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Emlékeztető az Európai Ügyvédek Napjáról – Emberi Jogi Díj 2015. - Az adótervezési
intézkedések kötelező közzétételéről – A CCBE és Belorusz Ügyvédi Kamara első közös
szemináriuma – Az Európai Unió Bírósága és a Törvényszék – Blogok
EMLÉKEZTETŐ AZ EURÓPAI ÜGYVÉDEK NAPJÁRÓL
A 2014. évi Európai Ügyvédek Napja sikeres megrendezését
követően 2015. december 10-én újra Európa-szerte
megrendezésre kerül párhuzamosan a Nemzetközi
Emberi Jogok Napjával. Az idei év választott témája a
„Szólásszabadság”, mely tükrözi a helyét és hatását
társadalmainkban.
Az Európai Ügyvédek Napja egy alkalom, hogy ünnepeljük
a jogállamiságot és az ügyvédi hivatás valódi szerepét
annak védelmében, úgyis, mint az ügyvédek közös értékeit
és hozzájárulását az igazságszolgáltatás rendszeréhez.
A CCBE a következő hetekben küldi ki az Iránymutatót az
Európai Ügyvédek Napjának előkészületeihez.
További
információk
lawyersday.

elérhetőek:

www.ccbe.eu/

Madeleine Kelleher, a CCBE munkatársa az Európai
Ügyvédek Napja 2015. kapcsán minden kérdésben szíves
rendelkezésükre áll.
Elérhetősége: kelleher@ccbe.eu.
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2014. Európai Ügyvédek Napja – Horvát Ügyvédi Kamara

EMBERI JOGI DÍJ 2015.
2007 óta a CCBE évente jutalmazza az Emberi Jogi Díjjal azt az ügyvédet vagy ügyvédi szervezetet, amely az emberi
jogok területén tanúsított állhatatos kiállása révén megbecsülést hozott az egész ügyvédi hivatásrendnek. Az Állandó
Bizottság a díjra több jelölést kapott és kivételesen ez évben két győztest hirdetett. A jelöltekkel felvették a kapcsolatot
és meghívták őket a díjátadó ünnepségre, melyet hagyományosan a novemberi Plenáris Ülésen tartanak.

AZ ADÓTERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK KÖTELEZŐ KÖZZÉTÉTELÉRŐL
2015. szeptember 8-án a CCBE válaszolt az Európai
Bizottság online meghirdetett nyilvános konzultációjára,
mely a társasági adó további átláthatóvá tétele
témakörrel foglalkozik, és aggodalmát fejezi ki azon
lehetséges kezdeményezésekkel kapcsolatban, melyek azt
célozzák, hogy a jelentéstételi kötelezettség kibővítésén
keresztül növeljék a társasági adó nyilvánosságát, amely
minden ügyvédet érintene, de különösen azokat, akik
adókérdésekben tanácsot adnak.
Az ügyvéd nem
tehet közzé információt az ügyvédi szakmai titoktartás
követelménye miatt. Ráadásul, az ügyvéd nem engedhet
a függetlenségéből azáltal, hogy kompromisszumot köt
az állami hatóságokkal vagy más egyéb hatalmi érdekből.
Ennélfogva, az ügyvéd nem kényszeríthető, hogy az
adóhatóságnak jelentsen, ugyanis a titoktartás és a
függetlenség alapvető jogállami követelmény.
A CCBE azt is hangsúlyozta, hogy az ügyvédek kötelesek
a törvény szerint eljárni, mikor jogi tanácsot nyújtanak
vagy segítik az ügyfeleket, és amennyiben az ügyvédi
tevékenységet, mint tanácsadó látja el vagy olyan módon
segíti az ügyfelet, hogy tisztában van annak illegális vagy
csalárd módjával, legyen az adó- vagy más kérdésben, az

