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Your Excellency,   
 
The Council of Bar and Law Societies of Europe (CCBE) represents the bars and law societies of 45 
countries, and through them more than 1 million European lawyers. The CCBE is recognised as the 
voice of European lawyers, representing European Bars and Law Societies in their common interests 
before European and other international institutions. 

The CCBE has been contacted by its member, the Lithuanian Bar Association, regarding the draft 
amendments to the Law on the Bar submitted by the Ministry of Justice to the Parliament without 
prior dialogue with the Bar. The CCBE has also been informed of other legislative initiatives, such as  
the draft Law on Public Administration, and other recent developments, such as the e-delivery project 
and the explanatory notice of the General Prosecutor’s Office concerning the application of procedural 
rules that establish guarantees of advocates’ activities, that may affect the independence of the Bar in 
Lithuania.  

In this respect, the CCBE would like to draw your attention to the importance of respecting the 
principles which exist to assure the independence and effectiveness of the legal profession as a 
necessary component in the rule of law and, in particular, the principles of independence and 
confidentiality, as well as the self-regulation of the legal profession.  

Proposed amendments to the Law on the Bar: 

According to the information which the CCBE has received from the Lithuanian Bar Association, one of 
the main concerns regarding the amendments to the Law on the Bar relates to the proposed 
composition of the Court of Honour, imposing non-Bar members upon the Court without setting any 
further requirements other than that they should meet the high moral criteria.  

The CCBE asserts that the principle of confidentiality of communication between lawyers and clients 
must be respected, so as to ensure that clients’ confidential information will not be disclosed to any 
third-party. This requires – in the event that the proposed amendments to the composition of the 
Court of Honour were adopted – that non-Bar members will also be obliged to respect the same 
requirements of confidentiality as the other members who are advocates.  

The lawyer’s duty to maintain confidentiality with respect to all information received in professional 
confidence is a core duty of the profession and is recognised as crucial to the proper provision of legal 
services. The CCBE Charter of Core Principles of the European Legal Profession and the CCBE Code of 
Conduct for European Lawyers, both contain provisions on confidentiality which encompasses all 
related concepts, which may vary in different jurisdictions (i.e. professional secrecy, legal professional 
privilege and confidentiality). Confidentiality thus protects citizens by guaranteeing their access to 
justice and their right to a fair trial under Article 6 of the European Convention on Human Rights.  

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_CoC/EN_DEON_CoC.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_CoC/EN_DEON_CoC.pdf


In addition to respect for the principle of confidentiality, the proposed amendments to the provisions 
on the Court of Honour puts the independence of the legal profession at risk. In particular, the two 
following issues arise.  

First, the provision for the remuneration of the non-Bar members of the Court of Honour by the 
Government, may place, or give the appearance of placing, the independence of these members into 
question, especially in matters where the authorities may have any interest. Second, the 
competence of the Ministry of Justice to institute disciplinary measures seems problematic in terms 
of independence of the members and the Court of Honour as such. The CCBE therefore invites you 
to carefully consider these issues before adopting the amendments in question.  
 

Other legislative initiatives/ recent developments:  

Regarding the other legislative initiatives and recent developments in Lithuania, the CCBE has been 
informed, inter alia, of the ongoing E-Delivery project aiming in particular state institutions at 
enhancing their communication with citizens. However, according to the information that the CCBE 
has received, the project is also addressed to lawyers by creating an obligation for them to 
communicate with their clients through an e-delivery system maintained by the state.  

Therefore, the CCBE would like to have more information about this project, as well as its possible 
application to lawyers, and the measures foreseen to ensure the respect of the principle of 
confidentiality. The CCBE urges that any such system should guarantee the confidentiality of the 
communications between lawyers and their clients for the same reasons as already mentioned above.  

Moreover, in this context, it should be kept in mind that Bar Associations are self-governing bodies, a 
status which is guaranteed in national legislation and at international level, such as in the UN Basic 
Principles on the Role of Lawyers. The self-regulation of the legal profession is also recognised in the 
CCBE Charter as one of the core principles (Principle j).  
 

Procedural rules establishing guarantees of advocates’ activities: 

The CCBE has also been informed about the explanatory notice of the General Prosecutor’s Office 
concerning the application of procedural rules which establish guarantees of advocates’ activities, 
especially as regards the procedure for notification to the Lithuanian Bar.  

In this context, the CCBE wishes to refer to the CCBE Recommendations on the protection of client 
confidentiality within the context of surveillance activities, which set out a number of standards that 
must be upheld in order to ensure that the essential principles of professional secrecy and legal 
professional privilege are not undermined by practices undertaken by the state involving the 
interception of communications and access to lawyers’ data for the purpose of surveillance and/or law 
enforcement. 

