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2018 m. lapkričio – gruodžio mėn.

Penktadienį, 2018 m. lapkričio 30 d., Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) suorganizavo konferenciją 
„Dirbtinis intelektas: humaniškas teisingumas“, kuri subūrė daugiau kaip 400 dalyvių Lilio katalikiškame universitete, įskaitant 
teisininkus, advokatūrų prezidentus, teisės studentus ir dirbtinio intelekto (DI) specialistus iš visos Europos.

Konferencijoje buvo akcentuojami revoliuciniai pokyčiai, kurie vyksta dėl DI atsiradimo teisingumo srityje. DI žada sumažinti 
pasikartojančių ir daug laiko sąnaudų reikalaujančių užduočių apimtis, paspartinti teisminius procesus, palengvinti teisėjo 
darbą ir padaryti teismo sprendimus patikimesniais ir teisingesniais. Tačiau algoritmų naudojimas teisminėje sistemoje, masinis 
teisminių duomenų naudojimas ir automatizuotų mašininio mokymosi (savimokos) sistemų naudojimas kelia daugybę klausimų 
ir yra tikras iššūkis teisminėms institucijoms ir teisininkams. Dirbtinio intelekto naudojimas gali turėti esminės įtakos esminiams 
principams, įskaitant šalių lygiateisiškumo principą. 

Konferencijos tikslas buvo pradėti diskusiją šiomis temomis ir apsvarstyti galimą DI naudojimo teisingumo srityje poveikį. Taip 
pat suteikiama galimybė išklausyti skirtingų Europos organizacijų ir atitinkamų specialistų nuomones iš teisininkų perspektyvos.

Konferencija buvo suskirstyta į skirtingas sesijas, įskaitant Martin Slijkhuis, „Microsoft“ Pramonės sprendimų direktoriaus, 
kuris pristatė DI tendencijas ir plėtrą ir kuris pasiūlė apžvelgti skirtingas „žvalgybos sistemos teisingumo srityje“ technologijas, 
kurias tikimės matyti ateityje, pristatymą, kuriuo buvo pradėta konferencija. Pasak Martin Slijkhuis, neatsižvelgiant į naudotiną 
žvalgybos sistemą, prokuroras, teisininkas ar magistratas visada turėtų būti informuoti. 

Po to vyko apskritojo stalo diskusija, kurioje skirtingi plenarinės sesijos dalyviai išsakė savo nuomonę apie tai, ką jie laiko 
pagrindiniais iššūkiais, kuriuos DI technologijos gali kelti atitinkamose srityse (mokymai, pažangios sutartys ir blokų grandinė, 
pamatinės teisės, duomenų kokybė ir saugumas, teisinis dizainas, internetinės platformos, skaitmeninis teisingumas ir t. t.). Šios 
sesijos metu Europos Tarybos (ET) politinis patarėjas Yannick Meneceur pabrėžė, kad „DI yra rinka“ ir kadangi buvo keliamas 
klausimas, kaip padaryti DI viena iš ET vertybių, jis nurodė, kad reglamentavimas nebūtinai daro neigiamą įtaką verslui. David 
Reichel, ES pagrindinių teisių agentūros DI projektų vadovas, akcentavo algoritmo neutralumo išlaikymo sunkumus dėl juodųjų 
dėžių, duomenų kokybės ir t. t. ir nurodė būtinybę analizuoti konkrečius atvejus tam, kad būtų galima geriau suprasti šiuos 
klausimus. Įžanginė dalis padėjo pagrindus praktinėms diskusijoms, kurios vyko skirtingų darbinių seminarų skirtingomis 
temomis metu: Ką reiškia mokymai 21-ame amžiuje; Blokų grindinė, pažangios sutartys; Teisinis dizainas; Platformos, etika ir 
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deontologija; Atvirųjų domenų kokybė; Prognozuojamasis teisingumas ir algoritmai; Teisinių paslaugų teikimas skaitmeniniame 
amžiuje; Skaitmeninio teisingumo link.

