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2019 m. vasario 28 d. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) surengė savo Nuolatinį komitetą Vienoje, 
kuriame nariai aptarė ES teisininkams ir advokatūroms aktualius klausimus. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų 
taryba (CCBE) šiltai pasveikino labai ypatingą svečią, t. y. ES pamatinių teisių agentūros direktorių Michael O’Flaherty.

Michael O’Flaherty kalbėjo svarbiais klausimais, susijusiais su pamatinių teisių apsauga, pavyzdžiui, išskirtinis teisininkų 
vaidmuo ir su teisinės valstybės principu, migracija ir dirbtiniu intelektu susijusiais klausimais.

Taip pat jis pabrėžė Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) vadovavimo svarbą ir paminėjo keletą veiksmų, 
kurių dėl to buvo imtasi, ypač veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant padėti advokatams pavojuje visame pasaulyje, ir 2018 
m. Žmogaus teisių apdovanojimus, kuriuose Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) apdovanojo Lenkijos 
advokatą Mikołaj Pietrzak už jo išskirtinį indėlį ir nuolatinį darbą ginant žmogaus teises ir remiant teisinę valstybę.

Taip pat jis pabrėžė didelį solidarumo ir 
tarpusavio paramos migracijos politikos 
srityje trūkumą. Todėl jis  pirminė auditorijai 
apie svarbų teisininkų vaidmenį prieglobsčio 
procedūrose ir paragino Europos advokatūrų 
ir teisininkų draugijų tarybą (CCBE) ir toliau 
reaguoti ir padėti migrantams, ypač Graikijoje.

Galiausiai jis išsakė keletą savo lūkesčių, 
susijusių su dirbtiniu intelektu, pavyzdžiui, 
būtinybę, kad Europos advokatūrų ir teisininkų 
draugijų taryba (CCBE) prisidėtų sprendžiant 
su kokybe ir reguliavimo pritaikymu susijusius 
klausimus ir būtinybę užtikrinti žmogaus teisių 
apsaugą veiksmingai remiantis Pagrindinių 
teisių chartija.
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Michael O’Flaherty, ES pamatinių teisių agentūros direktorius, kalba Europos advokatūrų ir teisininkų 
draugijų tarybos (CCBE) Nuolatiniame komitete Vienoje

Posėdis Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitetyje (ŽTP).



2019 m. vasario 19 d. Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitetis surengė posėdį, 
skirtą būtent išpuoliams prieš teisininko profesijos atstovus Briuselyje.

Kasdien prie teisininkų priekabiaujama, jiems grasinama, jie yra persekiojami, įkalinami 
ar net nužudomi vien dėl to, kad vykdo savo profesinę veiklą. Pastaraisiais metais 
visame pasaulyje, įskaitant Europą, tokių išpuolių skaičius padidėjo.

Posėdžio metu buvo akcentuojamos skirtingos teisininkų persekiojimo rūšys pateikiant 
pavyzdžius iš šalių, kuriose teisininkai yra žmogaus teisių pažeidimų aukos, pavyzdžiui, 
Azerbaidžiano, Kinijos, Kazachstano ir Turkijos.

Esant šioms vis didesnį nerimą keliančioms aplinkybėms, Europos advokatūrų ir 
teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Patrick Henry 
pabrėžė stiprių Europos Sąjungos iniciatyvų, palaikančių teisininkus, kurie kasdien 
dirba tam, kad apgintų žmogaus teises, būtinybę. Kiekvieną kartą puolant teisininką 
pažeidžiamos visų žmonių pamatinės teisės.

Posėdžio metu Žmogaus teisių pakomitečio pirmininkas, Europos Parlamento narys 
Pier Antonio Panzeri teigė, kad „Bet koks teisininko ar teisininko profesijos atstovo 
puolimas yra teisingumo ir pamatinių teisinės valstybės principų puolimas“.

Peržiūrėkite Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) vaizdo įrašą, kuris buvo pristatytas šia proga.

Taip pat Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) išleido brošiūrą apie grėsmes teisininko profesijai, kurią 
galima rasti čia.  

Visas posėdžio įrašas yra pateikiamas Parlamento tinklalapyje.

