Redaktoriaus žodis

Pavasario pažadai
Atrodė, kad šiemet pavasaris niekada neateis: vis sniegas, vis
šalta. Bet advokatų korporacijai pavasario ženklai kitokie – nauja
interneto svetainė, naujas teisingumo ministras, naujas kvietimas
į visuotinį susirinkimą, naujas žurnalo numeris, naujų darbų
planai... Kai už lango vėluojantis pavasaris, jauku viduje su puodeliu arbatos pasklaidyti profesinės bendruomenės gyvenimą
atspindintį leidinį. Žvilgtelėkime, ką žada šio numerio autoriai.
Provokacijas ir jų taikymą baudžiamajame persekiojime
analizuojantį straipsnį siūlo advokatas Raimundas Jurka. Mykolo
Romerio universiteto Teisės fakulteto profesorius pažymi, kad
tema aktuali laikais, kai „nusikalstamumo pramonė“ nepaliaujamai
vystosi ir kovos su šiuo reiškiniu instrumentarijaus pasirinkimas
dažnai kelia grėsmę dėl neteisėtų tokios kovos būdų“. Išnagrinėjęs
teisinį reguliavimą ir aptaręs kelių tokių procesų atvejus, straipsnio
autorius daro išvadą, kad ir tiesioginės, ir pasyvios (tokios provokacijos šaltinis yra ne pareigūnas, bet vėlesnis kurstymas dėl savo
trukmės tampa panašus į provokaciją) provokacijos padariniai
yra tapatūs, nes lemia įrodymų, surinktų pažeidžiant procesinio
veiksmo reikalavimus, juridinę atskirtį nuo baudžiamojo proceso.
Nesitraukiant žiemai ir net balandį aktualiam šildymo kainų
klausimui, numeryje rasite ir pamoką – kaip ginti privataus asmens
teisę į žalos atlyginimą, kai skriauda sukelta piktnaudžiaujant
dominuojančia padėtimi ir karteliniais susitarimais. Advokatų
profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ advokato
padėjėjas Vytenis Skorupskas aptaria Jungtinių Amerikos Valstijų, Kinijos ir Japonijos teisinę bazę. Iš tiesų – yra ko pasimokyti
Lietuvai.
Konstitucinį Konstitucinio Teismo paradoksą gvildena Vilniaus 2-osios advokatų kontoros advokatas Šarūnas Vilčinskas.
Asmeniniame komentare jis kritikuoja nuostatą, kad reali Konstitucijos raiška įmanoma tik per Konstitucinio Teismo nutarimus.
Autoriaus nuomone, Konstitucinis Teismas nėra teisminės valdžios
įstaiga, nes paprastas žmogus neturi teisės į jį kreiptis.
Žurnale rasite ir civilinio proceso normų praktikos aptarimą.
Galimų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis problemų ap
žvalgą tęsia Dainius Židanavičius, Advokatų profesinės bendrijos
„JurisConsultus“ advokato padėjėjas. Džiugu, kad mums vis dažniau rašo jauni kolegos, kurių akis skvarbi, nors gal dar ne visai
įgudusi, bet už tai plunksna neatbukusi ir universitetinis žinių
bagažas dar neišbarstytas. Autorius straipsnio pabaigoje pateikia
retorinį klausimą: ar įstatymų leidėjas turi imtis kasacinio teismo
kompetencijos reguliuoti visus galimus piktnaudžiavimo atvejus.
Matyt, autorius teisus – net ir tobuliausi įstatymai nepadės, jei
bus netinkamai taikomi.
Pažvelgti į 2012-ųjų metų arbitražo dieną siūlo advokatų
kontoros LAWIN teisininkas Marius Lukminas. Šiame numeryje
jis pristato Komercinio arbitražo įstatymo naujoves. Tai tik nedidelė, bet labai svarbi komercinių ginčų arbitražinio nagrinėjimo
problemų, kurios buvo sprendžiamos 2012 metų rudenį vykusioje
konferencijoje Teisingumo ministerijoje, dalis.
Visi žino posakį „nei pakartas, nei paleistas“. Panašius pasišokinėjimus tarp dangaus ir žemės savo straipsnyje siūlo Aurelija
Juodytė, Lietuvos advokatūros patarėja ryšiams su visuomene.
Šiame numeryje ji pateikia Lietuvos advokatūros užsakymu
2012 metų rudenį Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro

„Vilmorus“ atliktą gyventojų apklausą. Perskaitę šią apžvalgą,
sužinosite, kaip įvairios respondentų grupės vertina advokato
profesiją, su kuo jiems asocijuojasi įmonės pavadinimas „Velnio
advokatas“ ir dar daug kitų įdomių dalykų. Žvilgsnis iš šalies
visada yra svarbus.
Numeris mums žada ir pavyzdį Šiaulių advokato Jono Nekrašiaus publikacijoje „Advokatas dirba tarp žmonių ir žmonėms...“
apie Mečislovą Markauską (1891–1979), ne tik aktyviai advokato
praktika besivertusį, bet ir politikoje dalyvavusį, Seimo nariu
išrinktą, aktyviai periodikoje besireiškusį kolegą. Kiekvienam
korporacijos nariui tokios energijos tik pavydėti. Atmintyje girdžiu
savo mokytojo advokato dr. Algimanto Dziegoraičio žodžius:
„advokatas – meninis elementas jurisprudencijoje.“ Džiugu, kad
ir mūsų dienomis yra kolegų, gebančių taip dirbti ir rodysiančių
kelią ateities kartoms.
Stažuotės Vokietijoje patirtimi dalijasi Advokatų kontoros „Lex“
Vilniaus skyriaus advokatas Petras Selilionis – autorius parodo,
kaip Vokietijos tarptautinio teisinio bendradarbiavimo fondo
(IRZ-Stiftung) stipendija reikšmingai prisideda prie advokatų,
teikiančių paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims Vokietijoje
ir Lietuvoje, kvalifikacijos tobulinimo. Akiratis plečiasi ir skaitant
stažuotės prisiminimus.
Pavasaris žada poeziją – kolega Julius Jasaitis advokatūros
95-mečiui rengs advokatų poezijos rinktinę. Kaip jis eilėmis susidomėjo ir ką šioje srityje nuveikė – skaitykite specialioje žinutėje.
Pramogauti kviečia šachmatų sporto entuziastas, šachmatų
turnyro „Advokatūros taurė“ sumanytojas Advokatų garbės
teismo pirmininkas Mindaugas Kukaitis. 2012 metų turnyro
apžvalgoje autorius supažindina su žaidimo istorija ir turnyro
dalyvių rezultatais.
Pašnekesius tarytum apie nieką, tarytum apie viską iš Laisvės
alėjos atpasakoja mūsų kolega Advokatų tarybos narys Jonas Kairevičius. Šio numerio skiltyje nepaprastai jautriai aprašoma, kas
yra advokato konsultacija – kaip joje sukasi, kol randa sprendimą,
problemos; kaip apverkiama meilė. Kai mūsų širdis sušildys meilė,
tada ir pavasaris ateis...
Pasikeitimus advokatūroje pristato savivaldos skiltis. Ji liudija
ir mūsų kasdienius darbus – darbelius, kurių netrūksta. Veiklos
daug, bet mokėkime ir pasidžiaugti.
Advokatų tarybos vicepirmininkė
dr. Liudvika Meškauskaitė
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