Po darbinių seminarų Vinciane Gillet, Briuselio advokatūros Europos inkubatoriaus prezidentas, vedė grupės diskusiją, kurios 
metu buvo aptariamas DI poveikis teisingumo sistemose ir kaip teisininkai gali suvaidinti svarbų vaidmenį šiame kontekste ir 
buvo pasidalinta įžvalgomis iš akademinės, reguliavimo ir pramonės perspektyvos. Mathieu Coulaud, „Microsoft France“ Teisės 
skyriaus direktorius, pristatė pramonės požiūrį ir savo pristatymo metu didžiausią dėmesį skyrė tam, kaip užtikrinti atsakingą 
DI naudojimą. Věra Jourová, už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Europos Komisijos narė konferencijoje 
per savo vaizdo intervenciją pristatė svarbų pranešimą nurodydama, kad „DI yra viena iš labiausiai strategiškų 21-ojo amžiaus 
technologijų ir mes turėtumėme juo naudotis, kai jis gali turėti teigiamą poveikį teisingumo sistemoms“. Europos Komisijos 
atstovas Paul Nemitz, kuris yra ES Komisijos Teisingumo generalinio direktorato vyriausiasis patarėjas, taip pat pristatė savo 
nuomonę remdamasis savo straipsniu „Konstitucinė demokratija ir technologijos DI amžiuje“ ir atkakliai tvirtino, kad DI turi 
būti naudojamasi dėl demokratijos (o ne atvirkščiai). Todėl „algoritmų pasaulyje“ teisinė valstybė turėtų būti saugoma, ką ypač 
akcentavo Gregory Lewkowicz, „Université libre de Bruxelles“ profesorius, kuris pabrėžė, kad advokatūros ir teisininkų draugijos 
turėtų iš tikrųjų likti „nepriklausomomis“ ir „kompetentingomis“ tam, kad įveiktų DI iššūkius.

Antrojo Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) / Tarptautinės jaunųjų teisininkų asociacijos (AIJA) klausimyno 
leidimo pristatyme, kurį parengė Xavier Costa, Tarptautinės jaunųjų teisininkų asociacijos (AIJA) Prezidentas, buvo išdėstytas 
svarbus jaunųjų specialistų požiūris. Šių metų rugsėjo ir spalio mėn. atlikto tyrimo tikslas buvo suprasti konkrečius klausimus, kurie 
turės įtakos teisininko profesijos ateičiai akcentuojant technologijas ir inovacijas. 2018 m. atliktas tyrimas parodė, kad teisininkai 
mažiau priešinasi naujų technologijų ir DI naudojimui teisinėje praktikoje nei prieš dvejus metus. Todėl buvo aiškiai apibrėžtas 
advokatūrų ir teisininkų draugijų vaidmuo pritaikant šią profesiją šioje naujoje kasdienybėje. Tarpdisciplininės partnerystės ir 
aktyvesnių mokymų ir didesnės kvalifikacijos būtinybė atsižvelgiant į skaitmeninius teisininko profesijos pokyčius, konkrečiai 
kalbant, technologijų, inovacijų ir teisinės veiklos srityje, ir buvo paminėtos tarp pagrindinių rekomendacijų. Tarptautinės jaunųjų 
teisininkų asociacijos (AIJA) Prezidentas atkakliai tvirtino, kad teisininkai tikrai neturėtų bijoti DI, jie turėtų pasinaudoti naujais 
darbo metodais išlaikydami kritinį mąstymą.

Konferencija buvo užbaigta įvairių skirtingų darbinių seminarų atsiliepimais ir išvadomis, kurias pateikė Europos advokatūrų 
ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Teisininkų profesijos ateities ir teisinių paslaugų komiteto pirmininkas ir vicepirmininkas 
Thierry Wickers ir Christian Lemke, kurie sutiko, kad ateityje teisininkams turėtų būti taikomi tokie patys etikos standartai.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) konferencija
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2018 m. lapkričio 29-30 d. Austrijos sostinėje Europos Komisija ir 2018 m. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Austrija 
suorganizavo konferenciją apie teisingumo sistemų efektyvumą.

