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CCBE želi dobrodošlicu svom novom glavnom tajniku - Europski dan odvjetnika 2015.
- Kanada: zakon o sprječavanju pranja novca je neustavan - Nacrt vodiča protiv pranja
novca namijenjen odvjetničkim komorama - Presuda ESLJP-a o telefonskom prisluškivanju
- Izvještaj Vijeća Europe o ravnopravnosti spolova - Tablica pravosuđa u EU
CCBE ŽELI DOBRODOŠLICU SVOM NOVOM GLAVNOM TAJNIKU
Philip Buisseret je novi glavni tajnik CCBE-a, a taj je položaj preuzeo od Jonathana Goldsmitha koji je u
siječnju nakon 13 godina otišao s funkcije čelnika ureda u Bruxellesu.
«Drago mi je da ću moći povezati moje zanimanje za pravna pitanja i slobodne profesije s vođenjem
CCBE-a», rekao je Philip. «Želim nastaviti s dosadašnjim dobrim radom CCBE-a i dalje razvijati ulogu
odvjetnika na europskoj i međunarodnoj sceni».
S magisterijem na području prava s Katoličkog sveučilišta u Leuvenu (KUL), u Belgiji, Philip je do sada bio na
mjestu zamjenika glavnog tajnika u Federaciji javnih bilježnika Belgije. Tečno govori engleski, nizozemski
i francuski.
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EUROPSKI DAN ODVJETNIKA 10. PROSINCA 2015.
Nakon velikog uspjeha Europskog dana odvjetnika 2014. godine, Europski dan odvjetnika ponovo će se održati
diljem Europe 10. prosinca 2015., kada se obilježava i Međunarodni dan ljudskih prava. Ovogodišnja tema je
«Sloboda izražavanja» i mjesto koje sloboda izražavanja ima u našem društvo.
Europski dan odvjetnika prilika je da se slavi vladavina prava i pravna profesija, posebice u obranama, kao i
zajedničke vrijednosti odvjetničke profesije i doprinos odvjetništva pravosudnom sustavu.
Tijekom sljedećih mjeseci o ovom će se događaju više informacija moći pronaći na: www.ccbe.eu/lawyersday.

VRHOVNI SUD KANADE ODBACIO DIJELOVE ZAKONA O PRANJU NOVCA JER NISU U
SKLADU S USTAVOM
Vrhovni sud Kanade objavio je mišljenje u kojem ističe kako štiti
odvjetničku tajnu i istovremeno je odbacio dijelove kanadskog
zakona o borbi protiv terorizma i pranja novca koji su dozvoljavali
vlastima da pretražuju i plijene spise iz odvjetničkih ureda bez
naloga. Od odvjetnika se, u tim dijelovima zakona, tražilo da
vladu obavijeste o sumnjivim finacijskim aktivnostima svojih
klijenta.
Zakonom o pranju novca i financiranju terorizma (S.C. 2000) traži
se od onih koji sudjeluju u financijskim transakcijama, uključujući i
odvjetnike, da sakupljanju informacije kako bi se mogao provjeriti
identitet osoba kojima daju ili od kojih primaju novac, da vode
ekstenzivne popise transakcija i uspostave unutrašnje programe
kako bi osigurali poštivanje zakona. Zakon također omogućava
pretrese odvjetničkih ureda te oduzimanje materijala koje su
morali sakupljati, popisivati i sačuvati.

U svom prijedlogu ocjene ustavnosti, Federacija odvjetničkih
komora tvrdila je da taj zakon odvjetnike pretvara u državne
agente protiv njihove volje i da ne pruža adekvatnu zaštitu odnosu
odvjetnik-klijent, te da odvjetničke urede pretvara u arhive koji
stoje na raspologanju za korištenje policiji i tužiteljstvu.

