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Informacje z CCBE

W dniu 19 listopada 2005 r. na sesji plenarnej w Paryżu funkcję Prezesa CCBE ob-
jął Manuel Cavaleiro Brandão, dotychczasowy I Wiceprezes. Na jego miejsce wstąpił 
Colin Tyre, QC, a na nowego drugiego Wiceprezesa wybrano Pétera Kövesa.

W imieniu polskiej adwokatury wyżej wymienionym adwokatom przesłał gra-
tulacje Prezesa NRA.

Prezes Manuel Cavaleiro Brandão skierował do członków CCBE krótkie przesłanie, 
w którym podkreślił, że Nowy Rok będzie czasem walki, ale także czasem nadziei i 
czasem poświęconym zachowaniu tradycji, ale też czasem postępu i rozwoju.

Podkreślił, że prawnicy, korporacje adwokackie i CCBE będą kontynuować dzia-
łania w obronie podstawowych wartości, fundamentalnych zasad etycznych i cy-
wilnej odpowiedzialności.

Zdaniem Prezesa brak poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, ekonomiczna re-
cesja, społeczne konflikty, spadek zaufania do instytucji są nie tylko lokalnymi i 
narodowymi problemami, ale w rzeczywistości problemami europejskimi. Obecny 
kryzys, który dotyka naszych obywateli, jest kryzysem europejskim.

Zaapelował do członków społeczności europejskiej, prawników, adwokatów, 
aby w obliczu tych trudności wzmocnili i zacieśnili współpracę na poziomie euro-
pejskim i aby znaleźli odpowiednie i nowoczesne rozwiązanie problemów, satys-
fakcjonujące obywateli i społeczeństwa.

Stwierdził na koniec, że my – prawnicy, samorządy adwokackie i CCBE mamy 
obowiązek pracy na rzecz zaspokojenia potrzeb obywateli.

Sprawy związane z wolną konkurencją w zakresie usług
24 listopada 2005 r. CCBE wysłała do Komisarza ds. Konkurencji p. Neelie Kro-

es odpowiedź na Raport Europejskiej Komisji ds. Konkurencji. W odpowiedzi tej 
CCBE podkreśliło, że zawody prawnicze są otwarte na racjonalne propozycje re-
form, pod warunkiem jednak, że reformy te szanują zasadę, że zawody prawnicze 
służą wymiarowi sprawiedliwości i wdrażaniu zasad państwa prawa i że warto-
ści, którym służą, nie są wartościami wyłącznie ekonomicznymi. CCBE z żalem 
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stwierdził, że Raport nie zawiera wystarczająco przygotowanych analiz i oparcia o 
podstawy prawne, podporządkowując swoje wnioski generalnej zasadzie „mniej 
regulacji to lepsze regulacje”.

CCBE zarzuca Raportowi, że pomija cel, dla jakiego są wprowadzane ograni-
czenia dla świadczenia pomocy prawnej. Cel, którym jest interes publiczny pole-
gający na konieczności zagwarantowania prawa do obrony i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości.

CCBE przygotowuje materiały, aby wykazać, że dalsza deregulacja zawodów 
prawniczych nie tylko nie przyniesie korzyści ekonomicznych we wszystkich 
aspektach, ale poczyni poważne szkody społeczne.

Aktualne wydarzenia związane z dyrektywą o usługach
Wśród członków CCBE nie było zgodności co do poglądu, czy w interesie 

adwokatów jest włączenie ich do dyrektywy o usługach, czy też nie. Do projektu 
dyrektywy z 22 listopada 2005 r. art. 2 zgłoszono poprawkę, by nie stosować 
dyrektywy do usług prawnych, poza regulacje wynikające z innych przepisów 
wspólnotowych, w tym dyrektyw 77/249/EEC i 98/5/EC. Poprawkę niestety od-
rzucono, ale ma być ponownie zgłoszona na sesji plenarnej Parlamentu Europej-
skiego.

W dniu 17 lutego 2006 r. Parlament przyjął tę poprawkę.