Pagrindinis konferencijos tikslas buvo akcentuoti teismų nepriklausomumą bei teisingumo sistemų kokybę ir efektyvumą Europos 
Sąjungoje ir jos valstybės narėse, elementus, kurie yra labai svarbūs vertybių, kuriomis grindžiama ES, puoselėjimui, ES teisės 
įgyvendinimui ir laikymuisi, valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo stiprinimui ir investicijoms palankiai aplinkai.

Šioje aukšto lygio, daug dalyvių susilaukusioje konferencijoje buvo analizuojama, kaip ES gali dar labiau padidinti teisingumo 
nepriklausomumą, kokybę ir veiksmingumą ir kaip užtikrinti, kad bet kokia teisingumo reforma, kuria siekiama sustiprinti šiuos 
elementus, turėtų įtvirtinti teisinę valstybę ir Europos žmogaus teisių standartus, įskaitant pamatinių teisių ir laisvių apsaugą. 
Organizatoriai pakvietė Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybą (CCBE) kaip pirmą ir daugiausią atstovų turinčią grupę, 
kurios du svarbūs pranešėjai, t. y. Austrijos teisingumo ministras Josef Moser ir Europos Komisijos narė, atsakinga už teisingumo, 
vartotojų ir lyčių lygybės klausimus, Věra Jourová, savo kalbą sakė ryte. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) 
pirmininkas Antonin Mokry sakė kalbą iš karto po Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pirmininko Koen Lenaerts ir Europos 
teismų tarybų tinklo (ENCJ) pirmininko Kees Sterk kalbos. 

Lapkričio 29 d. vykusios plenarinės sesijos metu dėmesys buvo skiriamas daugybei klausimų. Plenarinę sesiją pradėjo Lilio 
meras Martine Aubry, kuris šiltai priėmė Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybą (CCBE) Lilio mieste akcentuodamas 
organizacijos vertybes ir indėlį į teisininko profesiją.

Po kelių vidaus sprendimų, 2019 m. buvo renkami 
pirmininkai ir José de Freitas, kuris 2018 m. buvo 
Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos 
(CCBE) pirmasis vicepirmininkas ir iki 2015 m. ėjo 
Portugalijos delegacijos Europos advokatūrų ir 
teisininkų draugijų taryboje (CCBE) vadovo pareigas, 
tapo naujuoju pirmininku. José de Freitas perėmė 
Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos 
(CCBE) pirmininko pareigas iš Antonin Mokry, kuris 
daug laiko ir energijos skyrė Europos advokatūrų 
ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pirmininko 
pareigoms ir kuriam nariai šiltai dėkojo už jo asmeninį 
indėlį.

José de Freitas padės Ranko Pelicarić (Kroatija) kaip 
pirmasis vicepirmininkas, Margarete von Galen 
(Vokietija) kaip antroji vicepirmininkė, ir James 
MacGuill (Airija) kaip trečiasis vicepirmininkas.

Plenarinės sesijos metu kalbą sakė ir Laurent Pech, 
Midlsekso Universiteto Londone Teisės ir politikos 
katedros vedėjas, kuris atvirai kalbėjo apie teisinės valstybės situaciją Europoje ir ypač Lenkijoje, kurią Europos advokatūrų ir 
teisininkų draugijų taryba (CCBE) aktyviai kontroliuoja.

Galimas Europos Konvencijos dėl teisininko profesijos parengimas – tai iniciatyvus projektas, kurį inicijavo Europos advokatūrų 
ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) ir į kurį nariai yra labai įsitraukę. Philippe Krantz, Europos Tarybos Žmogaus teisių direktorato 
Teisingumo ir teisinio bendradarbiavimo departamento teisininkas, savo kalboje plenarinės sesijos metu kalbėjo apie galimą 
konvenciją ir kitus klausimus.

