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Nowy Sekretarz Generalny CCBE – Europejski Dzień Prawnika 2015 – Kanada: Ustawa
o zapobieganiu praniu pieniędzy jest niekonstytucyjna – międzynarodowe organizacje
prawnicze opracowują wytyczne w sprawie prania pieniędzy – Werdykt Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w sprawie podsłuchów – Sprawozdanie Rady Europy na temat
równości płci – Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości na rok 2015
NOWY SEKRETARZ GENERALNY CCBE
Philip Buisseret został wybrany nowym Sekretarzem Generalnym CCBE, przejmując obowiązki szefa biura
w Brukseli od ustępującego w styczniu po 13 latach pracy w CCBE Jonathana Goldsmith’a.
„Pracę dla CCBE chcę połączyć z moimi zainteresowaniami z dziedziny prawa i wolnych zawodów”,
powiedział nowy Sekretarz Generalny. „Chcę chronić wysoką jakość działalności CCBE, dbając o interesy
zawodu prawnika oraz jego znaczenie na forum europejskim i międzynarodowym”.
Nowy Sekretarz Generalny posiada dyplom magistra prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia)
oraz szerokie doświadczenie praktyki w zawodach regulowanych, między innymi jako zastępca dyrektora
generalnego, a następnie dyrektor generalny Krajowej Izby Notarialnej Belgii. Posługuje się biegle językiem
angielskim, holenderskim i francuskim.
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ŚWIĘTUJ Z NAMI EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA: 10 GRUDNIA 2015
Po sukcesie Europejskiego Dnia Prawnika w 2014 roku, tegoroczna edycja wydarzenia zostanie zorganizowana
również 10 grudnia, czyli w dniu Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Tematem przewodnim będzie
„Wolność słowa”, jako przywołanie znaczenia tej fundamentalnej zasady w życiu naszego społeczeństwa.
Europejski Dzień Prawnika jest okazją do świętowania demokratycznych zasad praworządności oraz funkcji,
jaką zawód prawnika odgrywa w ich obronie, a także wspólnych wartości zawodu służących doskonaleniu
wymiaru sprawiedliwości.
Dalsze informacje zostaną udostępnione w ciągu najbliższych miesięcy na stronie internetowej: www.ccbe.
eu/lawyersday.

SĄD NAJWYŻSZY KANADY ORZEKA NA TEMAT NIEKONSTYTUCYJNOŚCI USTAWY O
ZAPOBIEGANIU PRANIA PIENIĘDZY
Opinia Sądu Najwyższego Kanady zagwarantowała ochronę
tajemnicy zawodowej prawnika, uznając przepisy ustawy o
zapobieganiu prania pieniędzy i terroryzmowi za niekonstytucyjne.
Przepisy te dopuszczały możliwość prowadzenia przez służby
państwowe przeszukiwań oraz zatrzymywania dokumentów
zgromadzonych w kancelariach prawnych bez wydania
uprzedniego nakazu sądu, a także zobowiązywały prawników
do zgłaszania odpowiednim służbom podejrzanej działalności
finansowej swoich klientów.
Ustawa o dochodach z działalności kryminalnej (w sprawie
prania pieniędzy) oraz finansowaniu terroryzmu (S.C. 2000)
zobowiązuje szereg podmiotów, w tym prawników, do zbierania
informacji w celu weryfikacji tożsamości osób, w imieniu
których są dokonywane specyficzne płatności, utrzymywania
ewidencji takich transakcji oraz ustanowienia wewnętrznych
programów celem zapewnienia procedur zgodności. Ustawa

podporządkowywała prawników procedurze przeszukiwań a
także możliwości zajęcia materiału będącego w posiadaniu ich
kancelarii.

W swoim pozwie przed Sądem Najwyższym Federacja
Stowarzyszeń Prawniczych Kanady stwierdziła, że zgodnie z
przepisami ustawy prawnicy mogą stać się „agentami rządowymi”,
zaś ich kancelarie archiwami dla potrzeb policji i prokuratury, przy
braku wystarczających zabezpieczeń dla tajemnicy zawodowej.
Czytaj więcej: Canada (Attorney General) v. Federation of Law
Societies of Canada, 2015 SCC 7.

