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Nuolatinis komitetas Vilniuje

NUOLATINIS KOMITETAS VILNIUJE
Kovo 23 d. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) surengė savo 227-ąjį nuolatinį komitetą Vilniuje, Lietuvoje.
Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) pasveikino savo ypatingą svečią Igną Vėgėlę, Lietuvos advokatūros
Advokatų tarybos pirmininką, kuris pabrėžė, kaip svarbu stiprinti bendradarbiavimą tarp šių bendraminčių organizacijų šiais
neramiais laikais. Vėliau Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Pirmininkas Antonín Mokrý vedė diskusijas
tokiais klausimais kaip mokesčių teisė, deontologija ir pinigų plovimo prevencija. Be to, buvo patvirtinti keli svarbūs dokumentai,
pavyzdžiui, Tarpininkavimo vadovas teisininkams. Šis vadovas – tai plataus bendradarbiavimo su Europos veiksmingo teisingumo
komisijos (CEPEJ) Mediacijos ekspertų darbo grupe Europos Tarybos valstybių narių geresnio tarpininkavimo įgyvendinimo
skatinimo kontekste rezultatas. Pagrindinis jo tikslas yra didingi teisininkų informuotumą apie tarpininkavimą ir parodyti
teisininkams įvairius profesinius iššūkius, galimybes ir iniciatyvas, kurios atsiranda dėl tarpininkavimo naudojimo bei atskleisti
tarpininkavimo naudą klientams. Dokumentas buvo pateiktas Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) valstybėms
narėms tam, kad būtų galima pateikti galutinį bendrą CCBE/CEPEJ dokumentą patvirtinimui CEPEJ plenarinio posėdžio,
vyksiančio 2018 m. birželio mėn., metu.
Taip pat Nuolatinis komitetas susitarė dėl keleto rekomendacijų teisinės pagalbos klausimais, kuriose numatomi keli svarbūs
pagrindiniai tinkamo teisinės pagalbos teikimo principai, kurie yra esminė priemonė, taikoma siekiant užtikrinti teisę kreiptis
į teismą.
Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Nuolatinis komitetas patvirtino ir šiuos dokumentus:
•
•

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pastabos dėl siūlomo Europos Žmogaus Teisių Teismo įslaptintos
medžiagos tvarkymo taisyklių pakeitimo
Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Europos pagrindinių teisininko profesijos principų chartijos, Europos
advokatų etikos kodekso ir Pavyzdinio elgesio kodekso principų ir normų išaiškinimas.

PROFESINĖS PASLAPTIES APSAUGA: IŠŠŪKIAI ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE
2018 m. kovo 22 d. Vilniuje, Lietuvoje įvyko tarptautinė konferencija apie profesinės paslapties apsaugos iššūkius šiuolaikinėje
visuomenėje. Konferenciją organizavo Lietuvos advokatūra, o jai padėjo Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE)
ir Amerikos advokatūros asociacija (ABA).
Pirmininkas Antonín Mokrý, kaip ir I. Vėgėlė, Lietuvos advokatūros pirmininkas, ir Steven Richman, Amerikos advokatų asociacijos
Tarptautinės teisės skyriaus pirmininkas, buvo vienas iš pirmųjų konferencijos pranešėjų. A. Mokrý priminė susirinkusiesiems
apie profesinės paslapties apsaugos svarbą, jis nurodė, kad „teisininkas turi veikti savo kliento labui ir turi veikti nepriklausomai“.
Iš tiesų teisininko misija priklauso nuo kliento,
kuris turi galėti konsultuotis su savo advokatu
visiškai konfidencialiai ir nebijodamas, kad
jų pasitikėjimas gali būti išduotas, išreikšto
pasitikėjimo.
Kadangi konferencija įvyko Europos advokatūrų
ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) komiteto
posėdžių metu, kai kurie Europos advokatūrų ir
teisininkų draugijų tarybos (CCBE) specialistai
galėjo padėti konferencijos metu. Antrasis
Vicepirmininkas Ranko Pelicarić, kelių
komitetų pirmininkai, pavyzdžiui, Claudia
Seibel, Rupert Manhart, Jacques Taquet ir
galiausiai Vicepirmininkas Bertrand Debosque
pasidalijo savo mintimis, specialiosiomis
žiniomis ir asmenine patirtimi pinigų plovimo
prevencijos, agresyvaus mokesčių planavimo ir
nusikalstamų veiksmų prieš advokatus srityse.

Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Pirmininkas Antonín Mokrý konferencijoje
„Profesinės paslapties apsaugos iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“

SUSITIKIMAS SU LENKIJOS TEISĖJAIS EUROPOS PARLAMENTE
Kovo 21 d. Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE)
Generalinis sekretorius Philip Buisseret susitiko su Lenkijos teisminių
institucijų atstovais ir Lenkijos teisininkais Europos Parlamente. Delegaciją
pakvietė Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų
komiteto nariai.
Europos Komisijos atstovybė Lenkijoje ir Europos Komisijos Nugalėtojų
centras organizavo 25 Lenkijos teisėjų ir kitų teisininkų apsilankymą Europos
institucijose Briuselyje ir Liuksemburge. Šio vizito tikslas buvo apsikeisti
informacija apie paskutinius Lenkijoje priimtus teisės aktus ir pabrėžti, kokią
grėsmę jie gali kelti Lenkijos teisinei valstybei.
Susitikime dalyvavo Europos Parlamento nariai ir tokios nepriklausomos
organizacijos kaip Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE).
Dėl tokios dalyvių įvairovės diskusijos buvo gyvos ir įtraukiančios ir pasirodė
gera galimybe daugybei asmenų gauti nacionaliniu lygmeniu turimą
informaciją apie dabartinę teisminių institucijų padėtį Lenkijoje.
Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) yra įsitraukusi į
konstruktyvaus ir sėkmingo dialogo apie galimą įvairių Europos piliečių ir
teisinės valstybės politikų poveikį skatinimą. Todėl Europos Advokatūrų ir
Kovo 21 d. Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba
teisininkų draugijų taryba (CCBE) pasinaudojo šiuo renginiu kaip galimybe
(CCBE) dalyvavo Europos Parlamente surengtame renginyje
teisinės valstybės Lenkijoje tema kartu su Europos Parlamento
tęsti savo darbą su Europos Parlamento nariais. Iš tiesų Europos Advokatūrų
nariais Sippel ir López Aguilar
ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) paskelbė apie šį renginį besidomintiems
Europos Parlamento nariams ir džiaugėsi galėdama susitikti su tokiais Europos Parlamento nariais kaip Sippel, Lopez-Aguilar ir
Frank Engel ir aptarti šį klausimai su jais.
Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) planuoja ateityje surengti daugiau renginių tam, kad padidintų Europos
teisininkų informuotumą šiais opiais klausimais ir aptartų šiuos klausimus su Europos teisininkais.

