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Po zeszłorocznym sukcesie Dnia Prawnika Europejskiego, również 
w tym roku w całej Europie 10 grudnia odbędzie się druga edycja 
tego wydarzenia. W tym samym dniu obchodzony będzie także 
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Tematem przewodnim 
tegorocznej edycji jest „wolność słowa”, który odzwierciedla 
istotę tego prawa, a także jego wpływ na nasze społeczeństwo.

Europejski Dzień Prawnika jest okazją do podkreślenia znaczenia 
praworządności oraz roli, jaką zawody prawnicze odgrywają w 
jej obronie. Jest to także okazja do przypomnienia o wspólnych 
dla wszystkich prawników podstawowych wartościach zawodu 
oraz ich udziału w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru 
sprawiedliwości. 

W ciągu następnych tygodni CCBE zajmie się dystrybucją 
materiałów organizacyjnych, w tym przewodnika po tym 
wydarzeniu. 

Więcej informacji dostępnych jest na www.ccbe.eu/lawyersday.

Madeleine Kelleher z Sekretariatu CCBE odpowie na wszelkie 
pytania lub komentarze dotyczące Europejskiego Dnia Prawnika 
2015 (kelleher@ccbe.eu). 
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OBOWIĄZEK UJAWNIENIA INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH

NAGRODA CCBE W DZIEDZINIE PRAW CZŁOWIEKA 2015
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W dniu 8 września 2015 r. CCBE udzieliła odpowiedzi na konsultację 
publiczną Komisji Europejskiej w sprawie przejrzystości 
opodatkowania osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. CCBE 
wyraziło obawy co do możliwości rozszerzenia procedury 
przejrzystości o tzw. wymogi sprawozdawcze. Dotyczyłyby one 
wszystkich prawników, szczególnie tych, którzy doradzają w 
sprawach podatkowych. 

Prawnik nie może zostać zmuszony do ujawnienia informacji 
niejawnych ze względu na istnienie ochrony poufności 
korespondencji, zwanej także tajemnicą zawodową. Ponadto 
prawnik nie może pozwolić, aby jego niezależność została 
zagrożona przez organ państwowy lub też z uwagi na jakiekolwiek 
interesy. Dlatego prawnik nie może być zobowiązany do 
zgłoszenia informacji organom podatkowym, ponieważ zasada 
ochrony tajemnicy zawodowej oraz niezależności są niezbędne 
dla prawidłowego funkcjonowania rządów prawa.

CCBE podkreśliło, że prawnicy są zobowiązani do działania w 
granicach prawa podczas świadczenia porad prawnych i pomocy 
swoim klientom. W przypadku gdy prawnik jest świadomy tego, 
że działalność jego klienta jest niezgodna z prawem lub jest 

oszustwem, czy to w sprawach podatkowych, lub innych, to 
podlega on sankcjom.

Podobnie brzmiącą opinię CCBE przedstawiło także w odpowiedzi 
na projekt raportu specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego 
w sprawie interpretacji prawa podatkowego. Raport proponuje 
na przykład, aby Komisja Europejska rozważyła „możliwość 
wprowadzenia sankcji dla firm wdrażających lub wspierających 
działalność prowadzącą do unikania płacenia podatków lub 
agresywnego planowania podatkowego, w szczególności w 
odniesieniu do finansowania z budżetu UE oraz swojej funkcji 
doradczej w instytucjach UE”. CCBE wyraziło pogląd, że propozycja 
ta może pociągnąć konsekwencje, które nie będą zgodne z 
podstawowymi zasadami i obowiązkami prawników. Kwestia 
ta również budzi wątpliwości co do stosowania wykładni praw 
podstawowych gwarantowanych przez Europejską Konwencję 
Praw Człowieka i Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 
Chodzi tutaj na przykład o takie zasady, jak domniemanie 
niewinności, prawo do milczenia i nie oskarżania siebie oraz 
prawo do pewności prawnej.

Pełną odpowiedź CCBE można znaleźć tutaj.

Od 2007 roku CCBE przyznaje Nagrodę Praw Człowieka zarówno prawnikom, jak i organizacjom prawniczym, którzy przynieśli zaszczyt 
swojej profesji poprzez kultywowanie najwyższych wartości zawodu i osobistego zaangażowania w dziedzinie praw człowieka. Komitet 
Stały CCBE otrzymał nominacje do nagrody i wyjątkowo w tym roku zatwierdzonych zostało dwóch zwycięzców. Nominowani zostali 
zaproszeni do wzięcia udziału w ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się zgodnie z tradycją podczas listopadowej Sesji 
Plenarnej CCBE.
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W dniach 16 i 17 września br. odbyły się spotkania z 
reprezentantami Trybunału Sprawiedliwości i Sądu UE. 
Wpisuje się to w długą tradycję konstruktywnej wymiany 
informacji i wiedzy między CCBE i sądami europejskimi.

W dniu 25 września 2015 roku w 
Mińsku na Białorusi odbyło się pierwsze 
w historii wspólne seminarium 
CCBE i Adwokatury Białorusi. Celem 
seminarium było zwrócenie uwagi na 
rozwój sytuacji w kontekście mediacji w 
krajach europejskich, w tym na warunki 
i procedurę dopuszczenia do zawodu 
mediatora oraz na postawę społeczeństwa, 

organów rządowych i innych instytucji 
wobec mediacji. Seminarium dokonało 
przeglądu procedury mediacji na 
Białorusi. Prelegentami byli m.in. Pierwszy 
Prezydent CCBE, Michel Benichou, a także 
przedstawiciele Białorusi, Francji, Gruzji, 
Polski i Czech.

W związku z konferencją miało również 
miejsce posiedzenie Komitetu PECO, który 
w dniu 24 września podjął się omówienia 
sytuacji zawodów prawniczych na 
Białorusi i w innych krajach Europy 
Wschodniej. 

G.Fessy @ CJUE

Michel Benichou podczas pierwszego w historii wspólnego seminarium CCBE i Adwokatury Białorusi w Mińsku
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Z przyjemnością informujemy o założeniu dwóch nowych 
blogów. 

Pierwszym jest portal szkoleniowy CCBE, który zawiera informacje 
dotyczące rozwoju europejskiego rynku szkoleniowego 
prawników. 

Drugi portal dotyczy działalności Komitetu PECO obejmujący 
informacje na temat wydarzeń w samorządach prawniczych 
Europy Środkowej i Wschodniej.

Więcej informacji dostępnych jest na:
https://ccbepeco.wordpress.com/
https://ccbetraining.wordpress.com/

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
02/10  Konferencja Komisji Europejskiej w sprawie prawa spółek w erze cyfrowej, Bruksela

9-10/10  Konferencja UNBA-RE-CCBE w sprawie planowania strategicznego dla Ukraińskiej Izby 
Adwokackiej, Kijów

23/10  Stały Komitet CCBE, Bruksela

13/11  Konferencja AFAC dotycząca samorządów lokalnych i Europy, Paryż
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