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სარედაქციო - ლტოლვილთა უფლებები და მოვალეობები - იურიდიული პროფესიის ინოვაცია და
მომავალი - იურიდიული მომსახურების მომავალი - The CCBE ადამიანის უფლებათა ჯილდო 2015 ახალი «ევროპის მართლმსაჯულებაში დაინტერესებულ მხარეთა ფორუმი» - CCBE წლიური ანგარიში
2015 - ტრანსატლანტიკური სავაჭრო და საინვესტიციო პარტნიორობა - თვის პროექტი: ევროკავშირის
სამართალწარმოება ადვოკატებისთვის - უდანაშაულობის პრეზუმფცია
სარედაქციო - ლტოლვილთა უფლებები და მოვალეობები
ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ვითარებაში კანონის უზენაესობა
უნდა შენარჩუნდეს და გარანტირებულ იქნეს. მიუხედავად
იმისა, მათი რაოდენობისა, დევნილებს უნდა ჰქონდეთ თანაბარი
უფლებები და მოვალეობები. თუ ჩვენ კანონის უზენაესობის
პრინციპს მოვარგებთ დამოკიდებულია ლტოლვილების
რიცხვზე, ეს იქნება იმ პირთა გამარჯვების ტოლფასი, რომელნიც
ვინც ეჭვქვეშ აყენებენ ჩვენს დემოკრატიული რეჟიმებს. ამდენად,
ე.წ. «კვოტების პოლიტიკა» და «ხელახალი ლოკალიზაცია»
განსაზღვრების თანახმადვე კანონსაწინააღმდეგოა. ისევე,
როგორც დაბრკოლების შექმნა გარკვეული წევრ სახელმწიფოების
მიერ ლტოლვილთა გადაადგილების ხელის შეშლის მიზნით.

რეგისტრაციის), როგორც ეს არის, სადაც დახარისხება ხდება.
ადვოკატები უნდა აცნობოს ლტოლვილთა მათი უფლებები და
მოვალეობები. იმისათვის, რომ დააფინანსოს ეს, აუცილებელია,
რომ ევროკავშირი გამოყოფს ფინანსურ დახმარებას, არსებულ
მიგრაციის დახმარების ფონდები, ამ სამართლებრივ დახმარებას.
კუბი, თანამშრომლობით ABA (ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია
- კანონის უზენაესობის ინიციატივა) უზრუნველყოფს
სამართლებრივ ინფორმაციას, რომელიც მიზნად ისახავს
მიგრანტების მეშვეობით, დოკუმენტები ან ინტერნეტის
საშუალებით.და ბოლოს, ადვოკატები მონაწილეობა უნდა
მიიღოს შემდგომი სასწავლო მოერგოს ამ ახალ სიტუაციას.

ეს იმას ნიშნავს, რომ, რადგან კვოტა გადააჭარბა, ლტოლვილის
არ უნდა მიეცეს უფლება, აირჩიოს თავისი ადგილი
თავშესაფრის. გარდა ამისა, საბჭოს ბარები და სამართლის
საზოგადოებების მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, რომ დაგეგმონ
ყოფნა ადვოკატები ცხელ წერტილებში (ცენტრის ლტოლვილის

კრიზისის დროს, იურისტები ყოველთვის აწმყო და არ შეასრულა
მათი მოვალეობა: აღასრულოს კანონის უზენაესობა.
Michel Benichou
CCBE პრეზიდენტი

იურიდიული პროფესიის ინოვაცია და მომავალი
როგორც ადრე განაცხადა, CCBE აწყობს ძირითადი ერთდღიანი კონფერენცია 21 ოქტომბერს 2016 წელს პარიზში სახელწოდებით
«ინოვაცია და მომავალი პროფესიის». მომდევნო თვეში, CCBInfo ბიულეტენი სტატიები ექსპერტები დაკავშირებით კონფერენცია.
რეგისტრაცია თქვენი ინტერესი და გასარკვევად უფრო მეტი ამ კონფერენციაზე, გთხოვთ event@ccbe.eu.
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იურიდიული მომსახურების მომავალი
დერეგულაციის
გამოიწვია
ზრდა
სხვადასხვა ტიპის იურიდიული ფირმა,
განსაზღვრა
შორის
კომუნიკაციის
ადვოკატები
და
აღიარება
ჯვარი
დისციპლინის
თანამშრომლობა.
ინტერნეტ
გახდა
ძირითადი
წყარო
იურიდიული
ინფორმაცია.
გაჩენის
დაინტერესებული,
წაქეზებით განვითარების ციფრული
ტექნოლოგიების,
alter
წესით,
რომელშიც იურიდიული მომსახურება