2019 m. sausio 31 d. Europos Tarybos Ministrų komitetas nusprendė pradėti galimybių studiją dėl Europos konvencijos 
dėl teisininko profesijos projekto parengimo. Šis sprendimas buvo priimtas po 2018 m. sausio mėn. Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos (ETPA) rekomendacijos, kuria reikalaujama parengti tokį dokumentą.

Pasikonsultavus su atitinkamais komitetais, Ministrų komitetas pabrėžė, kad jam nerimą kelia „tam tikromis nacionalinėmis 
sąlygomis iškylančios grėsmės teisininkų saugumui ir nepriklausomumui bei jų galimybei efektyviai vykdyti savo profesines 
pareigas.“

Taip pat Ministrų komitetas priminė, kad „teisininkai vaidina 
gyvybiškai svarbų vaidmenį vykdant teisingumą ir, kad nevaržomas 
vertimasis advokato praktika yra būtinas norint įgyvendinti pamatinę 
teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, kurią garantuoja Europos žmogaus 
teisių konvencijos 6 straipsnis.“

Tikimasi, kad galimybių studija bus atlikta iki 2019 m. pabaigos.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) palaiko 
Europos Tarybos darbą su Europos konvencija dėl teisininko 
profesijos. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) 
mano, kad dabar toks įpareigojantis dokumentas yra būtinas norint 
užtikrinti veiksmingą teisininko profesijos, kurios misija yra ypač 
svarbi kreipiantis į teismą ir ginant žmogaus teises ir pamatines 
laisves, apsaugą.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) svetainėje yra puslapis, skirtas būtent Europos konvencijos 
dėl teisininko profesijos klausimui. Šiame puslapyje kaupiami Europos Tarybos dokumentai šia tema, esamos priemonės 
dėl teisininko profesijos tarptautiniu / Europos lygmeniu ir atitinkami  Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos 
(CCBE) dokumentai.

EUROPOS PARLAMENTE AKCENTUOJAMAS TEISININKŲ PULDINĖJIMAS

EUROPOS KONVENCIJA DĖL TEISININKO PROFESIJOS: TINKAMO TEISINGUMO 
VYKDYMO IR TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPO GERBIMO GARANTIJA

https://youtu.be/WTYTy4sralY
http://ccbe.link/endangeredlawyers
http://www.europarl.europa.eu/streaming/or.html?event=20190219-0930-COMMITTEE-DROI&language=or
https://www.ccbe.eu/actions/european-convention-on-the-profession-of-lawyer/
https://www.ccbe.eu/actions/european-convention-on-the-profession-of-lawyer/


Po kritinio siūlomų reformų, susijusių su tarptautinėmis taisyklėmis, reglamentuojančiomis tarpvalstybinę prieigą prie 
elektroninių įrodymų baudžiamųjų bylų tyrimų tikslais, vertinimo Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) 
parengė keletą rekomendacijų.

Po pasiūlyto Reglamento dėl  Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderių (pasiūlymas 
dėl elektroninių įrodymų), neseniai Komisija pristatė du įgaliojimus derėtis, vieną įgaliojimą derėtis su Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis ir vieną įgaliojimą derėtis dėl Antrojo papildomo protokolo dėl Europos Tarybos „Budapešto“ Konvencijos dėl 
elektroninių nusikaltimų. Pagal šiuos pasiūlymus, teisėsaugos institucijos turėtų teisę tarptautiniu mastu perduoti kitoje 
jurisdikcijoje esančių paslaugų teikėjų duomenis be būtinybės pasirašyti sutartį dėl savitarpio teisinės pagalbos (SSTP).

Šis tiesioginis teisėsaugos institucijų ir paslaugų teikėjų bendradarbiavimas apeitų dabartinę sistemą, kuri yra grindžiama 
griežtomis teisminėmis priežiūros procedūromis, ir dėl to iškiltų pavojus teisininko ir kliento perduodamos informacijos 
konfidencialumui. Siūlomų teisės aktų tikslas yra didinti tarpvalstybinės prieigos prie įrodymų prašymo ir tvarkymo būdų 
efektyvumą.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) pripažįsta trūkumus ir procedūrinį suskaidymą, kuris pagal 
dabartines normas yra akivaizdus. Tačiau, numatytų garantijų, kurios yra būdingos SSTP procesui, panaikinimas gali labai 
pakenkti procedūrinėms garantijoms. Tačiau Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) palaiko dabartinių 
savitarpio teisinės pagalbos (STP) procedūrų peržiūrą ir tobulinimą, pavyzdžiui, pagreitinant jas naudojant skaitmeninimą 
ir imantis priemonių siekiant geriau parengti nacionalines institucijas atsakyti į tarpvalstybinius prašymus.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) įsitikinimu, tol, kol Europos Parlamentas nepriėmė pozicijos 
dėl pasiūlymų dėl elektroninių įrodymų, Europos Komisijai per anksti prašyti aptarti tarptautinius dokumentus remiantis 
pasiūlymu dėl elektroninių dokumentų kaip atskaitos  tašku. Todėl Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) 
primygtinai siūlo atidėti šias derybas iki tol, kol Europos Parlamentas priims galutinę poziciją šiuo klausimu.

