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Primename: artėja Tarptautinė teisininkų profesijos diena. 2015 m. apdovanojimas už
nuopelnus žmogaus teisių srityje. Dėl privalomo informacijos teikimo mokesčių klausimais.
Pirmasis bendras CCBE ir Baltarusijos advokatūros seminaras. Teisingumo Teismas ir
Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. Tinklaraščiai
PRIMENAME: ARTĖJA TARPTAUTINĖ TEISININKŲ PROFESIJOS DIENA
Tarptautinė teisininkų profesijos diena, kurios minėjimas
2014 m. sulaukė didelio atgarsio, Europoje vėl bus minima
2015 m. gruodžio 10 d., kartu su Tarptautine žmogaus
teisių diena. Šių metų tema – „Saviraiškos laisvė“ – atspindi
šios pagrindinės laisvės vietą ir poveikį mūsų visuomenei.
Tarptautinė teisininkų profesijos diena – tai proga pažymėti
teisinės valstybės principą ir reikšmingą teisininkų
profesijos atstovų vaidmenį jį ginant, tai galimybė dar
kartą išryškinti bendrąsias teisininkų vertybes ir jų indėlį į
teisingumo sistemą.
Tarptautinės teisininkų profesijos dienos rekomendacijas
Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE)
išsiųs per artimiausias savaites.
Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.
ccbe.eu/lawyersday.
Visus klausimus ar pastabas dėl 2015 m. Tarptautinės
teisininkų profesijos dienos minėjimo galima teikti CCBE
atstovei Madeleine Kelleher.
Jos elektroninis paštas kelleher@ccbe.eu.
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Kroatijos advokatūra pažymi 2014 m. Tarptautinę teisininkų profesijos dieną

2015 M. APDOVANOJIMAS UŽ NUOPELNUS ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE
Nuo 2007 m. kasmet už nuopelnus žmogaus teisių srityje CCBE apdovanoja teisininką arba teisininkų organizaciją, kuri,
puoselėdama aukščiausias profesinės veiklos ir asmeninės elgsenos vertybes žmogiškųjų teisių srityje, pademonstravo
deramą pagarbą teisininko profesijai. Gavęs kandidatų sąrašą, Nuolatinis komitetas išimties tvarka nusprendė apdovanoti
du kandidatus, su kuriais netrukus susisieks ir pakvies juos dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje, kuri tradiciškai vyks
CCBE plenarinės sesijos lapkričio mėn. metu.

DĖL PRIVALOMO INFORMACIJOS TEIKIMO MOKESČIŲ KLAUSIMAIS
Rugsėjo 8 d. CCBE atsiliepė į Europos Komisijos paskelbtas
ir internetu vykstančias viešąsias konsultacijas dėl tolesnio
įmonių mokesčių skaidrumo didinimo. Savo atsiliepime
CCBE pareiškė susirūpinimą dėl galimų iniciatyvų, kuriomis
būtų siekiama įmonių mokesčių skaidrumą padidinti
taikant griežtesnius pranešimų teikimo reikalavimus,
kurie paveiktų visus teisininkus, o ypač tuos, kurie
konsultuoja mokesčių klausimais. Gali būti, kad atskleisti
informaciją teisininkui neleis teisė ir pareiga nepaskleisti
žinių, kurias jam suteikė klientas, arba pareiga saugoti
profesinę paslaptį. Be to, teisininkas negali leisti, kad jo
nepriklausomumui darytų įtaką valdžios institucija ar
bet kokie kiti galingi interesai. Taigi, negalima versti, kad
teisininkai teiktų pranešimus mokesčių institucijoms, nes
užtikrinant, kad veiktų teisinės valstybės principas, ypač
svarbu išsaugoti konfidencialumą ir nepriklausomumą.
Be to, CCBE pabrėžė, kad teikdami teisines konsultacijas
arba padėdami savo klientams, teisininkai privalo laikytis
įstatymų. Jei veikdamas kaip teisės konsultantas arba
teikdamas pagalbą klientui teisininkas žino, kad jo paties
veiksmai yra neteisėti ar nesąžiningi, tada nepriklausomai
nuo to, ar pagalba būtų teikiama mokesčių, ar kitais
klausimais, tokiam teisininkui turėtų būti taikomos
atitinkamos poveikio priemonės.

