 13 stycznia projekt dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej usług na Wspólnym Rynku.
CCBE zwraca uwagę na to, że niektóre postanowienia tego projektu będą miały
znaczenie dla przepisów dotyczących wykonywania zawodu adwokata. Wśród
tych proponowanych uregulowań wymienia się listę przeszkód, które muszą być
usunięte przy umożliwieniu dostępu do świadczenia usług, a także listę niezbędnych wymogów uzależniających świadczenie usług. Przepisy odnoszą się także do
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wspólnego wykonywania zawodów
i zasad związanych z kontrolą jakości świadczonych usług.
Pranie brudnych pieniędzy
W Komisji Europejskiej trwają obecnie prace nad kolejną, trzecią dyrektywą dotyczącą prania brudnych pieniędzy. Proponowany tekst dyrektywy ma być gotowy
w maju lub w czerwcu 2004 r. Tymczasem CCBE wspólnie z Komisją Prawa Gospodarczego IBA prowadzi badania, w jakim zakresie w poszczególnych punktach
przyjęta została dyrektywa uchwalona w 2001 r.
Ubezpieczenia adwokatów od odpowiedzialności cywilnej
Zorganizowana przez CCBE i przedstawicieli firm ubezpieczeniowych konferencja
w dniu 30 stycznia w Paryżu ma na celu ujednolicenie standardów ubezpieczenia od
o. c. związanego z możliwością wykonywania zawodu poza swoim macierzystym
krajem. Zagadnienie to dotyczy zarówno krajów Wspólnoty Europejskiej, krajów europejskiego obszaru gospodarczego jak i krajów kandydujących do Wspólnoty.
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Przedstawicielem Polski na tej konferencji będzie skarbnik NRA adw. Piotr Sendecki.
Alternatywne rozstrzyganie sporów
Komisja Europejska z udziałem przedstawicieli CCBE opracowuje projekt dyrektywy mającej popularyzować mediacje, a także projekt kodeksu zasad dla mediatorów.
Władze CCBE na 2004 r.
Prezydentem wybrany został Hans - Jürgen HELLWIG, który zastąpił Helge Kolruda.
Pierwszym Viceprezydentem został Bernard VATIER, drugim – Manuel CAVALEIRO BRANDAO.
Stałe dokształcanie się adwokatów
Na plenarnej sesji CCBE w Bruge 28 –29 listopada 2003 r. przyjęto rezolucję zobowiązującą do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych adwokatów, dla
dobra publicznego. Rezolucja zaleca stałe kształcenie się adwokatów w wybranej
dziedzinie prawa, łącznie z prawem europejskim, zasadami etyki. Kształcenie powinno odbywać się regularnie, pod nadzorem właściwej rady adwokackiej.
Prawo karne
Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie europejskich zasad pomocy
prawnej dotyczących zbierania i przekazywania dowodów.
Zasady te mogłyby zastąpić wiele dwu i wielostronnych konwencji.
Rzym I i II
Zielona księga Komisji Europejskiej dotycząca przekształcenia Konwencji Rzymskiej
z 1980 r. w zakresie prawa właściwego dla zobowiązań w prawo wspólnot europejskich
oraz – unowocześnienie tych przepisów.
CCBE wyraża swoją opinię o niezbędności uproszczenia tych przepisów dla zabezpieczenia większej pewności prawa, zabezpieczenia praw konsumentów m.in.
w związku z handlem elektronicznym.
Komisja Prawna i Komisja Wspólnego Rynku Parlamentu Europejskiego opracowują swoje stanowisko w tym zakresie.
Ubezpieczenia socjalne w aspekcie wykonywania zawodu
w innym państwie niż macierzyste
Wyznaczona na dzień 26 marca w Rzymie konferencja ma na celu wprowadzenie zasad dotyczących ubezpieczenia adwokatów wykonujących zawód na stałe w
innym państwie.
Polskę reprezentować będzie adw. Ewa Stawicka.
Opracował: Stanisław Rymar
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