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PRIPOMÍNAME EURÓPSKY DEŇ ADVOKÁTOV
Vďaka úspechu Dňa európskych advokátov 2014 sa
toto podujatie uskutoční opäť naprieč Európou dňa
10. decembra 2015 v spojení s Medzinárodným dňom
ľudských práv. Témou bude tento rok „Sloboda prejavu”,
čo odráža jej váhu a význam pre našu spoločnosť.
Európsky deň advokátov je príležitosťou na oslavu
právneho štátu a podstatnej úlohy, ktorú zohráva
advokácia pri ochrane vlády práva, rovnako ako príležitosť
osláviť spoločné hodnoty advokácie a jej prínos v právnom
systéme.
CCBE bude rozposielať Sprievodcu k Európskemu dňu
advokátov v nadchádzajúcich týždňoch.
Pre viac informácií navštívte www.ccbe.eu/lawyersday.

Európsky deň advokátov 2014 – Chorvátska advokátska komora

Madeleine Kelleher zo CCBE je k dispozícii v prípade
akýchkoľvek Vašich otázok či pripomienok k Európskemu
dňu advokátov 2015.
Kontakt : kelleher@ccbe.eu
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CENA ZA BOJ ZA ĽUDSKÉ PRÁVA 2015
Od roku 2007 CCBE udeľuje výročnú Cenu za boj za ľudské práva advokátom alebo organizáciám združujúcich advokátov,
ktorí svojím odborným i osobným prístupom v oblasti ľudských práv podporili najvyššie hodnoty a priniesli tým česť
advokátskemu povolaniu. Stály výbor zvážil nominácie na ocenenie a bolo rozhodnuté, že tohoročnú cenu výnimočne
získajú dvaja víťazi. Nominanti budú kontaktovaní a pozvaní na tradičné slávnostné udeľovanie cien počas Plenárneho
zasadnutia CCBE v novembri.

POVINNÉ POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ V DAŇOVÝCH VECIACH
Dňa 8. septembra CCBE reagovala na online Verejnú
konzultáciu Európskej komisie o pokračovaní v oblasti
transparentnosti dane z príjmu právnických osôb, pri čom
poukázala na obavu plynúcu z iniciatív zameraných na
rozšírenie transparentnosti zdaňovania príjmu právnických
osôb prostredníctvom ohlasovacej povinnosti, ktorá by
mala dopad na všetkých advokátov, obzvlášť tých, ktorí
poskytujú rady v daňových veciach. Advokát nemôže
zverejniť informácie z dôvodu zachovania profesijného
tajomstva či z dôvodu zachovania mlčanlivosti advokáta.
Navyše, advokát nesmie dovoliť, aby jeho nezávislosť
ustúpila v prospech štátnej moci alebo iným mocenským
záujmom. Z toho dôvodu advokáta nemožno nútiť k
oznamovacej povinnosti voči daňovým orgánom, keďže
dôvernosť a nezávislosť sú nevyhnutným predpokladom
právneho štátu.
CCBE zdôraznila, že advokáti sú pri poskytovaní právnych
služieb viazaní konať v medziach práva, a ak by advokát
bol poradcom alebo pomáhal klientovi spôsobom,
ktorý je nelegálny alebo podvodný, taký advokát nesie
zodpovednosť a čelí sankciám.

V podobnom duchu CCBE tiež predložila pripomienky,
v ktorých vyjadrila obavy z návrhu správy Osobitného
výboru Európskeho parlamentu pre daňové rozhodnutia
a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku.
Správa napríklad navrhuje, aby Komisia zvážila „možnosť
zavedenia sankcií pre firmy, ktoré vykonávajú daňové
úniky a agresívne daňové plánovanie alebo ich podporujú,
najmä so zreteľom na
prístup k financovaniu z rozpočtu EÚ a akúkoľvek poradnú
úlohu v inštitúciách EÚ“, čo by mohlo mať následky, ktoré
nie sú v súlade so základnými princípmi a povinnosťami
advokátov. Rovnako plynie znepokojenie v súvislosti s
ochranou základných práv zakotvených v Európskom
dohovore o ľudských právach a Charte základných práv
Európskej únie. Vrátane, napríklad, prezumpcie neviny,
práva nevypovedať a neobviniť samého seba a právnej
istoty.
Úplné znenie reakcie CCBE na konzultáciu Európskej
komisie možno nájsť na: http://www.ccbe.eu/fileadmin/
user_upload/NTCdocument/20150908_EN_CCBE_
Res1_1442311219.pdf

Berlaymont entrance©EC

-2-

PRVÝ SPOJENÝ SEMINÁR CCBE A BIELORUSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY
Dňa 25. septembra 2015 CCBE
usporiadala doteraz prvý spoločný
seminár s Bieloruskou advokátskou
komorou v Minsku. Účelom seminára
bolo poukázať na vývoj mediácie v
európskych krajinách, podmienky
a proces prijímania žiadateľov

o povolanie mediátora, postoj
spoločnosti, vládnych orgánov a iných
aktérov vo vzťahu k tomuto povolaniu,
a tiež porovnanie so stavom mediácie
v Bielorusku. Medzi rečníkmi na
seminári bol aj podpredseda CCBE
Michel Benichou a ďalší predstavitelia

z Bieloruska, Francúzska, Gruzínska,
Poľska a Českej republiky.
Pri tejto príležitosti sa 24. septembra
2015 konalo aj zasadnutie výboru
PECO, ktorého cieľom bola diskusia
o stave advokácie v Bielorusku a v
ďalších krajinách Východnej Európy.

Michel Benichou na prvom spoločnom seminári CCBE a Bieloruskej advokátskej komory v Minsku.

SÚDNY DVOR A VŠEOBECNÝ SÚD

Dňa 16. a 17. septembra sa uskutočnili stretnutia s
členmi Súdneho dvora a Všeobecného súdu. Išlo o
pokračovanie dlhej tradície konštruktívneho dialógu
medzi CCBE a súdmi Európskej únie.

G.Fessy @ CJUE
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BLOGY
CCBE s potešením oznamuje spustenie dvoch nových
blogov. Prvým je CCBE Training Portal, ktorý poskytuje
informácie týkajúce sa vývoja v Európe, ktoré má vplyv
na vzdelávanie advokátov. Po druhé ide o CCBE PECO
Portal poskytujúci informácie o aktivitách výboru PECO a

o správach týkajúcich sa vývoja v advokátskych komorách
Strednej a Východnej Európy.
Blogy môžete navštíviť na nasledujúcej adrese:
https://ccbepeco.wordpress.com/
https://ccbetraining.wordpress.com/

NADCHÁDZAJÚCE PODUJATIA
02/10

Konferencia Európskej komisie o práve obchodných spoločnosti v digitálnom veku, Brusel

9-10/10

Ukrajinská národná advokátska komora (UNAK)-CCBE Strategické plánovanie pre UNAK, Kyjev

23/10

Stály výbor CCBE, Brusel

13/11

AFAC Konferencia o miestnych samosprávach v Európe, Paríž
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