CCBE pateikė pastabas ir atsakydama į Europos Parlamento
Specialiojo komiteto ataskaitos dėl apmokestinimo
principų ir kitų savo pobūdžiu ar poveikiu panašių
priemonių projekto, kuriose irgi išdėstė savo susirūpinimą.
Pavyzdžiui, minėtame ataskaitos projekte teikiamas
siūlymas, kad Komisija turėtų pažvelgti į „galimybę taikyti
poveikio priemones toms teisinių paslaugų įmonėms,
kurios padeda išvengti mokesčių arba propaguoja jų
vengimą ir agresyvų mokesčių planavimą, ypač ryšium su
galimybe gauti finansavimą iš ES biudžeto ir suvaidinti bet
kokį patariamąjį vaidmenį ES institucijose“, gali turėti tokių
pasekmių, kurios yra nesuderinamos su pagrindiniais
teisininkų veiklos principais ir teisininko pareigomis.
Tuo pačiu atsiranda susirūpinimą keliančių klausimų dėl
žmogaus teisių, kurias saugo Europos žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei Europos
Sąjungos Pagrindinių teisių chartija, įskaitant, pavyzdžiui,
ir nekaltumo prezumpciją, teisę tylėti ir teisę savęs
neapkaltinti bei teisinį tikrumą.
Visą CCBE atsakymą Europos Komisijai rasite čia.

įėjimas į Berlaymont pastatą ©EC
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PIRMASIS BENDRAS CCBE IR BALTARUSIJOS ADVOKATŪROS SEMINARAS
2015 m. rugsėjo 25 d. Baltarusijos
sostinėje Minske CCBE surengė pirmąjį
per visą istoriją bendrą seminarą su
Baltarusijos advokatūra. Seminaro
tikslas – aptarti tarpininkavimo srities
naujienas Europos šalyse, tarpininko
profesijos įgijimo sąlygas ir tvarką,
visuomenės, valdžios institucijų ir

kitų subjektų požiūrį į šią profesiją,
taip pat palyginti tarpininkavimo
veiklos
padėtį
Europoje
ir
Baltarusijoje. Seminare kalbėjo CCBE
viceprezidentas Michel Benichou bei
Baltarusijos, Prancūzijos, Gruzijos,
Lenkijos ir Čekijos Respublikos
atstovai.

Šia proga 2015 m. rugsėjo 24 d. savo
posėdį surengė ir PECO komitetas.
Posėdyje aptarta teisininko profesijos
padėtis Baltarusijoje bei kitose Rytų
Europos šalyse.

Michel Benichou pirmajame bendrame CCBE ir Baltarusijos advokatūros seminare Minske

TEISINGUMO TEISMAS IR EUROPOS SĄJUNGOS BENDRASIS TEISMAS

Rugsėjo 16 ir 17 d. įvykę susitikimai su Teisingumo
Teismo ir Europos Sąjungos Bendrojo Teismo nariais
pratęsė ilgalaikę konstruktyvių informacijos mainų tarp
CCBE ir minėtų Teismų tradiciją.

G.Fessy @ CJUE
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TINKLARAŠČIAI
CCBE su džiaugsmu praneša, kad pradėjo veikti du nauji
tinklaraščiai.
Pirmasis – tai CCBE Mokymų portalas, kuriame pateikiama
informacija apie visas su teisininkų rengimu ir mokymusi
susijusias Europos naujienas.

Antrajame, t. y. CCBE PECO portale, rasite informaciją apie
PECO Komiteto darbą ir pranešimus apie visas Centrinės ir
Rytų Europos advokatūrų bei teisininkų draugijų naujienas.
Tinklaraščių adresai internete:
https://ccbepeco.wordpress.com/
https://ccbetraining.wordpress.com/

BŪSIMI ĮVYKIAI
Spalio 2 d., Briuselis. Europos Komisijos konferencija apie bendrovių įstatymą skaitmeniniame amžiuje.
Spalio 9–10 d., Kijevas. UNBA-CoE-CCBE Strateginio planavimo Ukrainos nacionalinei advokatūrai sesija.
Spalio 23 d., Briuselis. CCBE Nuolatinio komiteto posėdis.
Lapkričio 13 d., Paryžius. AFAC Konferencija apie vietos valdžią (arba vietos valdžios institucijas) ir Europos institucijas.
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