Task Force sa Access Through Innovation of
Legal Services

Pampublikong Komento na Hinihiling ng Task Force sa Access Through Innovation of Legal
Services
Sa ilalim ng awtoridad ng Korte Suprema ng California, pinapangasiwaan ng Bar ng Estado ng
California ang mga abogado at ang pagsasagawa ng abogasya sa California. Pinapanatili ng Bar ng
Estado ang mga alituntunin sa propesyonal na pangangasiwa para sa mga abogado at ipinapatupad
ang mga alituntuning iyon at nakikipagtulungan din ito sa mga tagapagpatupad ng batas upang
ipatupad ang mga batas na nagbabawal sa mga taong walang lisensya sa abogasya na magbigay ng
mga legal na serbisyo.
Pinamamahalaan ng Board of Trustees ang Bar ng Estado. Noong 2018, nakatanggap ang Board ng
isang Legal Market Landscape Report na nagmumungkahi na ang ilan sa mga alituntunin at batas na
namamahala sa propesyon ng abogasya ay maaaring humahadlang sa mga inobasyon na maaaring
magpalawak ng availability ng mga legal na serbisyo. Naghirang ang Board ng Task Force sa Access
Through Innovation of Legal Services (ATILS) at inatasan itong tukuyin ang mga posibleng pagbabago
sa regulasyon upang alisin ang mga hadlang sa inobasyon ng paghahatid ng mga legal na serbisyo ng
mga abogado at ng iba pa. Inatasan ang ATILS na magsikap sa pagbalanse ng dalawang layunin:
pagprotekta sa mga mamimili at pinalawak na access sa mga legal na serbisyo.
Bumuo ang ATILS ng 16 na konseptong opsiyon para sa mga posibleng pagbabago sa regulasyon, at
nangangalap na ngayon ang Task Force ng komento ng publiko upang suriin ang mga ideyang ito.
Ang ilan sa 16 na opsiyong ito ay may pagkakapareho at ang ilan ay kumakatawan sa mga
alternatibong pagtingin sa isang partikular na pagbabago sa regulasyon. Bilang halimbawa,
isinasaalang-alang ng ATILS ang dalawang magkaibang pagbabago sa alituntuning tumutukoy sa kung
dapat bang pahintulutang makibahagi sa kabayaran ang isang abogado sa isang hindi-abogado at
nais ang komento ng publiko hinggil sa dalawang ito. Kasama sa mga pangunahing isyu sa regulasyon
na tinutukoy sa mga opsiyon na hinihiling ng ATILS na bigyan ng komento ng publiko ang:





Pagbawas ng mga paghihigpit sa hindi awtorisadong pagsasagawa ng abogasya (unauthorized
practice of law, UPL) upang pahintulutan ang mga tao o negosyo na hindi abogado o negosyo
sa abogasya na magbigay ng mga legal na serbisyo, kung matutugunan nila ang mga
naaangkop na pamantayan sa kwalipikasyon at susunod sa mga kahingian ng regulasyon;
Pagpapahintulot sa isang hindi-abogado na magmay-ari o magkaroon ng pinansiyal na interes
sa isang kompanya sa batas; at
Pagpapahintulot sa mga abogado na makibahagi sa kabayaran sa mga hindi-abogado sa ilalim
ng mga partikular na pagkakataon at pagbago ng ibang alituntunin sa abogado hinggil sa pagadvertise, pangangalap, at ang tungkulin na magbigay nang mahusay na mga legal na
serbisyo.

Kabilang sa mga potensiyal na benepisyo ng mga pagbabagong ito ang:
San Francisco Office
180 Howard Street
San Francisco, CA 94105

www.calbar.ca.gov

Los Angeles Office
845 S. Figueroa Street
Los Angeles, CA 90017





Pagpapabuti ng abilidad ng mga bagong provider na pumasok sa merkado ng mga legal na
serbisyo;
Paglikha ng mga insentibo para sa mga innovator (tagagawa ng pagbabago) upang
makipagtulungan sa mga abogado upang bumuo ng mga solusyong dala ng teknolohiya; at
Pagpapadami ng mga opsiyon para sa mga entidad at indibidwal na hindi abogado upang
sumuporta at makilahok sa mga pag-unlad na ito sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng
negosyo at pamumuhunan ng kapital.