Pranie brudnych pieniędzy
Belgijska Rada Adwokacka doprowadziła do przedstawienia problemu zgodno-

ści zasady tajemnicy adwokackiej z przepisami dyrektywy o praniu brudnych pie-
niędzy – Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości. CCBE zgłosiło swój udział 
w tym postępowaniu. Spodziewane jest rozstrzygnięcie Trybunału w ciągu najbliż-
szych 16–22 miesięcy.

Komisja Europejska ma przedłożyć swój raport Parlamentowi Europejskiemu 
w czerwcu 2006 r. na temat wejścia w życie uchwalonej w 2001 r. dyrektywy 
o praniu brudnych pieniędzy odnośnie do prawników. Opracowane są dwa 
kwestionariusze dotyczące wdrożenia tej dyrektywy: jeden dotyczy indywidu-
alnych adwokatów, drugi jest adresowany do państw członkowskich i organi-
zacji zawodowych. Odpowiedzi na kwestionariusze będą stanowić podstawę 
Raportu.

Prawa człowieka
W czasie sesji plenarnej CCBE w Paryżu, w obecności Lorda Goldsmitha of Al-

lerton QC Prokuratora Generalnego UK i Alonzo Salazara reprezentującego Franco 
Frattiri, przyjęto rezolucję wyrażającą zaniepokojenie przyjmowaniem ustaw w 
zależności od aktualnej sytuacji, nie zawsze gwarantujących zabezpieczenie pod-
stawowych praw i wolności obywatelskich.

W trakcie tej sesji wystosowano także apel do władz irackich o przeniesienie 

Informacje z CCBE



196

procesu Saddama Husajna poza Irak. Wyrażono także obawę o bezpieczeństwo 
obrońców oskarżonego i głębokie zaniepokojenie z powodu morderstwa dwóch 
adwokatów broniących Saddama Husajna.

Prawo karne
W czasie sesji plenarnej postanowiono zorganizować konferencję na temat po-

trzeby powołania Europejskiego Rzecznika do spraw Prawa Karnego. Konferencja 
ma się odbyć 7 kwietnia 2006 r. w Trewirze.

Prawo dotyczące środków przekazu elektronicznego
Kwestia przechowywania danych związanych z używaniem elektroniki jest 

nadal żywo dyskutowana, gdyż Komisja Europejska od 2004 r. zmierza do 
ujednolicenia procedur w krajach członkowskich. Ma to być osiągnięte w 
2006 r.

Jest to w założeniu inicjatorów tych przepisów jedno z narzędzi w walce z ter-
roryzmem, jednakże, zdaniem CCBE, w sposób niedopuszczalny narusza zasadę 
tajemnicy zawodowej, a w szczególności tajemnicy obrończej. Ponadto, zdaniem 
CCBE, jeżeli wgląd w takie rejestry miałby być dopuszczalny, to tylko pod wa-
runkiem uzyskania przez władze orzeczenia sądowego wydanego w następstwie 
prawidłowo przeprowadzonego postępowania.

CCBE już w 2001 r. przyjęło zasady posługiwania się przez prawników środkami 
przekazu elektronicznego. Są one dostępne na stronie CCBE: http://www.ccbe.
org/en/comites/itlawen.htm.

Europejskie prawo umów
Przygotowywana jest ankieta mająca za zadanie wskazanie, jakie są najważ-

niejsze wspólne zasady prawa kontraktów, takie jak swoboda umów, pacta sunt 
servanda, itp.

Pod auspicjami Komisji Europejskiej działa komisja ekspertów, w skład której 
wchodzi czterech przedstawicieli CCBE.

PECO
Do rozmów z krajami mającymi ewentualnie być członkami Unii – Turcją i Chor-

wacją – mają być włączeni także prawnicy.
Macedońska i Serbska Rada Adwokatów zgłosiły chęć stania się członkami ob-

serwatorami CCBE.
Głosowanie w tej sprawie przewidziane jest na maj 2006.
Z ostatniej chwili: CCBE powołało adw. Wojciecha Hermelińskiego, Wice- 

prezesa NRA na przewodniczącego Komisji ds. Współpracy w Sprawach Dyscy- 
plinarnych.
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