შესაძლებელია. არა მარტო ამ «ახალბედა»
შეხვდება
უგულვებელყოფილია
საჭიროებები,
მაგრამ
ისინი
ასევე
რეაგირება გარდაქმნის ქცევა, როგორც
კლიენტის
მოლოდინს,
თუნდაც
ყველაზე
დახვეწილი
მიიჩნიეს,
განვითარება სწრაფად. მიუხედავად
იმისა, რომ სიტუაცია არ შეიცვლება
იმ გზით, და იგივე ტემპით ყველა
ქვეყანაში,
ადვოკატები
საბოლოოდ
დაუპირისპირდა
იმავე
საკითხებზე

ყველგან.
მონაწილეები
მრგვალი
მაგიდა მოვა ევროპის სხვადასხვა
ქვეყნებში და თავიანთ გამოცდილებას
გაუზიარებენ on ამ მოვლენებს და
როგორ
უნდა
გაუმკლავდეს
მათ.
მომავალი იურიდიული მომსახურება და
პროფესიის იქნება დამოკიდებული მათი
ადაპტირების უნარი ამ.
Thierry Wickers
თავმჯდომარე CCBE მომავალი
იურიდიული კომიტეტის

THE CCBE ადამიანის უფლებათა ჯილდო 2015
ეს წელი, CCBE გადაწყვიტა განსაკუთრებულად გასცეს ორი ადამიანის უფლებათა Awards, პირველი Mr ინტიგამ ალიევს,
აზერბაიჯანული ადამიანის უფლებების იურისტი, ხოლო მეორე Fengrui, ჩინური იურიდიული ფირმა.

ინტიგამ ალიევის

Fengrui Law Firm

ეს იყო ძალიან ეხება მომენტი საგანგებო პლენარული სხდომა
ვენაში, როდესაც Narmin და Necmin Kamilsoy შეგროვებული
CCBE ადამიანის უფლებათა პრემია სახელით მათი მამა,
ცნობილი აზერბაიჯანელი ადვოკატი, ინტიგამ ალიევს. იგი
დააპატიმრეს 2014 წლის აგვისტოში და მიუსაჯეს შვიდი და
ნახევარი წლის განმავლობაში ციხეში სავარაუდო დანაშაული
გადასახადების აღკვეთის და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას.
მრავალი წლის განმავლობაში ბატონმა ალიევმა წარმოდგენილია
სამოქალაქო
საზოგადოების
ევროპულ
სასამართლოში
ადამიანის უფლებათა, სადაც მან მოიგო 43 შემთხვევა, და სანამ
საპარლამენტო ასამბლეის ევროპის საბჭოს სახელით ლაპარაკობს
აზერბაიჯანელ ადამიანის უფლებათა დამცველები. მას მიენიჭა
რამდენიმე საერთაშორისო ჯილდო მისი საქმიანობის, მათ
შორის ანდრეი სახაროვის პრემია. მისი შვილი ახლა საუბარი
სახელით მათი მამა უზრუნველყოფს ჩვენებას მისი გმირული
სიმტკიცეს, როგორც დამცველის ადამიანის უფლებები.

ივლისის დასაწყისში 2015, 250-ზე მეტი Chinese ადვოკატები
დააკავეს მასიური დარბევის. Zhou Shifeng, იურისტი და
დირექტორი Fengrui Law Firm, ვანგ იუ და მისი მეუღლე Bao
Longjun, Li Chunfu, Wang Guanzhong, ყველა ადვოკატების იგივე
ფირმა, ერთად აიყვანეს სხვა თანამშრომლები (კოლეგებს,
მსმენელებს და თანამშრომლები). იურიდიული ფირმა ლიცენზია
შეჩერებული იყო. იანვრის დასაწყისში, ხოლო რამდენიმე
მათგანი ამ დრომდე პატიმრობაში რჩება, ისინი (საბოლოოდ!)
აცნობეს, რომ მათ ბრალი «პროვოცირება გაუკეთოს ქვევერსიის
სახელმწიფო ხელისუფლების შესახებ».