Maingat na isinaalang-alang ng ATILS ang proteksyon ng publiko sa pagbuo ng mga panukalang
konseptong opsiyon sa pamamagitan ng:
 Paglimita ng mga bagong pagbubukod sa UPL para lamang sa mga provider na nakakatugon
sa mga pangangailangan ng kwalipikasyon at dadaan sa regulasyon;
 Pag-aatas ng pagtataguyod ng mga pamantayan sa etika na maaaring maikumpara sa tulad ng
ipinapataw sa mga abogado at negosyo sa abogasya;
 Pagkokondisyon ng bagong sistema sa pagtataguyod ng katumbas na mga proteksyon na
ibinibigay ng pribilehiyo ng abogado-kliyente at ng etikal na tungkulin ng isang abogado sa
kumpidensyalidad; at
 Pagsama ng probisyon sa nirebisang alituntunin sa paghahati ng kabayaran na nagbabawal ng
panghihimasok sa may-kasarinlan at propesyonal na paghuhusga ng abogado.
Kakailanganin ng ilan sa mga panukala na masuri ng isang kasunod na lupon ng pagpapatupad na
magpaplano rin ng mga estratehiya sa pagpapatupad at mga detalye. Maaaring kabilang sa susunod
na gawain ang, bilang halimbawa, mga pilot na programa o mga pagbabago sa mga batas na may
sunset provision (probisyon kung saan mawawalang bisa ang isang batas paglipas ng isang tiyak na
petsa maliban kung may aksiyong legal na magpapalawig nito).
Matapos isaalang-alang ang anumang natanggap na mga komento ng publiko, ang task force ay
maghahanda ng panghuling ulat na isusumite sa Board nang hindi lalagpas sa Disyembre 31, 2019.
Ang panahon ng pagkomento ng publiko ay 60-araw at matatapos sa Lunes, Setyembre 23, 2019.
Maaaring maisumite ang mga komento nang nakasulat sa address sa ibaba:
Angela Marlaud
Office of Professional Competence, Planning and Development
State Bar of California
180 Howard Street
San Francisco, CA 94105-1639
Ph. # (415) 538-2116
E-mail: atils-pc@calbar.ca.gov
Maaari mo ring isumite ang iyong mga komento gamit ang online na Public Comment Form(Form sa
Komento ng Publiko), ngunit ang form na ito ay available lamang sa Ingles. Pahihintulutan ka ng
online form na ito na ibigay ang iyong mga komento nang direkta at maaari mo rin itong gamitin
upang i-upload ang iyong liham ng komento at/o iba pang mga kalakip. Mangyaring magsumite ng
isang form ng komento para sa bawat konseptong opsiyon.
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ATILS 16 na Konseptong Opsiyon para sa Mga Posibleng Pagbabago sa Regulasyon
(Mga Pangkalahatang Rekomendasyon)
1.0 - Hindi inirerekomenda ng Task Force ang pagbibigay ng paliwanag sa pagsasagawa ng abogasya.
Layunin: Kaugnay ng ibang mga panukala ng ATILS para sa mga bagong pagbubukod sa UPL na
magpapahintulot sa ilang mga gawain na isulong ang inobasyon at mga bagong sistema ng
paghahatid, sinasalamin ng pahayag na ito ang tentatibong pananaw ng ATILS na ang
pagbabago ng umiiral na pakahulugan ng pagsasagawa ng abogasya ay maaaring hindi maging
epektibo sa paglilinaw ng mga paghihigpit ng UPL at hindi kakailanganin upang maisaalangalang ng ATILS ang iba't ibang opsiyon sa pagpapagaan ng mga batas ng UPL.
Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 7 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
1.1 - Kabilang sa pinapanukalang modelo ang mga indibidwal at entidad na nagtatrabaho para sa
tubo at hindi malilimita sa mga hindi nagtutubo.
Layunin: Kabilang sa mga umiiral na mga batas ng UPL ang mga pagkakaiba sa kung paano
pinapangasiwaan ang mga para sa tubo at di-nagtutubong gawain. Bilang halimbawa, ang ilang
gawain ng isang di-nagtutubong korporasyon ay hindi nangangailangan ng sertipikasyon ng Bar
ng Estado, ngunit ang mga aktibidad ng isang tumutubong propesyonal na korporasyon ukol sa
abogasya ay nangangailangan ng sertipikasyon. Nililinaw ng pahayag na ito na kabilang sa mga
opsiyon ng regulasyon na isinasaalang-alang ng ATILS ang mga posibleng bagong pagbubukod
sa UPL na magpapahintulot sa mga tukoy na gawain ng parehong tumutubo at di-tumutubong
gawain.
Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 8 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
1.2 - Ang mga abogado sa tradisyonal na pagsasagawa at mga negosyo sa abogasya ay maaaring
magbigay ng mga legal at nauugnay-sa-batas na mga serbisyo sa ilalim ng kasalukuyang
balangkas ng regulasyon ngunit dapat na magsikap na palawakin ang access sa hustisya sa
pamamagitan ng inobasyon gamit ang teknolohiya at mga pagbabago sa mga relasyon sa mga
hindi-abogado.
Layunin: Para sa mga abogado o negosyo sa abogasya na maaaring hindi piliing makilahok sa
mga reporma na magpapahintulot sa pagbabahagi ng kabayaran sa mga hindi-abogado o sa
mga bagong pagbubukod sa UPL para sa mga pinapangasiwaang entidad o indibidwal,
hihikayatin ng pahayag na ito ang paggamit ng teknolohiya upang mabago at mabawasan ang
mga gastusin sa mga konteksto ng tradisyonal na negosyo sa abogasya na patuloy na nag-aalok
sa mga mamimili ng opsiyon ng pagkuha ng mga legal at nauugnay-sa-batas na serbisyo na
pinamamahalaan ng mga pangunahing prinsipyo ng kumpidensyalidad, pribilehiyo ng abogadokliyente, katapatan, kakayahan, at kasarinlan ng propesyonal na paghuhusga.
Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 9 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
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1.3 - Ang lupon ng tagapagtupad ay: (1) aalamin, bubuuin, at/o magtatalaga ng walang kinikilingan
at may iba't ibang pamamaraan, metriko, at mapagkukunan ng empirikal na data upang matasa
ang epekto ng mga reporma ng ATILS sa paghahatid ng mga legal na serbisyo, kabilang ang
access sa hustisya; at (2) itataguyod ang mga kahingian sa pag-uulat para sa mga patuloy na
pagsusubaybay at pagsusuri.
Layunin: Kaugnay ng layunin ng pagpapalawak ng access sa hustisya, ang pahayag na ito ay
kumakatawan sa matatag na interes ng ATILS sa kusang pagsisikap na alamin at suriin ang mga
metrikong makapagtatasa sa aktuwal na epekto ng pagpapatupad ng mga opsiyon ng ATILS sa
reporma sa regulasyon sa access ng mamimili sa mga legal na serbisyo, kabilang ngunit hindi
limitado sa, agwat sa pagkamit ng hustisya.
Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 10 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
(Mga Rekomendasyon para sa Pagbubukod sa UPL)
2.0 - Aawtorisahan ang mga hindi-abogado na magbigay ng mga tukoy na legal na pagpapayo at mga
serbisyo bilang pagbubukod sa UPL nang may angkop na regulasyon.
Layunin: Kinikilala ng pahayag na ito na ang pag-awtorisa ng mga hindi-abogado (gaya ng mga
may limitadong lisensya na mga legal na technician) na magbigay ng mga tukoy na legal na
pagpapayo at serbisyo ay isang kategorya ng reporma sa UPL na dapat saliksikin at isaaalangalang bilang daan para palawakin ang access kahit na ang ibang opsiyon para sa mga
pagbabago ng regulasyon ay magbibigay ng mga pagbubukod sa UPL para sa mga
pinangangasiwaang entidad at magpapahintulot ng pagbabahagi ng kabayaran sa pagitan ng
mga abogado at hindi-abogado.
Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 11 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
2.1 - Ang mga entidad na nagbibigay ng legal o nauugnay-sa-batas na mga serbisyo ay maaaring