Savo pozicijoje Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) išdėsto tris pagrindines  rekomendacijas dėl 
atsargumo priemonių ir septynias rekomendacijas dėl nenumatytų atvejų, jei pasiūlymas   bus svarstomas taip, kaip dabar, 
nustatant tiesioginio bendradarbiavimo priemones.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) priimtos pozicijos ir gairės 

 » Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) atliktas JAV Aiškinamojo įstatymo dėl teisėto duomenų 
naudojimo užsienyje (CLOUD įstatymo) vertinimas (2019 m. vasario 28 d.) 

 » Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) rekomendacijos dėl tarptautinių tarpvalstybinės prieigos 
prie elektroninių įrodymų taisyklių nustatymo (2019 m. vasario 28 d.) 

Taip, mes žinome, „paminėkite BDAR dar kartą 
ir…“. Tačiau nepaisant teisinių paslaugų rinkos 
perpildymo naujienomis apie BDAR, norėtumėme 
su Jumis pasidalinti keliomis geromis naujienomis.

2018 m. gruodžio 4 d. Slovakijos Respublikos 
Asmens duomenų apsaugos tarnyba (Tarnyba) 
patvirtino Slovakijos advokatūros asociacijos 
elgesio kodeksą pagal BDAR 40 straipsnį kaip 
specialią BDAR nuostatų aiškinimo priemonę 
konkrečiam teisininkų sektoriui.  Tai – pirmas 
istorijoje Slovakijoje patvirtintas elgesio kodeksas  
ir tikriausiai vienas iš pirmųjų elgesio kodeksų, 
patvirtintų Europos Sąjungoje pagal BDAR.

TARPTAUTINĖS TARPVALSTYBINĖS PRIEIGOS PRIE ELEKTRONINIŲ ĮRODYMŲ 
TAISYKLĖS: EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR TEISININKŲ DRAUGIJŲ TARYBA (CCBE) 
PRIMYGTINAI SIŪLO ATIDĖTI DERYBAS SU JAV IR EUROPOS TARYBA

SLOVAKIJOJE PRIIMTAS ELGESIO KODEKSAS TEISININKAMS PAGAL BENDRĄJĮ 
DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ (BDAR)

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20190228_CCBE-recommendations-on-the-establishment-of-international-rules-for-cross-border-access-to-e-evidence.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A225%3AFIN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-843_en.htm
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20190228_CCBE-recommendations-on-the-establishment-of-international-rules-for-cross-border-access-to-e-evidence.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20190228_CCBE-Assessment-of-the-U-S-CLOUD-Act.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20190228_CCBE-Assessment-of-the-U-S-CLOUD-Act.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20190228_CCBE-recommendations-on-the-establishment-of-international-rules-for-cross-border-access-to-e-evidence.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20190228_CCBE-recommendations-on-the-establishment-of-international-rules-for-cross-border-access-to-e-evidence.pdf


Šiuo metu Komisija rengia ataskaitą apie Direktyvos „dėl teisės turėti advokatą“ įgyvendinimą. Ataskaita bus parengta 
2019 m. lapkričio mėn. 2018 m. gruodžio 20 d. Komisija paskelbė (a) ataskaitą apie Direktyvos 2010/64/ES dėl teisės į 
vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese įgyvendinimą ir, (b) antrąją ataskaitą apie Direktyvos dėl „teisės 
į informaciją“ įgyvendinimą (vertinimo ataskaita apie Direktyvos dėl teisės turėti advokatą įgyvendinimo bus parengta 
tokiu pačiu formatu).