Galiausiai, Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Žmogaus teisių apdovanojimai neabejotinai buvo pagrindinis 
plenarinės sesijos įvykis. Apdovanojimų laimėtojas Mikołaj Pietrzak yra Varšuvos advokatūros pirmininkas ir JT savanoriško 
kankinimo aukų fondo pirmininkas. Gavęs Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Žmogaus teisių apdovanojimą 
už 2018 m., kurį Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) labai vertina, Mikołaj Pietrzak pasakė labai jaudinančią 
padėkos kalbą.
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Kiti pirmosios grupės pranešėjai buvo 
Pasaulio banko atstovybės ES pagrindinė 
advokatė ir patarėja Daria Goldstein, 
Viešojo valdymo direktorato (OECD) 
skyriaus vadovė Tatyana Teplova ir 
Europos teisingumo veiksmingumo 
komisijos (CEPEJ) pirmininkas Georg 
Stawa. Antonin Mokry, dalyvaujantis 
Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų 
tarybos (CCBE) vardu, pirmiausia akcentavo 
teisinės valstybės trūkumų svarbą ir poveikį 
piliečiams ir įmonėms ir pateikė keletą 
konkrečių pavyzdžių, kokį poveikį aiškių 
ribų tarp valstybės ir teismų nebuvimas 
daro trumpaplaukėms ir, kas dar svarbiau, 
ilgalaikėms ekonomikos augimo perspektyvoms ir kaip nepakankamas teismų nepriklausomumas gali pažeisti vienodo požiūrio 
ir proceso teisingumo principą. Jis papasakojo, kaip teisingumo sistemos nepriklausomumo nebuvimas, nekokybiškumas ir 
neefektyvumas gali pakenkti šalies ekonomikai, jos žmonėms, šalies patrauklumui užsienio investuotojams. Antroje savo kalbos 
dalyje jis aptarė kokybę ir veiksmingumą bandydamas nustatyti pagrindinius teisingumo sistemų rezultatyvumo rodiklius, kurie 
turėtų būti įvertinti. Ne tik teisingumo sistemos, bet ir kiti teisingumo dalyviai, pavyzdžiui, teisininkai turi būti nepriklausomi ir 
apsaugoti nuo neleistino valstybės kišimosi tam, kad galėtų tinkamai atlikti savo vaidmenį teisingumo sistemose. Kalbant apie 
teisininko profesiją, vėliau Antonin Mokry išgirdo esminius standartus, kurių turėtų būti laikomasi ir kurie turėtų būti taikomi 
valstybėje, kuri yra valdoma pagal teisinės valstybės principus. Kiti pranešėjai savo kalbose aptarė kitus kriterijus, kurie turėtų 
būti įvertinti siekiant pagerinti teisingumo kokybę; šie principai apima teisę kreiptis į teismą, pakankamus išteklius (finansinius 
ir žmogiškuosius išteklius, įskaitant pakankamą valstybės skiriamą teisinės pagalbos finansavimą), pakankamus teisėtų ir 
teismo pareigūnų išteklius, veiksmingas vertinimo įrankius (pvz. teismų veiklos kontrolė ir vertinimas, tyrimų naudojimas ir t. 
t.) ir atitinkami priimti standartai (pvz. dėl terminų, informacijos šalims apie jų bylą ir t. t.). Kiti pranešėjai akcentavo teigiamą 
ES teisingumo rezultatų suvestinės, e. teisingumo portalo ir Europos teisminių tinklų, įskaitant Europos Sąjungos valstybinių ir 
aukščiausiųjų administracinių teisminių institucijų tarybų asociaciją (ACA-Europe), kuri neseniai pradėjo nagrinėti sprendimų 
kokybės temą atidžiau nei bet kada anksčiau, vaidmenį. Europos Komisija remia projektus, kuriuos įgyvendinant kaupiama 
nacionalinė tolesnio teisingumo sistemų tobulinimo praktika. Keturių projektų, t. y. 1) Teismų kokybės užtikrinimo sistemos 
kūrimo projektas, 2) Aukščiausiųjų teismų valdymo geriausios praktikos vadovas, 3) Teismų valdymas ir 4) Atidus tvarkymas, 
metu buvo nagrinėjama ir renkama informacija apie praktiką ir rodiklius, kuriuos taiko nacionaliniai teismai, teismų tarybos ir 
teisingumo ministerijos skirtingų teisingumo kokybės aspektų, pavyzdžiui, informacijos apie teisingumo sistemas pateikimas 
piliečiams ir įmonėms, komunikacijos strategijos, teisinė pagalba, IRT sistemų naudojimas, bylų ir teismų valdymas ir teismų 
paskelbimas, vertinimui ir gerinimui. 