kabilangan ng mga abogado, hindi-abogado o kombinasyon ng dalawa, ngunit, kailangan ang
regulasyon at maaaring magkaiba depende sa estruktura ng entidad.
Layunin: Tinutugunan ng patakarang ito ang ideya ng ATILS para sa potensiyal na malawak na
iba't ibang uri ng mga pinapangasiwaang entidad na pahihintulutang magbigay ng mga tukoy
na legal, o nauugnay-sa-batas na, payo at mga serbisyo, nang walang kahingian sa teknolohiya
(katulad nang sa Rekomendasyon 2.0 na isinasaalang-alang ang pagpapahintulot sa mga
pinapangasiwaang indibidwal na magbigay ng mga tukoy na serbisyo nang walang kahingian sa
teknolohiya), at na ang mga ipapataw na mga partikular na regulasyon ay iaangkop sa uri ng
estruktura ng entidad (ang ibig sabihin, entidad ng abogado at hindi-abogado o
100 porsiyentong hindi-abogadong entidad).
Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 14 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
2.2 - Magdagdag ng isang pagbubukod sa pagbabawal sa mga hindi awtorisadong pagsasagawa ng
abogasya na nagpapahintulot sa mga sertipikado/rehistrado/aprobado ng Estado na mga
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entidad na gumamit ng mga sistema sa paghahatid ng legal na serbisyo na dala ng teknolohiya
upang makilahok sa awtorisadong pagsasagawa ng mga gawaing pambatas.
Layunin: Babaguhin ng patakarang ito ang mga batas na namamahala sa UPL upang bumuo ng
bagong pagbubukod na magpapahintulot sa tukoy na legal na pagpapayo at mga serbisyo na
ibibigay ng mga pinapangasiwaang hindi-abogadong entidad na gumagamit ng teknolohiya sa
inobasyon at pagpapalawak ng paghahatid ng mga legal na serbisyo. Hindi tulad nang 2.0 at
2.1, ang opsiyong ito ay magpapataw ng kinakailangang kondisyon na ang sistema ng entidad
sa paghahatid ng mga legal na serbisyo ay isang sistemang dala ng teknolohiya. Isang
halimbawa ng ganung sistema ay ang mobile application na pinapatakbo ng artificial
intelligence na kayang bigyang-pakahulugan ang mga katotohanan ng isang user at magbigay
ng sagot na tumutukoy kung ang user ay mayroon, o walang legal na problema kung saan may
mga legal na remedyong available.
Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 15 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
2.3 - Ang mga entidad na sertipikado/rehistrado/aprobado ng Estado na gumagamit ng mga dala ng
teknolohiyang sistema ng paghahatid ng mga legal na serbisyo ay hindi dapat malimita o
mapigilan ng anumang konsepto o pakuhulugan ng "artificial intelligence." Sa halip, ang mga
regulasyon ay dapat ilimita sa mga teknolohiyang nagsasagawa ng mga mapanuring gawain ng
isang abogado.
Layunin: Kaugnay ng 2.2 sa itaas, ang pahayag na ito ay sumasalamin sa tentatibong pananaw
na ang regulasyon ay hindi dapat nakabatay sa isang pakahulugan ng terminong "artificial
intelligence" dahil ang pakahulugan ay hindi kinakailangan at maaring magdala ng problema
gayunpama't nagbabago ang konsepto ng artificial intelligence. Gayunpaman, dahil ang 2.2 sa
itaas ay nagpapataw ng isang kinakailangang kondisyon na ang sistema ng entidad para sa
paghahatid ng mga legal na serbisyo ay dapat na dala ng sistemang pang-teknolohiya, inilalaan
ng patakarang ito na ang konsepto ng sistemang "dala ng teknolohiya" ay sa pangkalahatan ay
ilalarawan bilang mga teknolohiyang nagsasagawa ng mga mapanuring gawain ng isang
abogado. Nangangahulugan ito na ang sistema ng paghahatid ay kailangang hindi simple
lamang na punto ng online na pag-access gaya ng isang website portal para sa pakikipagugnayan sa mga provider ng mga legal na serbisyo.
Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 15 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
2.4 - Ang Tagapangasiwa ng mga entidad na sertipikado/rehistrado/aprobado ng Estado na
gumagamit ng mga dala ng teknolohiya na mga sistema ng paghahatid ng mga legal na serbisyo
ay dapat na magtaguyod ng mga hustong etikal na pamantayan na mangangasiwa sa provider
at pati na rin sa teknolohiya mismo.
Layunin: Kaugnay ng 2.2 sa itaas, iniaatas ng patakarang ito sa mga pinapangasiwaang entidad
at kanilang mga teknolohiya na sumunod sa mga tukoy na pamantayan na naglalayong
balansehin ang proteksyon ng publiko, bilang halimbawa, sa pamamagitan ng pag-atas ng mga
pamantayan na gaya ng sa mga pangunahing pinahahalagahan ng legal na propesyon na
kumpidensyalidad, katapatan, at kasarinlan ng propesyonal na paghuhusga.
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Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 16 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
2.5 - Ang pakikipag-ugnayan sa kliyente sa pamamagitan ng mga dala ng teknolohiya na sistema ng
paghahatid ng mga legal na serbisyo na nakikibahagi sa awtorisadong gawain sa batas ay dapat
na makatanggap ng katumbas na mga proteksiyon na inilalaan sa pribilehiyo ng abogadokliyente at sa etikal na tungkulin ng abogado sa kumpidensyalidad.
Layunin: Kaugnay ng 2.2 sa itaas, inaatas ng patakarang ito ang mga pagbabago sa batas upang
matiyak na pangangalagaan ng mga pinapangasiwaang entidad at kanilang teknolohiya ang
impormasyon ng kliyente sa pamamagitan ng kumpidensyalidad at ang pribilehiyo sa ebidensya
bagaman ang katotohanan ay maaaring eksklusibo ang pakikipag-ugnayan sa mga hindiabogado.1
Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 16 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
2.6 - Ang isinaalang-alang na proseso sa regulasyon ng Rekomendasyon 2.2 ay dapat na pondohan
gamit ang mga kabayaran sa aplikasyon at pagrenew. Ang estruktura ng pagbayad ay maaaring
ayusin batay sa maraming salik.
Layunin: Kaugnay ng 2.2 sa itaas, inaatas ng patakarang ito na magbayad ang mga
pinapangasiwaang entidad ng kabayaran sa pagpaparehistro o sertipikasyon upang pondohan
ang ahensya ng regulasyon na inatasan sa pangangasiwa, kabilang ang konsepto ng pag-ayos
ng kabayaran.
Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 17 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
(Mga Rekomendasyon sa Pandisiplinang Alituntunin sa Abogado)
3.0 - Pagpapatupad ng bagong Komento [1] sa alituntunin 1.1 "Kakayahan" na nagsasaad na
kabilang sa tungkulin ng kakayahan ang tungkulin na panatilihin ang mga pagbabago sa batas at
sa pagsasagawa nito, kabilang ang mga benepisyo at panganib na kaakibat ng nauugnay na
teknolohiya.
Layunin: Upang matulungan ang mga abogado na maging mapagmasid sa kung paano
mapapahusay ng teknolohiya ang paghahatid ng mga legal na serbisyo, isinasaalang-alang ng
pahayag na ito ang posibleng pagbabago sa umiiral na alituntunin 1.1 (Kakayahan) na
magdadagdag ng Komento sa alituntunin na nagsasaad na may tungkulin ang mga abogado na
panatilihin ang mga pagbabago sa batas at sa pagsasanay nito, kabilang ang mga benepisyo at
panganib na kaakibat ng nauugnay na teknolohiya. Pinag-aaralan ng ATILS ang konseptong ito
at ang anumang wika sa alituntunin na itinakda sa kahilingan ng ATILS sa komento ng publiko
ay inilalaan lamang para sa mga layunin ng talakayan at hindi kumakatawan sa aktuwal na wika
ng pagrebisa at pagpapatupad ng alituntunin. Hinihiling ang komento ng publiko sa konsepto
1