One particular aspect which the CCBE would wish to highlight is the need for judicial and independent 
oversight: in the case of communications with lawyers, it is essential that judicial authorisation is 
obtained in advance of the imposition of any interception measure. Moreover, there requires to be 
supervision at all stages of the surveillance procedure by an independent judicial body with the 
power to terminate interception and/or destroy the material which has been intercepted. To that 
end, the oversight body must be given adequate powers by law in order to take enforceable 
decisions. In addition, in those jurisdictions in which a special role is accorded to the president of 
the bar or other bar authority, the special rules governing the granting or execution of the warrant 
should continue to be respected. This concerns in particular, the supervision of the execution of a 
warrant against an individual lawyer and consideration as to whether any of the material is likely to be 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20160428_CCBE_recommendations_on_the_protection_of_client_confidentiality_within_the_context_of_surveillance_activities.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20160428_CCBE_recommendations_on_the_protection_of_client_confidentiality_within_the_context_of_surveillance_activities.pdf


affected by an obligation of professional secrecy or legal professional privilege and, therefore, falls to 
be excluded from the scope  of the warrant. For more detailed information on this, reference is made 
to pages 22-25 of the abovementioned CCBE recommendations. 

Furthermore, the CCBE stresses that only communications falling outside the scope of professional 
secrecy or legal professional privilege may be intercepted. According to the jurisprudence of the 
European Court of Human Rights, material which is potentially covered by professional secrecy enjoys 
the heightened protection of article 8 of the European Convention on Human Rights.1 Additionally, 
lawyer-client communications in relation to contentious proceedings (criminal or civil litigation) also 
enjoy protection under Article 6 ECHR concerning the right to a fair trial.2 Article 6 rights (unlike article 
8 rights) are absolute in the sense that limitations or derogations cannot be applied (see pages 13-16 
CCBE recommendations). 

In view of the above, the CCBE expresses its concerns about the increased amount of various recent 
initiatives in Lithuania potentially interfering with the core principles of the profession of lawyer and, 
in particular, the confidentiality obligations of lawyers, as well as the independence of lawyers and the 
Bar. These initiatives may also be regarded as intentions to interfere in the self-regulation of the legal 
profession. 

Accordingly, and while staying at your disposal for any further discussion, the CCBE urges you to take 
all these remarks into consideration to ensure the Rule of Law remains strong in Lithuania. 
 
Yours faithfully, 

 
José de Freitas  
CCBE President  
 
 
 

CC:   

Mr. Viktoras Pranckietis, Speaker of the Seimas of the Republic of Lithuania 
Mr. Saulius Skvernelis, Prime Minister of the Republic of Lithuania 

 

1 European Court of Human Rights, Michaud v. France (12323/11), 2012, §117-8.  
2 ECtHR, S. v. Switzerland (12629/87), 1991, §48. Also see ECtHR, Domenichini v. Italy (15943/90), 1996, §39; 
ECtHR, Öcalan v. Turkey (46221/99), 2005, §1333; ECtHR, Moiseyev v. Russia (62936/00), 2008, §209; ECtHR, 
Campbell v. the United Kingdom (13590/88), 1992, §§ 44-48. 
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Jūsų Ekscelencija,  
 
Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) atstovauja 45 šalių advokatūroms ir 
teisininkų draugijoms,  kurių nariais yra daugiau nei  1 milijonas teisininkų. CCBE yra pripažįstama 
kaip draugija, išsakanti Europos teisininkų nuomonę, atstovaujanti Europos Advokatūrų ir 
teisininkų draugijų bendriems interesams Europos ir kitose tarptautinėse institucijose.  
 
Į CCBE kreipėsi jos narė – Lietuvos advokatūra dėl Advokatūros įstatymo pakeitimų projekto, kurį 
Teisingumo ministerija pateikė Parlamentui be išankstinio aptarimo su Advokatūra. CCBE taip 
pat buvo informuota apie kitas teisėkūros iniciatyvas, tokias Viešojo administravimo įstatymo 
projektus, ir apie kitus naujausius pokyčius, tokius kaip E-pristatymo projektas ir Generalinės 
prokuratūros aiškinamasis raštas dėl procedūrinių taisyklių taikymo, kurios užtikrina advokatų 
veiklos, galinčios turėti įtakos Lietuvos Advokatūros nepriklausomumui, garantijas.  
 
Atsižvelgdama į tai, CCBE norėtų atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad labai svarbu gerbti  
galiojančius principus, norint užtikrinti teisininko profesijos, kuri yra būtina teisinės 
valstybės sudedamoji dalis, nepriklausomumą ir veiksmingumą, ir būtent 
nepriklausomumo ir konfidencialumo principus, bei taip pat leisti savarankiškai reguliuoti 
teisininko profesiją. 
 