Valstybės narės turi įgyvendinti Direktyvą (ES) 2016/1919 dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant 
baudžiamajam procesui, Direktyvą dėl teisinės pagalbos iki 2019 m. gegužės 25 d. Direktyvoje nustatomos bendros 
būtiniausios taisyklės dėl teisės į teisinę pagalbą:

(a)  įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir

(b)  asmenims, kurių atžvilgiu vykdomos Europos arešto orderio vykdymo procedūros.

Slovakijos advokatūros asociacija rengė ir konsultavosi dėl Elgesio kodekso nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.  Slovakijos 
advokatūros asociacija patikėjo Elgesio kodekso rengimą savo Viešosios teisės darbo grupei ir jos BDAR pogrupiui. Visiems 
teisininkams buvo suteikta galimybė pateikti pastabas dėl Elgesio kodekso per Slovakijos advokatūros asociacijos svetainę.

Darbų eigoje Elgesio kodekso formuluotė Tarnyboje buvo pakeista keletą kartų. Apskritai, Tarybos požiūris yra labai 
konstruktyvus ir profesionalus ir buvo galima atvirai aptarti klausimus, susijusius su BDAR ir teisininkais, su Tarnybos atstovais.

Elgesio kodekse aptariama daugybė klausimų asmens duomenų apsaugos srityje, kurie ilgą laiką kėlė problemų ar klausimų 
teisininkams užtikrinant jų pačių teisės normų laikymąsi ar teikiant teisines paslaugas šioje srityje. Pavyzdžiui, Elgesio kodekse 
paaiškinamas teisininkų kaip duomenų valdytojų vaidmuo, teisinis asmens duomenų valdymo pagrindas, išskiriami labai 
mažų, mažų ir didelių advokatų kontorų įsipareigojimai, nurodomi įsipareigojimai ne klientams, paaiškinamos teisininkų 
teikiamos duomenų apsaugos pareigūno paslaugos ir t. t.

Kodekso nuostatos yra papildytos praktiniais pavyzdžiais, atvejų analizėmis ir kontroliniais sąrašais.  Jei norite susipažinti 
su Kodekso turiniu, apsilankykite Slovakijos advokatūros asociacijos tinklalapyje. 

Asmens duomenų apsauga yra labai aktualus klausimas teisininkams dėl konfidencialumo įsipareigojimo. Tikimės, kad 
priimtas Elgesio kodeksas padės teisininkams, klientams ir Asmens duomenų apsaugos tarnybai nagrinėjant šias konkrečias 
ir dažnai prieštaringas nuostatas.

Slovakijos advokatūros asociacijos delegacija Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryboje (CCBE)

Suomijos advokatūros asociacija buvo įkurta 1919 m. Šiandien tai – organizacija, 
kurios veiklą reglamentuoja 1958 m. Advokatų įstatymas. Asociacijai priklauso daugiau 
negu 2 100 narių. Organizacijos uždaviniai, numatyti teisės aktuose, yra reguliuoti 
ir prižiūrėti teisininkų veiklą. Kiti pagrindiniai tikslai yra teisinių paslaugų kokybės 
didinimas, narių švietimas ir pagalba nariams bei aktyvus dalyvavimas teisėkūros darbe.

Metinės bus švenčiamos visu 2019 metus; tema – „Teisininkai gina teisinės valstybės 
principą“.  Asociacijos vietos padaliniai suorganizuos keletą veiklų visoje Suomijoje.  
Be to, Suomijos advokatūros asociacija parengė efektyvų vaizdo įrašą, vaizduojantį 
pripažintus ir perspektyvius teisininkus. Pagrindinis vaido įrašo pavadinimu „Mano 
svajonės keičia pasaulį“ akcentas yra teisininkų vertybės ir darbas.