Tingnan ang pribilehiyo ayon sa batas na pumoprotekta sa pakikipag-ugnayan ng kliyente sa isang sertipikadong
serbisyo ng pagsangguni sa abogado, seksiyon 965 – 968 ng Kodigo sa Ebidensiya.
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ng pagbabago ng alituntunin na ito kaysa sa wika ng paglalarawan na inilaan para lamang sa
layunin ng talakayan.
Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 18 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
3.1 - Pagpapatupad ng binagong alituntunin 5.4 [Alternatibo 1] "Pinansiyal at Katulad na Mga
Pagsasaayos sa Mga Hindi-Abogado" na nagpapataw ng pangkalahatang pagbabawal sa pagbuo
ng samahan kasama ang, o pagbahagi ng kabayarang legal sa, isang hindi-abogado. Ang mga
pagbabago sa Alternatibo 1 ay: (1) papalawakin ang umiiral na pagbubukod para sa pagbahagi
ng kabayaran sa isang hindi-abogado na magpapahintulot sa abogado na magbayad ng legal na
kabayaran na gawad ng korte sa isang di-tumutubong organisasyon na kumuha, nagpanatili,
nagrekomenda, o nangasiwa ng pagkuha sa trabaho ng abogado sa bagay na iyon; at (2)
magdagdag ng pagbubukod na ang isang abogadoay maaaring maging kasama sa isang negosyo
kung saan mayroong pinansiyal na interes ang hindi-abogado, sa kondisyon na ang abogado o
ang negosyo sa abogasya ay sumusunod sa mga tukoy na kahingian kabilang sa iba pang
kahingian, na: ang tanging layunin ng negosyo ay ang pagbibigay ng mga legal na serbisyo sa
mga kliyente; na magbibigay ang mga hindi-abogado ng mga serbisyo na tutulong sa abogado o
negosyo sa abogasya sa pagbibigay ng mga legal na serbisyo sa mga kliyente; at walang
kapangyarihan ang mga hindi-abogado na idirekta o kontrolin ang propesyonal na paghuhusga
ng abogado.
Layunin: Sa paglalayong alisin ang ilan sa mga pinansiyal na hadlang sa pakikipagtulungan ng
mga abogado at hindi-abogado sa pagbabago ng paghahatid ng mga legal na serbisyo gamit
ang teknolohiya o iba pa, kinakatawan ng rekomendasyong ito ang konsepto ng posibleng
pagbabago sa alituntunin 5.4 na magpapalawak sa pagbubukod ng pagbabahagi sa kabayaran
sa isang di-tumutubong organisasyon at magpapahintulot sa isang abogado na magsanay sa
isang kompanya kung saan ang isang hindi-abogado ay mayroong pinansiyal na interes
hangga't matutugunan ang mga tukoy na kahingian. Pinag-aaralan ng ATILS ang konseptong ito
at ang anumang wika sa alituntunin na itinakda sa kahilingan ng ATILS sa komento ng publiko
ay inilalaan lamang para sa mga layunin ng talakayan at hindi kumakatawan sa aktuwal na wika
ng pagrebisa at pagpapatupad ng alituntunin. Hinihiling ang komento ng publiko sa konsepto
ng pagbabago ng alituntunin na ito kaysa sa wika ng paglalarawan na inilaan para lamang sa
layunin ng talakayan.
Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 20 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
3.2 - Pagpapatupad ng ipinanukalang binagong alituntunin 5.4 [Alternatibo 2] "Pinansiyal at Katulad
na Mga Pagsasaayos sa Mga Hindi-Abogado" na nagpapataw ng pangkalahatang pagbabawal sa
pagbuo ng samahan, o pagbahagi ng kabayarang legal sa, isang hindi-abogado. Hindi tulad ng
mas limitadong Rekomendasyon 3.1, ang pamamaraan ng Alternatibo 2 ay malakihang aalisin
ang matagal nang umiiral na pangkalahatang pagbabawal at papalitan ito ng mapagpahintulot
na alituntunin na maluwang na pahihintulutan ang pagbabahagi sa kabayaran sa isang hindiabogado sa kondisyon na ang abogado o negosyo sa abogasya ay susunod sa mga kahingian na
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naglalayong tiyakin na ang kliyente ay magbibigay ng may-kabatirang nakasulat na pahintulot
sa kasunduan ng pagbabahagi ng kabayaran ng abogado sa isang hindi-abogado.
Layunin: Upang isulong ang malawak na kakayahang umangkop sa mga pinansiyal na
pagsasaayos sa pagitan ng mga abogado at hindi-abogado sa pagbabago ng paghahatid ng mga
legal na serbisyo gamit ang teknolohiya o iba pa, isinasaalang-alang ng pahayag na ito ang
konsepto ng posibleng pagbabago sa alituntunin 5.4 na magpapahintulot ng pagbabahagi ng
kabayaran sa isang hindi-abogado, kabilang ang kompensasyon na ibinabayad sa isang hindiabogado para sa referral ng mga kliyente, hangga't sa magbigay ang kliyente ng may-kabatirang
nakasulat na pahintulot. Pinag-aaralan ng ATILS ang konseptong ito at ang anumang wika sa
alituntunin na itinakda sa kahilingan ng ATILS sa komento ng publiko ay inilalaan lamang para
sa mga layunin ng talakayan at hindi kumakatawan sa aktuwal na wika ng pagrebisa at
pagpapatupad ng alituntunin. Hinihiling ang komento ng publiko sa konsepto ng pagbabago ng
alituntunin na ito kaysa sa wika ng paglalarawan na inilaan para lamang sa layunin ng
talakayan.
Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 21 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
3.3 - Pagpapatupad ng isang bersiyon ng Alituntunin 5.7 ng ABA Model na naghihikayat sa
pamumuhunan sa, at paglikha ng, mga sistema sa paghahatid na dala ng teknolohiya kabilang
ang mga pakikipagsamahan sa mga hindi-abogado at entidad ng hindi-abogado.
Layunin: Upang isulong ang malawak na kakayahang umangkop sa mga pinansiyal na
pagsasaayos sa pagitan ng mga abogado at hindi-abogado sa pagbabago ng paghahatid ng mga