Maria Ślązak
CCBE Past-პრეზიდენტი

ადვოკატების Fengrui Law Firm ჰქონდა გამბედაობა მიიღოს
საკამათო შემთხვევა, მათ შორის, მაგალითად, იმ ჩართვის
დისიდენტი მხატვარი Ai Weiwei და Uighur მეცნიერი ილჰამ
Tohti, ისევე, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც
საფრთხეს უქმნის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას, ან
მოთხოვნა, რომ მთავრობას ან ადმინისტრაციის მიიღოს
პასუხისმგებლობა
მათი
ქმედებების,
განსაკუთრებით
პოლიტიკის ოჯახის დაგეგმვის, კორუფცია, ჩამორთმევა, ცუდი
ხარისხის სამშენებლო სამუშაოები, დაბინძურების ...
მიერ დაჯილდოების ეს პრიზი,
CCBE სურს პატივი მივაგო გამბედაობა და განსაკუთრებული
მუშაობა იმ ადვოკატები, ისევე როგორც კვლავ მოუწოდებს,
რათა დასრულდეს დარბევის.

პატრიკ ჰენრი თავმჯდომარე, ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ინტიგამ
ალიევის შვილი, Narmin და necmi Kamilszy, შეგროვება სახელით ჯილდოს
მათი მამა, და წარსულში პრეზიდენტის Maria Ślązak
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ახალი «ევროპის მართლმსაჯულებაში დაინტერესებულ მხარეთა ფორუმი»
წლის 16 თებერვალს, CCBE, ერთად
Passerelle საზოგადოებრივ საქმეთა და
მასპინძლობდა ევროპის ეკონომიკური
და
სოციალური
ფორუმი
(EESC),
ორგანიზებული ღონისძიება დაწყების
ახალი «ევროპის იუსტიციის
დაინტერესებულ
მხარეებს
ფორუმი».
ღონისძიება სახელწოდებით
«მომავლის
იუსტიციის
EU:
გამოწვევები
და
შესაძლებლობები»
შეკრიბა
მრავალი
ძირითადი
დაინტერესებული მხარეების
სფეროში ევროპის იუსტიციის.
გახსნის სიტყვით გამოვიდა
ევროკომისარი
იუსტიციის,
მომხმარებელთა
და
გენდერული თანასწორობის,
ვერა
Jourová,
რომელიც
ხაზგასმით
აღნიშნა,
რომ
ძირითადი
ფასეულობების
ევროკავშირის არასამთავრობო

შეთანხმებით.
ღონისძიება
დაინახა
დისკუსიების სამი სხვადასხვა თემებზე:
«გავლენა
ტექნოლოგია
მომავალში
ევროკავშირის
სამართლიანობა»,
«მიგრაციისა და კანონის უზენაესობის»

და «ამომავალი როლი საერთაშორისო
სასამართლოების კანონის მიღების».
CCBE პრეზიდენტი მიშელ Benichou
მონაწილეობდა საბოლოო პანელი და
მიწოდება გარკვეული დახურვისას, სადაც
მან აღნიშნა, რომ პრობლემების
წინაშე დგას დღეს იუსტიციის,
კერძოდ, მართლმსაჯულების
ხელმისაწვდომობა,
და
საჭიროება
დიალოგის
ძირითად
დაინტერესებულ
მხარეებს
შორის
სამართლიანობა.
დახურვის
მისამართი
უძღვებოდა
ქალბატონი Tiina Astola, ახალი
გენერალური დირექტორი DG
იუსტიციის ევროკომისია.
დამატებითი ინფორმაცია ამ
განყოფილებაში შეგიძლიათ
იხილოთ აქ (http://www.ccbe.
eu/index.php?id=466&L=0).