Siūlomi Advokatūros įstatymo pakeitimai:  
 
Vadovaujantis ta informacija, kurią CCBE gavo iš Lietuvos Advokatūros, vienas iš didžiausią 
susirūpinimą keliančių Advokatūros įstatymo pakeitimų yra siūloma Garbės teismo sudėtis, 
skiriant dirbti teisme asmenis, kurie nėra Advokatūros nariai, nenumatant jiems jokių kitų 
reikalavimų, išskyrus tik tai, kad jie turi atitikti aukštos moralės normas.  
 
CCBE pabrėžia, kad būtina gerbti ryšių tarp advokatų ir klientų konfidencialumo principą, 
kad klientų konfidenciali informacija nebūtų atskleista trečiosioms šalims. Todėl, jeigu 
siūlomi Garbės teismo sudėties pakeitimai būtų patvirtinti, reikia užtikrinti, kad asmenys, 
kurie nėra Advokatūros nariai, taip pat būtų įpareigoti laikytis tų pačių konfidencialumo 
reikalavimų, kaip ir kiti nariai, kurie yra teisių gynėjai.  
 
Advokato pareiga yra neatskleisti jam, kaip profesionalui, pateiktos jokios informacijos,  ir šios 
profesijos atstovo pareiga yra pripažįstama esmine, norint tinkamai teikti teisines pareigas. CCBE 
Europos pagrindinių teisininko profesijos principų chartija ir CCBE Europos Sąjungos advokatų 
profesinės etikos kodekse yra konfidencialumo nuostatos, kurios apima visas susijusias sąvokas, 
kurios skirtingose jurisdikcijose gali skirtis (t. y. profesinė paslaptis, profesinės paslapties apsauga 
ir konfidencialumas). Todėl konfidencialumo įsipareigojimas apsaugo piliečius ir užtikrina jų teisę 
kreiptis į teismą ir jų teisę į teisingą bylos nagrinėjimą pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 
6 straipsnį. 
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Be to, kad būtina laikytis konfidencialumo principo, siūlomi Garbės teismo nuostatų pakeitimai 
kelia grėsmę teisininko profesijos nepriklausomumui. Visų pirma, iškyla du toliau nurodyti 
klausimai:  
 
Pirma, valstybės nustatomas atlygis Garbės teismo nariams, kurie nėra Advokatūros 
nariai, gali kelti abejonių arba gali atrodyti, kad kyla abejonių dėl tokių narių 
nepriklausomumo, ir ypač tais atvejais, kai valdžios institucijos gali turėti kokių nors 
interesų. Antra, Teisingumo ministerijos kompetencija inicijuoti drausmines priemones 
atrodo problemiška, turint galvoje Garbės teismo narių nepriklausomumą. Todėl CCBE 
kviečia Jus atidžiai aptarti šiuos klausimus iki atitinkamų pakeitimų patvirtinimo datos.  
 
Kitos teisėkūros iniciatyvos / naujausi pokyčiai:  
 
Kalbant apie kitas teisėkūros iniciatyvas ir naujausius pokyčius Lietuvoje, CCBE gavo 
informacijos, inter alia, apie įgyvendinamą E-pristatymo projektą, kurio pirminis tikslas yra gerinti 
valdžios institucijų ryšius su piliečiais. Tačiau, remiantis CCBE gauta informacija, šis projektas 
taip pat yra skirtas advokatams, norint nustatyti jiems ryšių su klientais palaikymo pareigą, 
naudojantis  E-pristatymo  sistema, kurios veikimą užtikrina vyriausybė.  
 
Todėl CCBE norėtų turėti daugiau informacijos apie šį projektą, taip pat apie jos galimą 
pritaikymą advokatams, ir priemones, kurios numatytos norint užtikrinti, kad būtų 
laikomasi konfidencialumo principo. CCBE ragina, kad tokia sistema turėtų užtikrinti ryšių tarp 
advokatų ir jų klientų konfidencialumą dėl tų pačių priežasčių, kurios nurodytos pirmiau. 
 
Tuo labiau, kad šiame kontekste reikėtų turėti galvoje, kad Advokatų asociacijos yra savivaldos 
institucijos, ir tokį jų statusą garantuoja nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai, tokie kaip JT 
pagrindiniai principai dėl teisininkų vaidmens. Teisininko profesijos savivalda taip pat 
pripažįstama CCBE Chartijoje kaip vienas iš pagrindinių principų (Principas j). 
 
Procesinės taisyklės, numatančios advokatų veiklos garantijas:  
 
CCBE taip pat gavo informacijos apie Generalinės prokuratūros aiškinamąjį raštą dėl procedūrinių 
taisyklių taikymo, kurios užtikrina advokatų veiklos garantijas, ir visų pirma tiek,  kiek jos susiję su 
pranešimais Lietuvos Advokatūrai. 
 