serbisyong nauugnay-sa-batas gamit ang teknolohiya o iba pa, isinasaalang-alang ng pahayag
na ito ang konsepto ng posibleng pagbabago sa alituntunin na lilinaw sa mga propesyonal na
pamantayan sa responsibilidad ng abogado sa pagbibigay ng mga serbisyong nauugnay-sabatas kaysa sa mga legal na serbisyo. Pinag-aaralan ng ATILS ang konseptong ito at ang
anumang wika sa alituntunin na itinakda sa kahilingan ng ATILS sa komento ng publiko ay
inilalaan lamang para sa mga layunin ng talakayan at hindi kumakatawan sa aktuwal na wika ng
pagrebisa at pagpapatupad ng alituntunin. Hinihiling ang komento ng publiko sa konsepto ng
pagbabago ng alituntunin na ito kaysa sa wika ng paglalarawan na inilaan para lamang sa
layunin ng talakayan.
Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 23 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
3.4 - Pagpapatupad ng nirebisang Alituntunin sa Propesyonal na Gawi ng California (California Rules
of Professional Conduct) 7.1–7.5 upang pagbutihin ang pakikipag-ugnayan hinggil sa availibility
ng mga legal na serbisyong gumagamit ng teknolohiya sa pagsasaalang-alang ng: (1) mga
bersiyon ng Alituntunin 7.1–7.3 ng Modelo na ipinatupad ng ABA noong 2018; (2) inuulat ng
2015 at 2016 Samahan ng Mga Abogado sa Propesyonal na Responsibilidad (Association of
Professional Responsibility Lawyers) ang mga alituntunin sa pag-advertise; at (3) mga
alituntunin sa pag-advertise na pinatupad sa ibang hurisdiksiyon.
Layunin: Kinakatawan ng pahayag na ito ang konsepto ng posibleng pagrerebisa sa alituntunin
na magpapabuti sa pampublikong pagbabatid at pag-unawa ng mga legal na dimensiyon ng
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iba't ibang isyu, gaya ng mga karaniwang problema ng landlord-nangungupahan, dahil irerebisa
ang mga alituntunin sa pag-advertise at pangangalap sa mga paraan na magpapayabong sa
inobatibong online na paghahatid ng mga legal na serbisyo at online na marketing ng mga
nasabing serbisyo. Pinag-aaralan ng ATILS ang konseptong ito at ang anumang wika sa
alituntunin na itinakda sa kahilingan ng ATILS sa komento ng publiko ay inilalaan lamang para
sa mga layunin ng talakayan at hindi kumakatawan sa aktuwal na wika ng pagrebisa at
pagpapatupad ng alituntunin. Hinihiling ang komento ng publiko sa konsepto ng pagbabago ng
alituntunin na ito kaysa sa wika ng paglalarawan na inilaan para lamang sa layunin ng
talakayan.
Para sa higit pang impormasyon: Tingnan ang pahina 24 ng Hulyo 11, 2019 Item 701 ng Agenda
sa Bukas na Sesyon ng Board of Trustees
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ULONG PAMBUNGAD: Mga Opsiyon para sa Mga Reporma sa Regulasyon upang Isulong ang
Access sa Hustisya Sa Pamamagitan ng Paggamit ng Mga Instrumento ng Legal na Teknolohiya
at Iba pang Reporma sa Pagsasagawa ng Abogasya
PANGALAWANG PAMBUNGAD: Naghahanap ang Bar ng Estado ng komento ng publiko sa
mga panukala para sa reporma sa regulasyon na binuo ng Task Force sa Access Through
Innovation of Legal Services (ATILS).
Takdang Araw: Setyembre 23, 2019
Background
Sa ilalim ng awtoridad ng Korte Suprema ng California, naglilingkod ang Bar ng Estado ng
California bilang ahensya na nangangasiwa sa mga abogado at sa pagsasagawa ng abogasya
sa California. Kabilang sa gawain ng pangangasiwa ng Bar ng Estado ang pagsasaalang-alang
ng mga pandisiplinang alituntunin sa abogado at ng mga batas na nagbabawal sa mga hindi
kwalipikadong tao na magbigay ng mga legal na serbisyo. Bilang isang lisensyado ng Bar ng
Estado, ang paglabag ng abogado sa isang pandisiplinang alituntunin ay maaaring magpailalim
sa abogado sa suspensyon, pagkatiwalag sa bar o iba pang mga kahihinatnan.
Sa pangkalahatan, tanging mga abogadong lisensyado lamang ng Bar ng Estado ang maaaring
magbigay ng mga legal na serbisyo at magmay-ari ng negosyo sa pagsasagawa ng abogasya.
Ang mga batas na nagbabawal sa mga hindi kwalipikadong tao mula sa pagbibigay ng mga
legal na serbisyo sa mga mamimili ay kilala sa tawag na "hindi awtorisadong pagsasagawa ng
abogasya" (unauthorized practice of law, UPL). Ang paglabag ng isang tao sa mga batas ng
UPL ay maaaring magpailalim sa taong iyon sa pag-uusig ng tagapagpatupad ng batas na
magreresulta sa pagpataw ng multa o iba pang parusa.
Pinamamahalaan ng Board of Trustees ang Bar ng Estado. Noong 2018, nakatanggap ang
Board ng isang Legal Market Landscape Report na nagmumungkahi na ang inobasyon sa mga
paraan ng pag-alok ng mga legal na serbisyo sa mga mamimili ay maaaring di-kinakailangang
nahahadlangan ng mga pandisiplinang alituntunin sa abogado at ng mga batas ng UPL. Ang
potensiyal para sa inobasyong ito ay kinabibilangan ng online na paghahatid ng mga legal na
serbisyo ng mga negosyo ng abogado at mga hindi-abogado. Bilang pagtugon sa ulat na ito,
naghirang ang Board ng Task Force sa Access Through Innovation of Legal Services (ATILS) at
inatasan itong alamin ang mga maaaring baguhin sa regulasyon na maaaring magpagaan sa
mga pandisiplinang alituntunin o mga batas ng UPL upang alisin ang mga hadlang sa
inobasyon ng paghahatid ng mga legal na serbisyo ng mga abogado at ng iba pa. Inatasan ang
ATILS na pagsikapan ang dalawang layuning pagprotekta sa mga mamimili at pinalawak na
access sa mga legal na serbisyo.