EUROPOS TEISININKŲ DĖMESIO CENTRE – DAGMAR BUREŠOVÁ
Pristatome naują straipsnių seriją „Europos teisininkų dėmesio centre“, kuria siekiama atkreipti dėmesį į Europos teisininkus,
kurie atliko arba atlieka išskirtinį darbą pamatinių teisių gynimo srityje. Savo pirmajame šios serijos straipsnyje Europos
Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) nusprendė skirti savo dėmesį išskirtiniam JUDr. Dagmar Burešová iš Čekijos
Respublikos darbui. Visos savo karjeros siekimo metu D. Burešová pasižymėjo pagrindinėmis teisininkui privalomomis vertybėmis
ir gali būti pavyzdžiu kiekvienam teisininko profesijos atstovui.
Taigi, Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) didžiuojasi galėdama padėti šią skiltį rašydamas apie teisininkę,
kuri padarė tokią unikalią karjerą.
Dagmar Burešová, kuri gimė 1929 m. Čekoslovakijoje,
buvo Čekijos advokatų asociacijos narė ir vertėsi
advokatės praktika iki 2012 m. sausio mėn. Tuo
metu, kai ji dirbo daugybė asmenų ją matė kaip
vieną iš įtakingiausių teisininkių, skleidžiančių
demokratijos idealus buvusioje Čekoslovakijoje ir
Centrinėje Europoje.
Per savo karjerą D. Burešová buvo atsidūrusi
daugybėje neeilinių situacijų. Tuo metu, kai 1968
m. į Čekoslovakiją buvo įsiveržusios Varšuvos
pakto armijos, t. y. laikotarpiu, kuris paprastai yra
žinomas kaip normalizacijos laikotarpis, ji aktyviai
užsiėmė profesine veikla ir teikė teisinę pagalbą
daugybei piliečių, kuriems reikėjo atstovauti. Šie
piliečiai tapo komunistinio režimo, kuris bandė juos
įbauginti ir įkaltinti, taikiniais. D. Burešová nuolat
siekė teisingumo tiems, kurie kentėjo dėl politinio
persekiojimo, ir galiausiai ji pati buvo persekiojama ir
susilaukė grasinimų. Tačiau ji niekada nesiliovė ginti
tų asmenų, kuriuos reikėjo ginti, teisių. Ji tapo garsi
dėl atstovavimo Jan Palach šeimai jos šmeižto byloje
prieš valstybę. Jan Palach buvo jaunas aktyvistas,
kuris neteko gyvybės po to, kai išreiškė savo protestą
dėl Čekoslovakijos okupacijos susidegindamas. Po jo
mirties, komunistinio režimo atstovai tvirtino, kad
jis buvo privestas susižaloti apgaulės būdu. Ji tapo
labai garsi savo profesinėje karjeroje dėl atstovavimo
Palach šeimai.
Po Aksominės revoliucijos ir komunistinio režimo
žlugimo 1989 m. D. Burešová tęsė savo karjerą
politikos srityje. Jos aktyvi veikla susilaukė sėkmės,
nes ji pradėjo dirbti Teisingumo ministerijoje tuo
metu, kai Prezidentas buvo Václav Havel ir inicijavo
daugybę teisminės sistemos reformų. 1990 m. ji
Dagmar Burešová
tapo Čekijos nacionalinės tarybos, t. y. aukščiausiojo
Čekijos Respublikos įstatymų leidžiamojo organo, pirmininke. Galiausiai buvo pripažinta, kad ji labai prisidėjo prie taikaus
Čekoslovakijos pertvarkymo į federacinę respubliką.
Visą jos profesinį gyvenimą Dagmar Burešová įsipareigojimas padėti piliečiams buvo nepajudinamas, todėl ji 1992 m. ji pasitraukė
iš politikos tam, kad galėtų vėl toliau dirbti teisininke Čekijoje. Ji teikė savo pagalbą iki pat savo išėjimo į pensiją dienos 2012 m.
Dėl savo garsios karjeros ji buvo apdovanota Tomáš G. Masaryk ordinu, vienu iš aukščiausių apdovanojimų Čekijos Respublikoje.
Taip pat D. Burešová gavo St. Yves apdovanojimą ir 2008 m. sausio 25 d. net pateko į šalies sąrašą „Legal Hall of Fame“. JUDr.
D. Burešová pasižymi teisininkams būdingomis savybėmis ir Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) didžiuojasi
ja kaip teisininke.