Konferencijos vakaro grupė pasisakė Teismų rizikų ir galimybių skaitmeninimo tema. Grupės pasisakymai prasidėjo nuo labai 
įdomios kalbos, kurią pasakė Christoph Grabenwarter, Venecijos komisijos narys ir Austrijos Konstitucijos Teismo vicepirmininkas. 
Jis atskleidė keletą įdomių dalykų apie Venecijos komisijos veiklą ir pateikė keletą bendrų pastabų apie teismų sistemų skirtingose 
ES jurisdikcijose veikimą. Škotijos Aukščiausiųjų Teismų teisėja Lord Tyre, teisininkė ir „Avocatoo“ steigėja Ana-Maria Udruste, 
„Darian DRS“ Elektroninių ryšių ir technologijų teisės skyriaus vadovė, Slovakijos advokatūros pirmininkas Tomáš Borec ir (Europos 
Tarybos) Europos teisingumo veiksmingumo komisijos (CEPEJ) Teisingumo kokybės darbo grupės sekretorė Clementina Barbaro 
išsamiau aptarė IRT (informacijos ir ryšių technologijų) naudojimą. Kalbose buvo akcentuojama IRT plėtra teismuose, pavyzdžiui, 
teisės susipažinti su sprendimais internete užtikrinimas, kas padidina teismų sistemų skaidrumą ir prisideda prie didesnio teismų 
praktikos nuoseklumo. Taip pat išsamiai buvo aptartas dirbtinis intelektas (DI) ir Europos teisingumo veiksmingumo komisijos 
(CEPEJ) tyrimas, kurį užsakė Europos Komisija. Buvo nurodyta, kad algoritmų naudojimas Europos teisingumo sistemose tebėra 
privataus sektoriaus komercinė iniciatyva, skirta įmonių teisės skyriams (ypač draudimo įmonėms), tačiau ši iniciatyva buvo 
pradėta įgyvendinti advokatų kontorose ir yra skirta fiziniams asmenims. Pagrindinės sritys, kuriose DI jau yra naudojamas, yra 
pažangios teisminės praktikos paieškos sistemos, ginčų sprendimas internetu, pagalba rengiant aktus ir sutartis arba konkrečių 
bylų analizė, nuostatų neatitinkančių arba nesuderinamų sutarčių sąlygų nustatymas ir pokalbių robotai (chatbots), skirti bylos 
šalių informavimui ir pagalbai joms teisminiame procese. Prognozuojamojo teisingumo klausimas taip pat buvo aptartas. Europos 
teisingumo veiksmingumo komisijos (CEPEJ) pranešėjai teigiamai atsiliepė apie DI plėtrą, nors kai kurie teisėjai, dalyvaujantys 
diskusijoje, buvo skeptiškesni ir atsargiai kalbėjo apie pažangių DI įrankių naudojimą teismuose nurodydami, kad tai, jog teismo 
sprendimų apdorojimas struktūrizuotose kompiuterinėse duomenų bazėse kelia tam tikras rizikas, todėl turėtų būti imamasi tam 
tikrų apsaugos priemonių neturėtų būti nuvertintas. Keliami probleminiai klausimai taip pat buvo susiję su asmens duomenų 
konfidencialumo, privatumo, apsaugos, diskriminacijos rizikų bei teisėtų ir teisininkų reitingavimo ir profiliavimo klausimais. 
Kuriant DI ir taikant DI teismuose svarbu užtikrinti pagarbą teisei į teisingą teismą (ES Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis) ir 
ES duomenų apsaugos taisyklių (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Duomenų apsaugos teisėsaugos srityje direktyvos) 
laikymąsi. Kai kurie iš šių probleminių klausimų buvo labai aiškiai aptariami ir Lord Tyre kalboje bei vėliau pateiktose kitų teisėjų 
(daugiausia iš Jungtinės Karalystės jurisdikcijų) pastabose.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pirmininko dalyvavimas konferencijoje buvo labai svarbus ne tik dėl 
Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pripažinimo ir matomumo, bet ir dėl ryšių su įvairiomis suinteresuotomis 
šalimis, kurios vaidina svarbų vaidmenį vykdant teisingumą visoje Europoje, ir su ES oficialiais atstovais sustiprinimo.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pirmininkas Antonin Mokry sako kalbą konferencijoje Vienoje