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE PRAWNICZE OPRACOWUJĄ WYTYCZNE W
SPRAWIE PRANIA PIENIĘDZY
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE),
Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA) oraz
Adwokatura amerykańska (ABA) zakończyły prace nad
projektem „Wytycznych dla Prawnika w procesie wykrywania i
zapobiegania prania pieniędzy”, które zostały opublikowane w
październiku 2014 r. i są dostępne w wersji nieodpłatnej online.
Zbiór wytycznych zawiera praktyczne wskazówki jak rozpoznać
przestępców, którzy próbują nadużywać zawodu prawnika w celu
prania pieniędzy lub finansowania działalności terrorystycznej,
omawiając przy tym rozwój podejścia opartego na analizie ryzyka
w celu wykrywania i reagowania na sytuacje niebezpieczne.
Pobierz darmowy przewodnik tutaj.
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PRAWNICY PODEJMUJĄ DZIAŁANIA NA RZECZ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT
1 grudnia 2014 r. Okręgowa Izba
Adwokacka Paryża wniosła do francuską
Rady Stanu wniosek o kierowanie
pytania prejudycjalnego do Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w
sprawie zgodności Dyrektywy 2006/112/
WE o wspólnym systemie podatku VAT
z Kartą Praw Podstawowych. Sprawa
ta dotyczy uznania prawa każdego
człowieka, który nie podlega rejestracji
dla celów podatku VAT, do odliczenia
podatku od usług prawnych i innych usług
świadczonych w związku z postępowaniem
prawnym, na tych samych warunkach jak
te, którym podlegają osoby zobligowane
do rejestracji podatkowej VAT.

CCBE już od 1997 roku wielokrotnie
usiłowała uzyskać zniesienie lub obniżenie
podatku VAT odprowadzanego od usług
prawnych, zgodnie z zasadami równego
dostępu do wymiaru sprawiedliwości
i równości traktowania. CCBE wspiera
również
Adwokaturę
belgijską
w
postępowaniu o stwierdzenie nieważności
przepisów znoszących zwolnienia z VAT,
wniesionej do belgijskiego Trybunału
Konstytucyjnego
i
Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości.

PODSŁUCHIWANIE PRAWNIKÓW JEST NARUSZENIEM PRYWATNOŚCI, ORZEKA
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA
W sprawie toczącej się przeciwko Rumunii, Europejski Trybunał Praw
Człowieka orzekł, że autoryzowany wcześniej przez sąd proceder
podsłuchiwania rozmów między adwokatem a jego klientem był
nieproporcjonalny, ponieważ wnioskodawcy, który nie był stroną
postępowania, nie przysługiwały w prawie krajowym żadne środki
odwoławcze w celu zakwestionowania legalności i konieczności
takiej ingerencji w jego prywatność.
Czytaj więcej: Pruteanu vs. Romania, Case n°30181/05.

SPRAWOZDANIE RADY EUROPY NA TEMAT RÓWNOŚCI PŁCI
12 lutego 2015 r. Rada Europy przedstawiła doroczne sprawozdanie
za rok 2014 dotyczące realizacji strategii równości płci na lata
2014-2017. Sprawozdanie ocenia postęp, który został osiągnięty w
realizacji strategii w państwach członkowskich, a także podsumowuje
uzyskane wyniki.
Czytaj więcej: Roczne Sprawozdanie za rok 2014 na temat strategii
równości płci.
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UNIJNA TABLICA WYNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Z 2015 R.
9 marca Komisja Europejska opublikowała
tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości
na rok 2015 (dostępna tylko w języku
angielskim), która jest przeglądem
jakości, niezależności i efektywności
systemów wymiaru sprawiedliwości w
państwach członkowskich. Tablica jest
narzędziem informacyjnym mającym na
celu pomoc państwom członkowskim w
usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości
poprzez zapewnienie obiektywnych,
wiarygodnych i porównywalnych danych.
Zestawienie dotyczy zarówno cywilnych,

jak i handlowych oraz administracyjnych
systemów wymiaru sprawiedliwości w UE.
Obok indywidualnej oceny każdego z
państw unijnych, tablica wskazuje na słabe
strony i niedociągnięcia w funkcjonowaniu
poszczególnych systemów, a także
zachęca państwa członkowskie do
przeprowadzenia odpowiednich reform
strukturalnych.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
23 kwietnia 2015: inauguracja działalności Europejskiej 		
Fundacji Prawników, Haga
24 kwietnia 2015: Posiedzenie Komitetu Stałego CCBE, Haga
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