Talakayan/Panukala
Matapos ang unang pagsasaliksik, bumuo ang ATILS ng 16 na konseptong opsiyon para sa mga
posibleng pagbabago sa regulasyon. Bagaman tinawag bilang mga pansamantalang
rekomendasyon, ang 16 na mga opsiyong ito ay dapat na ituring bilang mga ideya na
kasalukuyang sinusuri ng ATILS. Nananatili ang ATILS sa yugto ng pangangalap ng
impormasyon ng proyektong ito at nangangalap ng komento ng publiko upang higit pang
masuri ang mga ideyang ito. Dagdag pa dito, bilang mga konseptong rekomendasyon, ang ilan
sa mga panukala para sa pagbabago sa batas o estruktura ng regulasyon ay mangangailangan
ng higit na komprehensibong estratehiya sa pagpapatupad at higit na mga detalye para sa
pagsasaalang-alang ng isang kasunod na lupon ng pagpapatupad na maaaring, bilang
halimbawa, kabilangan ng mga pilot na programa o mga pagbabago sa mga batas na may
sunset provision (probisyon kung saan mawawalang bisa ang isang batas paglipas ng isang
tiyak na petsa maliban kung may aksiyong legal na magpapalawig nito).1
Kabilang sa mga ideya para sa mga posibleng pagbabago sa resolusyon ang iba't ibang
konsepto. Ang iba ay maaaring maging mga alternatibong panukala at ang iba ay maaaring
magkaroon ng mapagsanib na epekto. Bilang halimbawa, sa isyu ng kung dapat bang
pahintulutan ang abogado na makipaghati sa hindi-abogado ng kabayarang legal,
isinasaalang-alang ng ATILS ang dalawang magkaibang pagbabago sa pandisiplinang
alituntunin sa abogado at nais ng komento ng publiko hinggil sa dalawang ito. Kasama sa mga
pangunahing isyu sa regulasyon na tinutukoy sa kahilingan para sa komento ng publiko ng
ATILS ang:
•