Arno Metzler, VP, III ჯგუფი EESC; კომისარი ვერა Jourová; Dr Fiona Murray, Passerelle; Michel Benichou, CCBE პრეზიდენტი; MEP Pavel სვობოდა,
თავმჯდომარე, იური კომიტეტის

CCBE წლიური ანგარიში 2015
CCBE- ს წლიური ანგარიში 2015 წელს წარმოდგენილი
მუდმივმოქმედი კომიტეტის ვენაში. ეს ანგარიში ყურადღებას
ამახვილებს გასაღები მიერ გაწეული მუშაობის CCBE მთელი
წლის მანძილზე. ელექტრონული ვერსია ანგარიშში არის
ხელმისაწვდომი (http://www.ccbe.eu/index.php?id=31&L=0) და

მძიმე ასლები რომლებიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს გააძევეს.
თუ გსურთ მიიღოს ასლები წლიური ანგარიში, გთხოვთ
kelleher@ccbe.eu (გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ხოლო ანგარიში
თავისუფალია, საფოსტო ხარჯები იქნება მთლიანად თქვენს
ხარჯზე).

ტრანსატლანტიკური სავაჭრო და საინვესტიციო პარტნიორობა
ტრანსატლანტიკური
სავაჭრო
და
საინვესტიციო პარტნიორობის (TTIP)
არის
სავაჭრო
და
საინვესტიციო
ხელშეკრულებას,
რომელიც
ევროკავშირის (EU) მოლაპარაკებებს
ამერიკის შეერთებული შტატები. თუ
დაასკვნა, ეს გამოიწვევს ყველაზე
მნიშვნელოვანი
თავისუფალი
ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ოდესმე
ხელმოწერილი,
რადგან
ნახევარზე
მეტი მსოფლიო სავაჭრო მიიღებდა.
პირველი
რაუნდი
ჩატარდა
2013
წლის ივლისში, და ყველაზე ჟენევის
მოლაპარაკებების უკანასკნელი რაუნდი,
მე -12 რაუნდი, ცოტა ხნის წინ გაფორმდა.
TTIP მოიცავს სამ ძირითად, ბაზარზე
დაშვების, და ევროკავშირს შორის
თანამშრომლობის აშშ მარეგულირებელი
და ვაჭრობის წესები. რაც შეეხება ბაზრის
ხელმისაწვდომობის,
TTIP
მიზანია
გაუადვილოს კომპანიების და ფირმების
მომსახურების როგორც ევროკავშირის

და აშშ. ამ მიზეზით, CUBE უკვე შემდეგ
მოლაპარაკებების
შედეგს,
უნდა
გარიგება იდება, აისახება იურიდიული
მომსახურება.
ევროკომისია მოლაპარაკებებს თავის
კოლეგას,
ამერიკის
შეერთებული
შტატების სავაჭრო წარმომადგენელი,
სახელით ევროკავშირის და მისი წევრი
ქვეყნების გამოყენებით guidelines იგი
იღებს მთავრობებს ევროკავშირის წევრ
ქვეყნებში. საწყისი CCBE თვალსაზრისით,
ჩვენ ვართ ძალიან კმაყოფილი დონე
საკონტაქტო
გვაქვს
კომისიის.ჩვენი
დიალოგი
საშუალებას
გვაძლევს
აცნობოს კომისიას, რასაც იურიდიული
პროფესიის
გვინდა
მივაღწიოთ
ფარგლებში TTIP მოლაპარაკებები. ეს
იმას ნიშნავს, ინფორმირება კომისიის
რასაც ჩვენ «მოთხოვნა» დაკავშირებით
ბაზარზე დაშვების. CCBE- ს ასე მოიქცა,
18 თვის წინ, რომელშიც ევროკავშირის
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მომლაპარაკებლები, რასაც ევროკავშირის
ადვოკატები
ცდილობდნენ
მიეღოთ
თვალსაზრისით ბაზარზე დაშვების აშშ.
გარდა ამისა, პოზიცია, რა შეგვიძლია
«შეთავაზება» მიიღო CUBE სხდომაზე
ვენაში 4 თებერვალს და უკვე ეცნობოს
ევროკავშირის
მომლაპარაკებლები.
CCBE- ს გამოხატა, რა არის მოსაწონი
ევროკავშირის
იურიდიული
პროფესიის, დროულად გაუსვლელად
ევროკავშირის
მომლაპარაკებლები
ეჭვი. შეყვანის საშუალებას CCBE უნდა
კარგად მდგომარეობაში წარმოადგენს
და კომუნიკაცია შეხედულებები და
სურვილები ევროპული იურიდიული
პროფესიის.
ლუი ბერნარ Buchman,
თავმჯდომარე CCBE საერთაშორისო
იურიდიული კომიტეტის