Organizacijai „Europos teisininkai Lesbe“ (European Lawyers in Lesvos (ELIL)), kurią 2016 m. įkūrė Europos advokatūrų ir 
teisininkų draugijų taryba (CCBE) ir Vokietijos advokatūros asociacija ir kurią dabar valdo nepriklausoma ne pelno labdaros 
organizacija, skubiai reikia finansavimo.

Daugiau negu 7 000 migrantų gyvena apgailėtinomis sąlygomis perpildytoje pabėgėlių stovykloje „Moria“ Graikijos Lesbo 
saloje, kuri buvo įkurta maždaug 3 000 žmonių apgyvendinimui. Šie žmonės turi gauti nemokamą ir nešališką teisinę pagalbą.

Per ELIL Europos teisininkai siūlo nešališkas pro bono teisines konsultacijas prieglobsčio prašytojams. Per dvejus metus nuo ELIL 
įkūrimo dienos, 143 teisininkai iš 17 šalių jau savanoriškai dirbo daugiau negu 33 000 valandų teigdami konsultacijas daugiau 
negu 8 500 žmonių.

Konsultuodami jie ypač daug dėmesio skyrė pasirengimui viską lemiančiam pirmam pokalbiui dėl prieglobsčio suteikimo ir 
pagalbai susijungiant šeimai. ELIL, kuri negauna jokio viešojo finansavimo, yra finansuojama iš advokatūrų, teisininkų draugijų, 
teisininkų organizacijų ir NVO aukų.

Norėdami gauti daugiau informacijos, ypač apie lėšų prašymą ir aukų puslapį, apsilankykite ELIL tinklalapyje. Teisės kreiptis į 
teismus užtikrinimas kiekvienam nėra tik vienas iš teisinės valstybės kertinių akmenų, jis yra įtvirtintas teisininko profesijos 
sąvokoje. Šiais sunkiais laikais ELIL paslaugų ribojimas ar net atsisakymas tiesiog nėra išeitis.

2018 m. spalio 25 d. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) atšventė savo 5-ąsias 
Europos teisininkų dienos, kuri sutampa su Europos teisingumo diena, metines. Advokatūros ir teisininkų 
draugijos šiam renginiui, kuris buvo tinkamai švenčiamas Belgijoje, Prancūzijoje, Liuksemburge, Šiaurės 
Airijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje, suorganizavo keletą veiklų ir parengė keletą leidinių. 

Lenkijos ir Rumunijos vietos advokatūros taip pat suorganizavo keletą renginių Europos teisininkų dienos 
proga, kuriuose socialiniai tinklai suvaidino svarbų vaidmenį. Suomija ir Vokietija skelbė apie renginį 
Twitter programėlėje naudodamos raktinius žodžius #EuropeanLawyersDay (EuroposTeisininkųDiena).

Šiai dienai švęsti kai kurios narės suorganizavo nemokamas teisines konsultacijas piliečiams, o kitos 
narės surengė debatus apie teisę kreiptis į teismą valstybėse narėse. Buvo rengiami leidiniai apie tai kaip 
teisininkai gali dar labiau patobulinti teisinės valstybės principą ir teisingumo vykdymą ir buvo aptariamos 
pasekmės tarptautinei teisei, reglamentuojančiai paskutinius politinius įvykius, ir daugybei kitų veiklų. 