Mga pagbubukod sa mga paghihigpit sa UPL na magpapahintulot sa mga tao o mga
negosyo na hindi isang abogado o kompanya sa abogasya na magbigay ng mga legal na
serbisyo kung ang mga tao o mga negosyong iyon ay kwalipikado sa ilalim ng mga
angkop na pamantayan ng kwalipikasyon at sumusunod sa mga kahingian ng
regulasyon;

•

Mga pagbabago sa regulasyon na magpapahintulot sa isang hindi-abogado na
magmay-ari, o magkaroon ng pinansiyal na interes sa, pagsasagawa ng abogasya ng
isang abogado;

1

Ang pamamaraang ginamit para sa pagsasagawa ng pag-aaral sa pagpapatupad ay paksa mismo na isasaalangalang kapag nasaliksik na ang mga opsiyon sa pagbabago ng regulasyon. Bilang isang halimbawa ng mga posibleng
pamamaraan, tingnan ang “Independent Regulator of Legal Services Policy Outline,” ni Gillian Hadfield at Lucy
Ricca, na ipinakita sa IAALS Making History: Unlocking Legal Regulation Workshop, Abril 2019, inilathala online sa:
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Independent%20Regulator
%20of%20Legal%20Services%20Policy%20Outline.pdf (huling naaccess: Hulyo 2, 2019). Tingnan rin, ang paunawa
ng Korte Suprema ng Utah pinetsahan noong Marso 4, 2019 hinggil sa isang "sandbox sa regulasyon" (ang sandbox
ay ang tawag sa isang kapaligiran kung saan maaring sumubok at mag-eksperimento ng mga pagbabago) upang
sumubok ng mga makabagong modelo ng legal na serbisyo at mga sistema ng paghahatid, na inilathala online sa:
https://www.utahbar.org/wp-content/uploads/2019/03/A-Move-Toward-Equal-Access-3.pdf (huling naaccess:
Hulyo 2, 2019).

•

Mga pagbabago sa mga pandisiplinang alituntunin sa abogado hinggil sa pakikipaghati
ng mga kabayaran sa mga hindi-abogado, pag-advertise at pangangalap, at ang
tungkulin na magbigay ng mahusay na mga legal na serbisyo.