„Turiu svajonę. Apie pasaulį, kuriame niekas nebūtų pavergtas vien todėl, kad negali 
apsiginti savo teisių. Ir kai manęs prašo pagalbos, aš jiems padedu.“ 

PROCEDŪRINĖS GARANTIJOS

SUOMIJOS ADVOKATŪROS ASOCIACIJA ŠVENČIA SAVO ŠIMTĄSIAS METINES

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1545146756295&uri=COM:2018:857:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1545146756295&uri=COM:2018:857:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1545146756295&uri=COM:2018:858:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1545146756295&uri=COM:2018:858:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1919
https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/doc/224/225/_event/open
https://youtu.be/_7QXlwjghTk
https://youtu.be/_7QXlwjghTk


2019 m. sausio 18 d. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) dalyvavo antrojoje Komisijos konsultacijoje 
dėl 2019 m. Viršnacionalinės rizikos vertinimo (VRV). Šiuo metu Komisija atnaujina savo 2017 m. VRV ataskaitą (kurioje 
labai kritikuojami teisininko profesijos atstovai) ir Komisijos ataskaita bus paskelbta 2019 m. birželio mėn. Prieš susirinkimą 
Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) išsiuntė Komisijai pastabas apie ankstesnės VRV ataskaitos rezultatus 
ir nurodė problemas, į kurias, kaip ji tikisi, Komisija atkreips dėmesį atnaujintoje VRV ataskaitoje.

2018 m. gruodžio 20 d. Komisija paskelbė klausimyną / konsultaciją apie teisės kreiptis į teismą veiksmingumą aplinkosaugos 
bylose ir kaip ES įgyvendina Orhuso konvenciją. Klausimyną galima užpildyti iki kovo 14 d.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) nuolatinė delegacija Liuksemburge laiko teisės kreiptis į teismą 
ir Orhuso konvencijos laikymosi temą labai svarbia, nes  teisė kreiptis į teismą yra vienas iš svarbiausių teisinės valstybės 
ramsčių.  Nuolatinės delegacijos Liuksemburge parengė atsakymo projektą, kuriame nurodoma, kodėl būtina pakeisti ES 
Reglamentą dėl Orhuso konvencijos ir kokie argumentai yra svarbūs svarstant Orhuso konvencijos laikymąsi. Nuolatinė 
delegacija Liuksemburge taip pat siūlė keisti ES Reglamentą dėl Orhuso konvencijos.

Kasmet atsilaisvina kelios komitetų pirmininkų ir vicepirmininkų pareigos. Prieš nuspręsdami paskelbti konkursą kandidatams 
į laisvas pareigas Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pirmininkai vertina atitinkamų komitetų ir darbo 
grupių vaidmenį ir veiklos svarbą. 2019 m. Pirmininkai yra patvirtinę užduotis komitetams ir darbo grupėms, kuriose yra 
laisvų vietų.

2019 m. buvo paskirti šie pirmininkai ir vicepirmininkai:

 » Etikos komitetas: Bertrand Debosque buvo paskirtas pirmininku, o Nick Fluck buvo paskirtas vicepirmininku;
 » Žmogaus teisių komitetas: Stefan von Raumer buvo paskirtas pirmininku;
 » Tarptautinės teisės paslaugų komitetas: Carlo Forte buvo paskirtas pirmininku;
 » Draudimo darbo grupė buvo pripažinta komitetu ir Herman Buyssens buvo paskirtas pirmininku;
 » IT teisės komitetas: Carla Secchieri buvo paskirta vicepirmininke;
 » Baudžiamosios teisės komitetas: Ondrej Laciak buvo paskirtas pirmininku.

Delegacijos siūlė labai gerus kandidatus. Pirmininkas ne visada buvo lengva priimti sprendimą, nes kandidatai buvo labai 
stiprūs ir dažnai jų įgūdžiai, reikalingi norint efektyviai prisidėti prie Komiteto veiklos, buvo lygiaverčiai.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Pirmininkas pasveikino naujuosius pirmininkus ir vicepirmininkus 
ir palinkėjo jiems kuo didžiausios sėkmės vykdant savo įgaliojimus.

EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR TEISININKŲ DRAUGIJŲ TARYBOS (CCBE) KOMITETŲ 
PIRMININKAI

TEISĖS KREIPTIS Į TEISMĄ VEIKSMINGUMAS APLINKOSAUGOS BYLOSE IR KAIP 
ES ĮGYVENDINA ORHUSO KONVENCIJĄ

KOVA SU PINIGŲ PLOVIMU: VIRŠNACIONALINĖS RIZIKOS VERTINIMAS (VRV)



2019 m. kovo 14 d. Apskritojo stalo diskusija apie Europos 
Žmogaus Teisių Teismo ateitį Briuselyje

2019 m. kovo 29 d. Nuolatinis komitetas Romoje

2019 m. gegužės 17 d. Plenarinė sesija Porte

 Z e-Curia: atnaujintos 
Europos advokatūrų 
ir teisininkų draugijų 
tarybos (CCBE) gairės 

Europos advokatūrų ir 
teisininkų draugijų taryba 
(CCBE) atnaujino savo 
praktines naudojimosi 
e-Curia sistema gaires 
(Gaires galima rasti 
Europos advokatūrų ir 
teisininkų draugijų tarybos 
(CCBE) svetainėje). 