Šiame kontekste CCBE pageidauja priminti CCBE Rekomendacijas dėl kliento konfidencialumo 
apsaugos kaip apibrėžta priežiūros veiklos kontekste, kurios nustato visą eilę standartų, kuriais 
būtina vadovautis, norint užtikrinti, kad pagrindiniai profesinės paslapties ir   profesinės paslapties 
apsaugos principai nebūtų pažeidžiami, vyriausybei imantis tokios veiklos, kuri apima pranešimų 
perėmimą ir prieigą prie advokatų valdomų duomenų, norint užtikrinti stebėseną ir (arba) 
teisėsaugą.  
 
Vienas ypatingas aspektas, į kurį CCBE norėtų atkreipti dėmesį, yra būtinybė užtikrinti teisminę ir 
nepriklausomą priežiūrą: palaikant ryšius su advokatais, esminis dalykas yra gauti 
teisminės institucijos leidimą iki perėmimo priemonės taikymo pradžios. Tuo labiau, kad 
visose stadijose reikalaujama, kad nepriklausoma teisminė institucija užtikrintų priežiūros 
procedūrą, ir jai  būtų suteikti įgaliojimai nutraukti perėmimą ir (arba) sunaikinti perimtą 
medžiagą. Todėl pagal įstatymus priežiūros institucijai turi būti suteikti tinkami įgaliojimai, 
kad ji galėtų priimti privalomus sprendimus. Be to, tose jurisdikcijose, kuriose ypatingas 
vaidmuo yra suteiktas advokatūros prezidentui arba kitam advokatūros organui, būtina 
vadovautis specialiomis teismo sankcijos išdavimo arba vykdymo taisyklėmis. Tai ypač 
susiję su orderio vykdymu nepriklausomo teisininko atžvilgiu ir būtina atsižvelgti, ar kokiai nors 
medžiagai  
  



gali būti daroma įtaka, susijusi su profesinės paslapties, profesinės paslapties apsaugos 
įsipareigojimo vykdymu,  ir todėl jos nereikėtų priskirti prie orderio aprėpties. Daugiau informacijos 
žr. pirmiau nurodytų CCBE rekomendacijų  22-25 puslapiuose.  
 
Be to,  CCBE norėtų pabrėžti, kad tik tie pranešimai gali būti perimami, kuriems netaikomi 
profesinės paslapties ir  profesinės paslapties apsaugos srities reikalavimai. Pagal 
Europos Žmogaus teisių teismo  jurisprudenciją, tai medžiagai, kuriai gali būti taikoma profesinės 
paslapties apsauga, yra užtikrinama didesnė apsauga pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 
8 straipsnį. 1. Be to, advokato ir kliento susirašinėjimui, susijusiam su ypatingąja teisena 
nagrinėjamai bylai (baudžiamasis ar civilinis ginčas) taip pat taikoma EŽTK 6 straipsnyje numatyta 
apsauga, susijusi su teise į teisingą teismą. 2. Pagal 6-tąjį straipsnį (kitaip nei teisės pagal 8-ąjį 
straipsnį) teisės yra absoliučios, todėl jokie apribojimai ir išimtys negali būti taikomi (žr. CCBE 
rekomendacijų 13-16 puslapius).  
 
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, CCBE išreiškia savo susirūpinimą dėl Lietuvoje 
padidėjusio įvairių iniciatyvų skaičiaus, kurios gali trukdyti įgyvendinti esminius teisininko 
profesijos principus ir, visų pirma, vykdyti teisininko konfidencialumo įsipareigojimą, taip pat ir 
užtikrinti advokatų ir advokatūros nepriklausomumą. Tokios iniciatyvos taip pat gali būti laikomos 
mėginimu trukdyti teisininko profesijos savivaldai.  
 
Taigi galime su Jumis toliau diskutuoti šiuo klausimu, ir CCBE ragina Jus atsižvelgti į visas šias 
pastabas, kad teisinės valstybės priemonių sistema Lietuvoje būtų stipri.   
 
Pagarbiai,  
CCBE Prezidentas  
José de Freitas  
/parašas/ 
 
Kopija:  
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui p Viktorui Pranckiečiui, 
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui p. Sauliui Skverneliui 
 
 
       

1 Europos Žmogaus teisių teismas, Michaud prieš Prancūziją (12323/11), 2012, §117-8.  
2 EŽTT, S. v. Switzerland (12629/87), 1991, §48. Taip pat žr. EŽTT, Domenichini prieš Italiją (15943/90), 
1996, §39; EŽTT, Öcalan prieš Turkiją (46221/99), 2005, §1333; EŽTT, Moiseyev prieš Rusiją (62936/00), 
2008, §209; EŽTT, Campbell prieš Jungtinę Karalystę (13590/88), 1992, §§ 44-48.   


