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Wytyczne lBA dot. międzynarodowej wymiany informacji
dyscyplinarnych (Guidelines for lnternational Information
Disciplinary Processl

Szanowni Państwo,

Dor. SpnłwozDANlA z PostEDzENtA lBA w PRloze (tBA Couľlaĺ Meenna|

1. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z posiedzeń Rady lBA oraz Komisji ds' Stowarzyszeń
Prawniczych (Bar /ssues Commission) które odbyły się w dniach 22 i 23 maja 2015 r. w
Pradze.

Posleozeľle Koľvlls.ll os. SĺowlRzyszeŃ PRłwľlczycH lBA

2. Posiedzenie otworzyła pzewodnicząca Komisji panĺ Margery Nicoll. Następnie pan Claudio
Vĺsco podsumował ostatnie działania Komisji oraz omówił jej najnowsze projekty, W
szczególności wytyczne lBA dotyczące międzynarodowej wymiany inforńacji W
postępowaniach dyscyplinarnych (Guidelines for lnternational lnformation Exchange in the
Disciplinary Process) oraz projekt Grupy Roboczej lBA zajmującej się bĺznesem i prawami
człowieka (lBA Bussines and Human Rlgńťs Working Group PĄect)'

w postępowaniach
Exchange in the

3. Do grupy roboczej, która opracowała powyższe wytyczne należą: Margery Nicoll, Peter
Köves, Hans-Michael Giesen i Norville Connolly'

4. Celem grupy jest wypracowanie standardów międzynarodowego pzekazywania informacji
dotyczących prawnikóW, co do których toczy się postępowanĺe dyscyplinarne W oané;
jurysdykcji' obecnie przygotowano i poddano pod dyskusję ostateczńy projert wytycznych,
który skupia się przede wszystkim na wymianie irrformacji dotyczącyórr |rzesłú chań'czy
postępowań, które doprowadziły do poczynienia konkretnych ustaień faktycznych'
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Projekt tBA dot. biznesu i praw człowieka (lBA Bussines and Human Rights Working
Group Project)

5. Drugi projekt, któremu przewodniczy pan John F. Sherman lll ma na celu wspieranie
krajowych stowarzyszeń prawniczych w rozpowszechnianiu i uświadamianiu znaczenia
wytycznych oNZ dot. biznesu i praw człowieka (UN Guiding Principles on Business and
Human Rights for the tegal profesion)' obecnie tnľają prace nad projektem dokumentu,
który zostanie przedstawiony i poddany pod głosowanie na corocznej konferencji lBA w
Wiedniu w paŹdzierniku tego roku.

Nolvllľlc.le Do NAGRÓD PRzYZNAWANYcH PRzEz lBA

6. Podczas posiedzenia Komisji dokonano również nominacji do dwóch nagród, które zostaną
przyznane podczas konferencji lBA w Wiedniu. Zaproponowano następujące osoby:

IBA Young Lawyer of the Year: Adam Godman i Catrlona Watt
lBA Pro Bono Awaľd: Tim Soutar

PoSIEDZENIE RADY IBA

7. Posiedzenie Rady lBA otworzył pan David W. Rivkin (Prezes lBA)' który zdał sprawozdanie
z pienľszych trzech miesięcy swojej działalności i reprezentacji lBA na wielu wydarzeniach i

konferencjach międzynarodowych, W szczególnościw Korei, Anglii, Stanach Zjednoczonych
i Austrii. Wystąpienie koncentrowało się wokół wdrażania raportu lBA dot. rozwoju i

przestrzegania praw człowieka orazwyzwań wiążących się ze zmianą klimatu.

8. Pan David W' Rivkin podkreślił zaangaŻowanie lBA w działania związane z ochroną
środowiska, przygotowaniem na zmiany klimatyczne, w tym na migracje spowodowane
zmianami klimatu' Prezes Rivkin, zwrőcił teŻ uwagę na współpracę lBA z organizaĄą
Narodów Zjednoczonych, która daje obu instytucjom możliwośi skutecznego wspierania
ochrony praw człowieka, która powinna uwzględniać również wpływ zmian klimatycznych
spowodowanych np. nadmierną emisją gazów cieplarnianych.

9' Prezes Rivkin wspomniał także o poprowadzonym przez siebie panelu dot' biznesu i praw
człowieka podczas międzynarodowej konferencji w Londynie - the Global Law Summlt. Na
posiedzeniu podzielił się wątpliwościami wywołanymi spotkaniami z przedstawicielami
Tureckiej Rady Adwokackiej, które odbył w trakcie konferencji. Wątpliwości wiążą się z
działaniami władz tureckich zmierzających do regulacji zawodów prawniczych oraz
uchwalenia nowego pakietu socjalnego, który moŻe wpłynąć na ograniczenie swobód
obywatelskich. Pan David W. Rivkin przekazał swoje obawy PremierowiTurcji.

10. Na posiedzeniu, podjęto również uchwałę o przyjęciu w poczet lBA Wietnamskiej Federacji
Adwokackiej (Vietnam Bar Federation) oraz stowarzyszenia prawników z Republiki
Serbskiej (BarÁssociation of the Republic of Srpska, Bosnia-Herzegovina).

Reponry z PRAcY zzEsPoŁow DzlAŁAJĄcYcH PRzY Pnezesle lBA

11' Na posiedzeniu, pan Davĺd W. Rivkin przedstawił raport zespołu ds' uczciwości zawodowej
prawnĺków (lBA Presidential Task Force on Judicial lnegrity lnitiative) wskazując, że lBA,
jako niezaleŻna organizacja zzeszająca prawników z całego świata ma do odegrania
szczególną rolę' Prezes Rivkin podkreślił, Że prawnicy zobowiązani są zachować najwyższe
standardy etyki zawodowej oraz przeciwdziałaó wszelkim przejawom korupcji w środowisku
prawniczym,

2



12.w tym celu na początku roku zorganizowano dwa spotkania - w Londynie i SingapuŻe - W

których wzięli udział eksperci z wszystkich sześciu kontynentów. Efektem odbytych spotkań
jest pzygotowywany obecnie dwuletni program, który obejmie między innymi badania nad
plzyczynami oraz skutkami korupcjiw środowisku prawniczym, przegląd najskuteczniejszych
praktyk antykorupcyjnych W poszczególnych krajach oraz budowanie społecznej
świadomości. Po interesującej dyskusji ustalono, że lBA powinna zaprosić do współpracy
międzynarodowe instytucje pozarządowe, jak np' międzynarodowe stowarzyszenie sędziów
(the lnternational Association of Judges).

'ĺ3. Zespół Sylvi Khatcherian i Margery Nicoll (/BÁ Presidential Task Force on lndependence of
the Legal Profession), do którego należę, opracował załoŻenia do raportu dotyczącego
niezależności zawodów prawniczych.

14' Powyższy dokument, wskazuje na wyzwania wiąŻące się z niezaleŻnością zawodową oraz
tajemnicą adwokacką (attorney client privilege). Zwrócono uwagę na naturę wyzwań, przed
którymi stoją poszczególne jurysdykcje, W szczególności: zagroŻenia dla niezależności
prawników, nadzőr władz państwowych i wpływ na zakres tajemnicy adwokackiej. Zespół
zamieza skoncentrować się na zaproponowaniu rekomendacji w celu ochrony zawodów
prawniczych, które zostaną ujęte w raporcie przygotowywanym na 2016 r. \N związku z
powyższym uprzejmie proszę o spotkanie celem omówienia sposobów zbierania informacji o
stanie niezależności zawodów prawniczych i wszelkich przejawów jej ograniczania.

Tom
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