Praktinės gairės yra 
skirtos teisininkams ir 
juose didžiausias dėmesys 
skiriamas tam, kaip padėti 
teisininkams išvengti 
staigmenų ir suprasti 
įvairias procedūras.

e-Curia sistema yra skirta 
teisininkams ir valstybių 
narių bei Europos Sąjungos 
institucijų, įstaigų, tarnybų 
ir agentūrų atstovams ir 
leidžia keistis procesiniais 
dokumentais su Teisingumo 
Teismo ir Bendrojo 
Teismo kanceliarijomis 
e l e k t r o n i n ė m i s 
pr iemonėmis .  Nuo 
2018 m. gruodžio 1 d. 
e-Curia programėlė 
(kuri buvo neprivaloma) 
yra vienintelė keitimosi 
teisiniais dokumentais tarp 
šalių atstovų ir Bendrojo 
Teismo priemonė. Šalies 
atstovas, kuris dar neturi 
prieigos prie e-Curia 
programėlės, turės prašyti 
atidaryti tokią paskyrą. 
Tikimasi, kad atnaujintos 
Europos advokatūrų ir 
teisininkų draugijų tarybos 
(CCBE) gairės padės.

 Z „33 ES Teisingumo 
Teismo sprendimai 
dėl Europos arešto 
orderio“

Neseniai Eurojustas 
paskelbė savo 2018 
m. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo 
teisminės praktikos dėl 
Europos arešto orderio 
(EAO) apžvalgą. 

Tai – praktinės gairės dėl 
naudojimosi ES valstybių 
nar ių  te i sminėmis 
institucijomis, kurios 
prisideda prie teisminio 
atsako į tarpvalstybinį 
n u s i k a l s t a m u m ą . 
Apžvalgoje pateikiamas 
unikalus šių sprendimų 
santraukų rinkinys ir 
pateikiamos aktyviosios 
nuorodos į sprendimus, 
kurie yra aktualūs dėl 
EAO aspekto. Norėdami 
gauti daugiau informacijos 
ir išsamų apžvalgos 
pristatymą, spustelėkite  
čia (http://www.eurojust.
europa.eu/Practitioners/
o p e r a t i o n a l / P a g e s /
European-Arrest-Warrant.
aspx).  

ARTĖJANTYS RENGINIAI

NAUJIENOS TRUMPAI

http://ccbe.link/ecuriaguide
http://ccbe.link/ecuriaguide
http://ccbe.link/ecuriaguide
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/caselawanalysis/Case%20Law%20by%20the%20Court%20of%20Justice%20of%20the%20European%20Union%20on%20the%20European%20Arrest%20Warrant%20%28October%202018%29/2018-10_EAW-case-law_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/caselawanalysis/Case%20Law%20by%20the%20Court%20of%20Justice%20of%20the%20European%20Union%20on%20the%20European%20Arrest%20Warrant%20%28October%202018%29/2018-10_EAW-case-law_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/caselawanalysis/Case%20Law%20by%20the%20Court%20of%20Justice%20of%20the%20European%20Union%20on%20the%20European%20Arrest%20Warrant%20%28October%202018%29/2018-10_EAW-case-law_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/caselawanalysis/Case%20Law%20by%20the%20Court%20of%20Justice%20of%20the%20European%20Union%20on%20the%20European%20Arrest%20Warrant%20%28October%202018%29/2018-10_EAW-case-law_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/caselawanalysis/Case%20Law%20by%20the%20Court%20of%20Justice%20of%20the%20European%20Union%20on%20the%20European%20Arrest%20Warrant%20%28October%202018%29/2018-10_EAW-case-law_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/caselawanalysis/Case%20Law%20by%20the%20Court%20of%20Justice%20of%20the%20European%20Union%20on%20the%20European%20Arrest%20Warrant%20%28October%202018%29/2018-10_EAW-case-law_EN.pdf
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