Domina Europos teisininkų diena? Prisijunkite prie savo advokatūros švenčiant Europos teisininkų dieną 2019 m.!

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo naudojama e-Curia sistema (kuri buvo neprivaloma) tapo 
vienintele keitimosi teisiniais dokumentais tarp šalių atstovų ir Bendrojo Teismo priemone.

e-Curia programa leidžia keistis procesiniais dokumentais su Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo kanceliarijomis. Naudotojai 
gali bet kada susipažinti su jiems pateiktų dokumentų istorija ir dokumentų, kuriuos jie pateikė patys, istorija.

Paieškos forma leidžia naudotojams surūšiuoti įteiktus dokumentus ir pateiktus dokumentus. Šalies atstovas, kuris dar neturi 
prieigos prie e-Curia sistemos, turės prašyti atidaryti tokią paskyrą keitimuisi teisiniais dokumentais su Bendruoju Teismu ir tai 
gali šiek tiek užtrukti.

Visą informaciją apie e-Curia programą galima rasti Europos Teisingumo Teismo tinklalapyje, kuriame yra naujas puslapis, skirtas 
e-Curia (įskaitant prieigą prie išsamaus ir visiškai atnaujinto „e-Curia naudotojo vadovo“). 

Taip pat Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) atnaujins savo naudojimosi e-Curia vadovą; jį atnaujinus, su 
juo bus galima susipažinti Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) tinklalapyje. 

Atsižvelgiant į teisininkų atsiliepimus, Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) supranta, kad naudotojai yra 
labai patenkinti e-Curia programa. 

MIGRACIJA: ORGANIZACIJAI „EUROPOS TEISININKAI LESBE“ (EUROPEAN 
LAWYERS IN LESVOS (ELIL)) REIKIA JŪSŲ PAGALBOS

EUROPOS TEISININKŲ DIENA: TEISININKŲ MATOMUMAS IR TEISINĖS 
VALSTYBĖS SKATINIMAS

EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS: NUO 2018 M. GRUODŽIO 
1 D. BENDROJO TEISMO ŠALIŲ ATSTOVAI PRIVALĖS KEISTIS TEISINIAIS 
DOKUMENTAIS NAUDODAMIESI E-CURIA SISTEMA.

https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/fundingappeal/
https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/donate/
https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/
https://avocats.be/fr/nos-activit%C3%A9s
http://www.barofni.com/news/european-lawyers-day-2018
http://www.advocates.org.uk/news-and-responses/news/2018/oct/senior-international-figure-coming-to-faculty-on-european-lawyers-day
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/


2019 m. vasario 28 d. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Nuolatinis komitetas Vienoje

2019 m. kovo 29 d. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Nuolatinis komitetas Romoje

2019 m. gegužės 17 d. Plenarinė sesija Porte

2019 m. birželio 28 d. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Nuolatinis komitetas Briuselyje

2019 m. rugsėjo 13 d. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Nuolatinis komitetas Kopenhagoje

2019 m. spalio 24 d. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Nuolatinis komitetas Lisabonoje

2019 m. lapkričio 29 d. Plenarinė sesija Briuselyje

• Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pozicija dėl Pasiūlymo dėl Direktyvos dėl atstovaujamųjų ieškinių 
siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB (2018 m. rugsėjo 24 d.)

• Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pozicija dėl Komisijos pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos 
elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderių (2018 m. spalio 19 d.)

• Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pareiškimas dėl būtinybės garantuoti teisinę pagalbą visiems 
asmenims, kurie prašo tarptautinės apsaugos (2018 m. spalio 19 d.)

• Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pozicija dėl pasiūlymų dėl reglamentų dėk dokumentų įteikimo 
ir įrodymų rinkimo civilinėse ir komercinėse bylose pakeitimo (2018 m. spalio 19 d.) 

• Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) rekomendacijos dėl tam tikrų Mokesčių tarpininkų direktyvos 
aspektų  

Europos teisininkų fondas (ELF) Tarptautinės advokatų asociacijos Prekybos teisinėmis paslaugomis komitetui (BIC ITILS) 
suorganizavo konferenciją apie pagalbą vietos teisininkams sprendžiant teisinių paslaugų globalizacijos pasekmes; šį kartą 
– Azijos teisininkams. Konferencija buvo surengta Siemreabe (Kombodžoje) 2018 m. lapkričio 1 d. kartu su LAWASIA, kuri taip 
pat buvo konferencijos organizatorė, kasmetine konferencija. 

Konferencijoje dalyvavo teisininkai iš įvairių Azijos šalių (Bangladešo, Kambodžos, Kinijos, Indijos, Indonezijos, Japonijos, 
Malaizijos, Nepalo, Filipinų, Singapūro, Tailando ir Vietnamo) ir kitų šalių, pavyzdžiui, Australijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
Jungtinės Karalystės atstovai. Konferencijos pranešėjai atvyko iš Argentinos, Belgijos, Brazilijos, Kambodžos, Honkongo, Vengrijos, 
Indonezijos, Malaizijos, Ruandos ir Singapūro.

Buvo aptartos šios temos: tarptautinės prekybos teisinėmis paslaugomis priemonės ir jų taikomumas Azijoje, bendrų teisininkų 
įmonių įkūrimas, advokatų kontorų valdymo tendencijos, teisininkų vaidmuo pritraukiant kapitalą tarptautinėse rinkose ir 
tarptautinių komercinių ginčų arbitražas.

Tai – ketvirtoji konferencija apie pagalbą vietos teisininkams sprendžiant teisinių paslaugų globalizacijos pasekmes, kurią Europos 
teisininkų fondas (ELF) suorganizavo Tarptautinės advokatų asociacijos Prekybos teisinėmis paslaugomis komitetui (BIC ITILS), po 
konferencijų, kurios buvo sėkmingai suorganizuotos Zimbabvėje (2016 m.), Kenijoje Rytų Afrikos regionui (2017 m.) ir Zimbabvėje 
Pietų Afrikos vystymosi bendrijai (2018 m.).

ARTĖJANTYS RENGINIAI

EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR TEISININKŲ DRAUGIJŲ TARYBOS 
(CCBE) POZICIJOS IR VADOVAI, KURIE BUVO PATVIRTINTI 2018 M. 

RUGSĖJO IR GRUODŽIO MĖN.

TEISININKŲ PRAKTIKOS AZIJOJE GLOBALIZAVIMAS

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180924_CCBE-position-on-the-Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-collective-interests-of-consumers-and-repealing-Directive-200922EC.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180924_CCBE-position-on-the-Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-collective-interests-of-consumers-and-repealing-Directive-200922EC.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20181019_CCBE-position-on-Commission-proposal-Regulation-on-European-Production-and-Preservation-Orders-for-e-evidence.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20181019_CCBE-position-on-Commission-proposal-Regulation-on-European-Production-and-Preservation-Orders-for-e-evidence.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/MIGRATION/MIG_Position_papers/EN_MIG_20181019_Statement-on-the-need-to-guarantee-legal-assistance-to-all-persons-requesting-international-protection.pdf 
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/MIGRATION/MIG_Position_papers/EN_MIG_20181019_Statement-on-the-need-to-guarantee-legal-assistance-to-all-persons-requesting-international-protection.pdf 
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20181019_CCBE-Position-on-proposals-for-amending-regulations-on-service-of-documents-and-taking-of-evidence-in-civil-and-commercial-matters.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20181019_CCBE-Position-on-proposals-for-amending-regulations-on-service-of-documents-and-taking-of-evidence-in-civil-and-commercial-matters.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TAX/TAX_Position_papers/EN_TAX_21081019_CCBE-Guidance-on-certain-aspects-of-the-Tax-Intermediaries-Directive.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TAX/TAX_Position_papers/EN_TAX_21081019_CCBE-Guidance-on-certain-aspects-of-the-Tax-Intermediaries-Directive.pdf
https://www.lawasia.asn.au/
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