az ügyvéd szankciókkal büntethető.
Hasonlóan, a CCBE kritikai észrevételeket tett az Európai
Parlament speciálisan az adószabályozással és más hasonló
intézkedésekkel foglalkozó bizottsága által kidolgozott
jelentéstervezetre is. A jelentés javasolta, például, hogy
a Bizottság vizsgálja meg „az irodák elleni szankciók
bevezetésének lehetőségét, amikor adóelkerülést vagy
agresszív adótervezési intézkedéseket hajtanak végre vagy
támogatnak, különösen az uniós költségvetésből származó
támogatásokhoz történő hozzáférés, illetve az uniós
intézményekben adott tanácsadói feladat tekintetében”,
az ehhez kapcsolódó kezdeményezések valószínűleg
nem kompatibilisek az ügyvédek alapvető elveivel és
kötelezettségeivel. Ez további kérdéseket vet fel az Emberi
Jogok Európai Konvenciója és az Európai Unió Alapvető
Jogok Kartája által védett alapvető jogokkal kapcsolatban,
beleértve, például az ártatlanság vélelmét, a hallgatás
jogát és a senki sem vádolhatja önmagát alapelvet,
valamint a jogbiztonságot.
A CCBE teljes válasza, melyet az Európai Bizottságnak
megküldtek az alábbi linken olvasható.

Berlaymont entrance©EC
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A CCBE ÉS BELORUSZ ÜGYVÉDI KAMARA ELSŐ KÖZÖS SZEMINÁRIUMA
2015. szeptember 25-én, Minszkben,
Fehéroroszországban, a CCBE és
a Belorusz Ügyvédi Kamara első
közös szemináriumát tartották. A
szeminárium célja az volt, hogy
megvilágítsa az európai országokban
a mediációt érintő fejleményeket,

a mediátorrá/ közvetítővé válás
eljárását és feltételeit, a társadalom
attitűdjeit, kormányzati szervek és
mások viszonyát a hivatáshoz, és
egyúttal összehasonlítást végezni
a belorusz mediációs helyzettel. A
szeminárium előadói voltak a CCBE

alelnök, Michel Benichou, továbbá
a belorusz, francia, grúz, lengyel és
cseh képviselők.
A PECO bizottság ülést tartott ez
alkalomból – 2015. szeptember 24-én
–, hogy megvitassák a belorusz és más
kelet-európai ügyvédek helyzetét.

Michel Benichou részt vett a CCBE és a Belorusz Ügyvédi Kamara első közös szemináriumán, Minszkben

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA ÉS A TÖRVÉNYSZÉK

2015. szeptember 16-17-én találkozó volt az EU
Bírósága és a Törvényszék tagjaival. Ez a találkozó már
hagyományosnak tekinthető, konstruktív párbeszéd a
CCBE és a Bíróságok között.

G.Fessy @ CJUE
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BLOGOK
A CCBE örömmel jelenti be, hogy két új blogot indított el.
Elsőként, a CCBE Képzési Portált, mely az ügyvédek képzését
érintő európai fejlemények kapcsán ad információt.

Másodjára, a CCBE a PECO Portált is elindította, mely a
PECO bizottság munkájáról és a közép- és kelet-európai
ügyvédi kamarák fejleményeit összegző jelentéseiről ad
tájékoztatást.
E blogok az alábbi linken érhetők el:
https://ccbepeco.wordpress.com/
https://ccbetraining.wordpress.com/

KÖZELI ESEMÉNYEK
2015. október 2.

Európai Bizottság konferenciája: Társasági jog a digitális korban, Brüsszel

2015. október 9-10.

UNBA-Coe-CCBE Stratégiai tervezés az Ukrán Nemzeti Ügyvédi Kamara megsegítésére, Kijev

2015. október 23.

CCBE Állandó Bizottsági ülés, Brüsszel

2015. november 13.

AFAC konferencia a helyi önkormányzatok (vagy helyi hatóságok) és Európa címmel, Párizs
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