Pročitajte više: [Canada (Attorney General) v. Federation of Law
Societies of Canada, 2015 SCC 7]

NACRT VODIČA PROTIV PRANJA NOVCA NAMIJENJEN ODVJETNIČKIM KOMORAMA
Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE), Međunarodna
odvjetnička komora (IBA) i Američka odvjetnička komora
(ABA) zajedno su sastavili «Vodič za odvjetnike za otkrivanje i
sprječavanje pranja novca» . Vodič je objavljen u listopadu
2014. i može se besplatno pronaći na internetu. Ovaj vodič
nudi praktične savjete o tome kako prepoznati kriminalce
koji pokušavaju iskoristiti odvjetničku profesiju u svrhu pranja
novca i/ili financiranje terorističkih aktivnosti. Ovaj vodič bavi se
i razvojem pristupa koji se temelji na rizicima kako bi se otkrile
moguće opasnosti i kako bi se pravovremeno reagiralo na
moguća upozorenja.
Besplatni vodič može se skinuti na : [http://www.ccbe.eu/
fileadmin/user_upload/NTCdocument/01748_MKT_SGP_
Lawyer1_1413961642.pdf]
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ODVJETNICI POKRENULI AKCIJU DA BUDU ISKLJUČENI IZ PDV-A
Odvjetnička komora Pariza podnijela je
1. prosinca 2014. zahtijev francuskom
Državnom savjetu tražeći da se zatraži
mišljenje Europskog suda pravde o
kompatibilnosti Direktive 2006/112/EC o
zajedničkom sustavu PDV-a s Poveljom o
osnovnim pravima. Ovaj slučaj odnosi se
na priznanje prava svakog pojedinca, koji
nije u sustavu PDV-a, da smanji PDV na
svoje usluge koje su povezne s pravnim
procedurama, pod istim uvjetima kao i oni
porezni obveznici koji su obveznici PDV-a.

Od 1997., CCBE je u više navrata pokušao
postići ukidanje ili smanjenje PDV-a
koje se naplaćuje za pravne usluge koje
koriste pojedinci,
na temlju načela
pristupa pravdi i jednakost u postupanju.
CCBE trenutačno intervenira zajedno s
belgijskim odvjetničkim komorama, u
postupku o poništenju zakonske odredbe
ukidanja iznimaka PDV-a. Taj su postupak
belgijske odvjetničke komore pokrenule
pred Belgijskim ustavnim sudom i
Europskim sudom pravde.

PRISLUŠKIVANJE TELEFONA: ESLJP UTVRDIO NAPAD NA PRIVATNOST
U slučaju protiv Rumunjske, Europski sud za ljudska prava donio
je presudu prema kojoj je prisluškivanje razgovora između
odvjetnika i njegovog klijenta, koje je prethodno odobrio sud, bilo
disproporcionalno, na temu toga što podnositelj zahtjeva, koji nije
bio stranka u postupku, nije na raspolaganju u svom domaćem
zakonodavstvu imao sigurni način da ospori legalnost tog postupka
i da ospori nepotrebnost takvog miješanja u njegov privatni život.
Pročitajte više: [Pruteanu vs. Romania, Case n°30181/05]

IZVJEŠĆE VIJEĆA EUROPE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
Vijeće Europe predstavilo je 12 veljače 2015. svoj godišnji izvještaj za
2014. godinu o primjeni strategije o ravnopravnosti spolova od 2014.
do 2017. godine. Ovaj izvještaj procjenjuje napredak koji je ostvaren
u primjeni strategije u zemljama članicama i obrađuje dobivene
rezultate.
Pročitajte više: [godišnji izvještaj za 2014. o strategiji ravnopravnosti
spolova]
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OBJAVLJENA TABLICA PRAVOSUĐA U EU ZA 2015.
Europska komisija objavila je 9. ožujka
tablicu s podacima o pravosuđu za 2015.
godinu (tablica je samo na engleskom
jeziku) koja daje pregled kvalitete,
nezavisnosti i djelotvornosti pravosudnog
sustava zemalja članica.
Tablica pravosudnog sustava EU pruža
informacije i alate čiji je cilj omogućiti
zemljama članicama veću djelotvornost
pravosudnog sustava,
dajući im
objektivne, pouzdane i usporedne podatke
o nihovom građanskom, trgovačkom

i administrativnom
primjeni.

i

Osim analiza po zemljama, tablica pomaže
u isticanju eventualnih nedostataka i
ohrabruje zemlje članice da poduzmu,
ako je to potrebno, strukturalne reforme
u području pravosuđa.

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI
23. travnja 2015.: Pokretanje Europske odvjetničke zaklade,
Den Haag
24. travnja 2015.: CCBE Standing Committee, Den Haag
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zakonodavstvu