DABARTINIAI EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR TEISININKŲ DRAUGIJŲ TARYBOS
NARIŲ IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS
2018 m. kovo 9 d. Antrasis Vicepirmininkas Ranko Pelicarić ir kelių komitetų pirmininkai dalyvavo konferencijoje Jerevane,
Armėnijoje. Konferenciją, kurios metu buvo aptariami dabartiniai Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos narių
iššūkiai ir galimybės, organizavo Europos Taryba pagal projektą „Pagalba įgyvendinant teismų reformą Armėnijoje“, Europos
Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) ir Armėnijos advokatų rūmai.
Konferencija praėjo sėkmingai, nes daugiau kaip 65 dalyviai iš įvairiausių valstybių susirinkimo aptarti duomenų apsaugos
klausimus, etikos taisyklių apimtį ir tokius advokatų etikos klausimus kaip advokato ir teismo ryšiai ir pagarbus elgesys teisme.
Be Pelicarić, Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybai (CCBE) atstovavo Balik, PECO (Rytų ir Vidurio Europos valstybių)
komiteto Pirmininkas, Klatka, Pavyzdinių etikos kodekso tobulinimo komiteto Pirmininkas, Novak, IT teisės komiteto pirmininko
pareigas perimantis asmuo, ir galiausiai Bule, PECO komiteto patarėja teisės klausimais.
Savo įžanginėje kalboje Pelicarić primygtinai siūlė, kad Armėnija turėtų įgyvendinti teismų reformas, labai svarbu stiprinti
advokatūrų nepriklausomybę. Taip pat jis pabrėžė, jog proceso metu gyvybiškai svarbu palaikyti suinteresuotų šalių dialogą.
Balik pasisakė tais pačiais klausimais ir pabrėžė, kad veiksmingi advokato ir teismo santykiai visiškai priklauso nuo to, ar teisėjai
yra nepriklausomi. Galiausiai Klatka supažindino susirinkusius asmenis su Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos
(CCBE) Europos pagrindinių teisininko profesijos principų chartija ir Europos advokatų etikos kodeksu.

EUROPOS ADVOKATŲ DIENA 2018 M.
Kita Europos advokatų diena bus organizuojama 2018 m. spalio 25 d., t. y. tą pačią dieną kaip ir Europos teisingumo diena.
Šių metų tema bus „Kodėl teisininkai yra svarbūs: teisinės valstybės gynėjų gynimas“.
Daugiau informacijos apie Europos advokatų dieną bus pateikiama artimiausiais mėnesiais.

EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR TEISININKŲ DRAUGIJŲ TARYBA (CCBE) DALYVAUJA
4-AJAME EUROPOS MIGRACIJOS FORUME
4-ajame Europos migracijos forume, kuris buvo suorganizuotas Briuselyje 2018 m. kovo 6-7 d., Europos advokatūrų ir
teisininkų draugijų tarybai (CCBE) atstovavo Noemi Alarcon Velasco, Migracijos komiteto Vicepirmininkas. Forumas – tai
Europos Komisijos ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) organizuojama platforma dialogui. Konferencijos
metu dėmesio centre buvo iššūkiai ir migrantų integravimas europinėje darbo vietoje.
Alarcon Velasco dalyvavo Neteisėtų migrantų darbo rinkoje problemos sprendimo grupėje, kurioje ji buvo pogrupio, sprendusio
migrantų įteisinimo ES šalyse klausimą, pranešėja. Taip pat ji prisidėjo prie Išnaudojimo darbe prevencijos / tinkamų darbo
sąlygų užtikrinimo grupės, kurioje buvo aptariama geriausia konkrečių šalių praktika, darbo.
Pagrindinis pranešėjas Georges Dassis, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) Pirmininkas, akcentavo
migracijos svarbą senėjantiems Europos gyventojams ir, kad migrantams turėtų būti užtikrinamas nešališkumas ir jie turėtų
būti integruojami į ES visuomenę.
Visą susitikimo ataskaitą galima rasti čia.