Matapos isaalang-alang ang anumang natanggap na mga komento ng publiko, ang task force ay
maghahanda ng isang ulat sa Board na dapat isumite nang hindi lalagpas sa Disyembre 31,
2019.
Anumang epekto sa piskal/kawani
Wala
Background material
Board of Trustees Item 701 ng Agenda HULYO 2019: Ulat ng Task Force ng Bar ng Estado sa
Access Through Innovation of Legal Services: Kahilingan na Ipalaganap ang Mga
Pansamantalang Rekomendasyon para sa Komento ng Publiko
Memo ng Pangkalahatang-ideya at Buong Listahan ng Mga Konsepto para sa Mga Pagbabago sa
Regulasyon na Isasaalang-alang
Pinagmulan
Task Force ng Bar ng Estado sa Access Through Innovation of Legal Services (ATILS)
Takdang Petsa
Setyembre 23, 2019
Ipadala ang mga komento sa
Maaaring maisumite ang mga komento nang nakasulat sa address sa ibaba:
Angela Marlaud
Office of Professional Competence, Planning and Development
State Bar of California
180 Howard Street
San Francisco, CA 94105-1639
Ph. # (415) 538-2116
E-mail: atils-pc@calbar.ca.gov
Maaari mo ring isumite ang iyong mga komento gamit ang online na Public Comment
Form(Form sa Komento ng Publiko), ngunit ang form na ito ay available lamang sa Ingles.
Pahihintulutan ka ng online na form na ito na ibigay ang iyong mga komento nang direkta at
maaari mo rin itong gamitin upang i-upload ang iyong liham ng komento at/o iba pang mga
kalakip. Mangyaring magsumite ng isang form sa komento para sa bawat panukala.

PAGBIBIGAY-DAAN SA KINABUKASAN

PARA SA ACCESS
Ang Task Force sa Access Through Innovation of Legal
Service ay nangangalap ng komento ng publiko sa 16
na opsiyon para sa reporma sa regulasyon na
maaaring maghikayat ng inobasyon at magpataas ng
availability ng mga abot-kayang legal na serbisyo.
Tinutugunan ng mga opsiyong ito ang apat na
pangunahing paghihigpit ng regulasyon na maaring
humadlang sa pag-access:

1

Tanging Mga Abogado Lamang ang
Makakapagbigay ng Payong Legal

2

Tanging Mga Abogado, Hindi Mga Entidad o
Negosyo ang Pinapangasiwaan ng Bar ng Estado

3

Tanging Mga Abogado Lamang ang Maaaring
Magmay-ari ng Mga Negosyo sa Abogasya

4

Hindi Maaaring Maghati ang Mga Abogado ng
Mga Kabayaran sa Mga Hindi-Abogado

HUWAG
PUMASOK
Tanging Mga Abogado Lamang ang
Makakapagbigay ng Payong Legal
Bakit: Ayon sa batas, krimen ang pagsasagawa
ng abogasya nang walang lisensya.
Pinoprotektahan nito ang publiko sa pagtanggap
ng maling payong legal.
Bakit Kailangang Magbago? Ang mga nagsanay
na hindi-abogado, o ang ibang anyo ng
teknolohiya, ay maaaring magbigay ng wastong
payong legal sa mas mabilis, abot-kaya, at
makabagong paraan kaysa sa mga abogado.

Tanging Mga Abogado, Hindi Mga Entidad o
Negosyo, Ang Regulado ng Bar ng Estado
Bakit: Sa ilalim ng awtoridad ng Korte Suprema, at tulad ng
nilikha sa batas, binibigyang lisensya at pinapangasiwaan ng
Bar ng Estado ang mga indibidwal na abogado.
Bakit Kailangang Magbago? Kung mapahihintulutan ang mga
negosyong batay sa teknolohiya na magbigay ng mga legal na
serbisyo, kakailanganing pangasiwaan ang mga entidad na ito
upang maprotektahan ang publiko.

Tanging Mga Abogado Lamang ang
Maaaring Magmay-ari ng Mga Negosyo sa Abogasya
Bakit: Obligado ang mga abogado na sumunod sa mga
alituntunin ng etika kung saan inaatas sa kanila na gumamit
ng propesyonal at may-kasarinlang paghuhusga at na
magbigay ng mga serbisyong kinakailangan ng kanilang mga
kliyente nang walang pagsasaalang-alang sa mga motibong
pinansiyal. Maaaring bigyang priyoridad ng mga
hindi-abogadong may-ari ng mga negosyo sa abogasya ang
kita kaysa prinsipyo at proteksyon ng publiko.
Bakit Kailangang Magbago? Kailangan ng mga
mamumuhunan ng mga insentibo upang ipagkaloob ang
kanilang salapi sa mga pagsisikap upang bumuo ng mga
makabago at abot-kayang solusyon sa mga problemang
legal. Maaaring ang insentibong iyon ay ang abilidad na
magmay-ari ng isang bahagi ng isang negosyo sa abogasya o
negosyong legal.

Hindi Maaaring Maghati ang Mga Abogado
ng Mga Kabayaran sa Mga Hindi-Abogado
Bakit: Ang paghahati ng kabayaran sa pagitan ng mga
abogado at hindi-abogado ay maaaring maisapanganib
ang kumpidensyalidad at magresulta sa pag-aalok sa mga
kliyente ng mga serbisyong hindi naman nila kailangan.
Bakit Kailangang Magbago? Upang lumago nang mas
mabilis ang mga bagong modelo ng paghahatid,
kailangang kayaning makipagtulungan ng mga abogado sa
mga propesyonal mula sa ibang mga larangan. Ang
pagpapahintulot sa mga abogado na makipaghati ng
kabayaran sa mga kapartidong hindi-abogado ay maaaring
magpabilis sa pag-unlad ng mga bagong produkto na
makapagpapabuti sa pag-access at magpapababa sa mga
gastusin.

Para sa higit pang impormasyon: www.calbar.ca.gov/ATILS-Comments