VENESUELA
2017 m. spalio 1 d. Europos advokatų
fondas (ELF) pradėjo dirbti su savo antruoju
Venesuelos projektu. Kadangi pirmasis projektas
(2016–2017 m.) buvo skirtas teisinės valstybės
Venesueloje atkūrimui, antrojo projekto metu
didžiausias dėmesys yra skiriamas Venesuelos
teisėjų nepriklausomumui. Projekto tikslas
bus parengti ataskaitą, apibrėžiančią skirtingus
veiksmus, kurių būtina imtis norint pasiekti šio
nepriklausomumo. Šie veiksmai apims galimą
nepriklausomo Konstitucinio teismo sukūrimą,
Teisėjų tarybos Venesueloje atkūrimą ir
reikalavimus kompetencija, žiniomis ir įgūdžiais
grindžiamai teisėjų karjerai. Įgyvendindamas šį
naują projektą Europos advokatų fondas (ELF)
Alonso Hernández-Pinzón, Europos advokatų fondas susitinka su Norvegijos Parlamento nare Ingjerd
Schou, Ambasadoriumi Dag M. Ulnes, Alfredo Romero iš „Foro Penal Venezolano“ ir Schou patarėju
dalyvavo įvairiuose susitikimuose, kurie vyko Osle
užsienio politikos klausimais Norvegijos Parlamente.
(Norvegijoje) laikotarpiu nuo 2018 m. vasario 28
d. iki 2018 m. kovo 2 d. Be to, Europos advokatų fondas (ELF) taip pat dalyvavo seminare, kurį organizavo Norvegijos Lotynų
Amerikos mokslinių tyrimų tinklas, Norvegijos žmogaus teisių centras ir Norvegijos-Venesuelos teisingumo aljansas. Europos
advokatų fondas (ELF) pasinaudojo šia galimybe teismų reformos Venesueloje klausimui spręsti. Galiausiai, Europos advokatų
fondas (ELF) prisidėjo ir rengiant „Foro Penal Venezolano“ ir Norvegijos-Venesuelos teisingumo aljanso susitikimus. Taip pat
dalyvavo Teisingumo ministerijos atstovai, Ingjerd Schou, Parlamento ir Užsienio reikalų ir gynybos nuolatinio komiteto narė,
ir Dag Mork Ulnes, buvęs Norvegijos ambasadorius Venesueloje.

NAUJIENOS TRUMPAI
ZZŠiuo metu ELIL ieško
daugiau savanorių ir
priims prašymus iki
2018 m. birželio 30 d.
Siekdama užtikrinti savo
veiklos tęstinumą, ELIL
prašo papildomai skirti
lėšų.
Norėdami
gauti
daugiau informacijos,
apsilankykite tinklalapyje
adresu www.elil.eu ir
(arba) susisiekite su
generaliniu direktoriumi
Philip Worthington
(pworthington@
europeanlawyersinlesvos.
eu).

ZZEuropos advokatūrų
ir teisininkų draugijų
taryba (CCBE) visada
su džiaugsmu priima
nacionalines delegacijas
savo biuruose. Kovo
19 d. Briuselyje lankėsi
Suomijos advokatų
asociacija ir norėtumėme
jiems padėkoti už tai,
kad rado laiko pas mus
aplankyti.
ZZ P a ž a n g i ų
teisinių
paslaugų forumas
(ILSF) bus surengtas
2018 m. gegužės 17
d. Prahoje. Pažangių
teisinių
paslaugų
forumas (ILSF) – tai

unikalus renginys, kurio
metu akcentuojamos
tr ys
pagrindinės
sritys: technologijos,
verslas ir EEB vizijos. Į
konferenciją susirinks
geriausi atitinkamų sričių
ekspertai ir Europos
advokatūrų ir teisininkų
draugijų taryba (CCBE)
turės garbės priimti
Teisininkų profesijos
ateities grupę. Visiems
Europos advokatūrų
ir teisininkų draugijų
tarybos (CCBE) nariams
buvo išsiųstas nuolaidos
kodas, suteikiantis
25 proc. nuolaidą
internetinės registracijos

metu. Norėdami gauti
šį kodą, susisiekite su
Europos advokatūrų
ir teisininkų draugijų
taryba (CCBE).
ZZKaip jau skelbėme
savo vasario mėn.
naujienose, 2018 m.
kovo 7-8 d. Florencijoje
buvo oficialiai pradėtas
įgyvendinti EVIDENCE2eCODE X projek t as .
Daly vavo Europos
advokatūrų ir teisininkų
draugijų tarybos (CCBE) ir
Europos advokatų fondo
(ELF) atstovai.

ARTĖJANTYS RENGINIAI
2018 m. gegužės 17 d.

Pažangių teisinių paslaugų forumas Prahoje

2018 m. gegužės 18 d.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) plenarinė sesija Prahoje

2018 m. birželio 29 d.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) nuolatinis komitetas Briuselyje