თვის პროექტი: ევროკავშირის სამართალწარმოება ადვოკატებისთვის
ევროპის იურისტთა ფონდი (ELF) ერთად, ევროპული სამართლის
აკადემიის (ERA) და ცხრა პარტნიორები (ესპანეთის ეროვნული
ბარი, Athens ადვოკატთა ასოციაცია, პოლონეთის ეროვნული
საბჭოს იურიდიულ მრჩეველთა, ბარი საბჭოს Ireland, სამართალი
საზოგადოება ირლანდიის, ფინეთის ადვოკატთა ასოციაციის ,
Haute Ecole des avocats Conseil -HEDAC, Ecole Régionale des avocats
du Grand Est - ERAGE და დელეგაციის des Barreaux de France DBF) ახორციელებს პროექტს თანადაფინანსებით იუსტიციის
პროგრამის ევროკავშირის ევროკავშირის სამართალწარმოებას
იურისტები. პროექტი, რომელიც აწარმოებს 18 თვის დაწყებული
2015 წლის, შედგება ხუთი ერთი და ნახევარი დღის სემინარები
(ოთხი ინგლისური და ერთი ფრანგული). პირველ დღეს შედგება

სხდომები ქეისები და სემინარებს, და მეორე დღეს მოიცავს
ვიზიტი სასამართლოს იუსტიციის ევროკავშირისა და დასწრება
მოსმენა. პირველი სემინარი გაიმართება 13-14 აპრილს 2016. ეს
გაიმართება French და მონაწილე ადვოკატები შეირჩევა HEDAC,
ERAGE და DBF.
დამატებითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ შეგიძლიათ
იხილოთ აქ. (http://europeanlawyersfoundation.eu/projects/euprojects/current-projects/eu-litigation-for-lawyers/)
Alonso Hernández-Pinzon გარსია,
მმართველი დირექტორი ELF

უდანაშაულობის პრეზუმფცია
19 იანვარს, ევროპის პარლამენტმა
საბოლოო
ტექსტი
უდანაშაულობის
პრეზუმფციის და უფლება დაესწროს
სასამართლო
პროცესი
სისხლის
სამართლის საქმე. CCBE- ს მოხარულია,
რომ ევროკავშირის ახალი წესების
უზრუნველყოს, რომ უფლება აქვს
ითვლებოდეს უდანაშაულოდ მანამ, სანამ
გამამტყუნებელი სისხლის სამართლის
საქმის წარმოების პატივს სცემენ. ახალი
კანონი ვრცელდება «ყველა ეტაპზე იმ
მომენტიდან, როცა პირი ეჭვმიტანილია
ან ადანაშაულებენ სისხლის სამართლის
დანაშაული ჩაიდინა, ან სავარაუდო
სისხლის სამართლის დანაშაულს, სანამ
საბოლოო განსაზღვრა კითხვაზე, თუ
პირმა ჩაიდინა დანაშაული, და რომ

გადაწყვეტილება გახდა საბოლოო «.
სისხლის
სამართლის
კომიტეტის
კმაყოფილი
გადაწყვეტილება
პარლამენტის
დარჩენის
ფირმა
დაკავშირებით
მცდელობა,
რათა
წევრ სახელმწიფოებს შესაძლებლობა
გადახედოს
მტკიცების
ტვირთი.
მტკიცების ტვირთი ყოველთვის უნდა
დაისვენოს დევნის. ეს არის მთავარი
პრინციპი სისხლის სამართლის სფეროში.
ჩვენ ასევე მოხარულია, რომ საბოლოო
ტექსტი ითვალისწინებს აბსოლუტური
უფლება დუმილი. ახალი წესების
თანახმად,
სწავლებაში
დუმილის
უფლება და უფლება, არ ჩვენებები თავის

არ შეიძლება გამოყენებულ წინააღმდეგ
ეჭვმიტანილის
ან
ბრალდებულის
პიროვნება
და
«არ
შეიძლება
მტკიცებულებად ჩაითვალოს, რომ პირმა
ჩაიდინა დანაშაული, რომელიც მან ან
იგი ეჭვმიტანილია ან ბრალდებულია,
რომელმაც ჩაიდინა «.
სისხლის
სამართლის
კომიტეტის
იმედოვნებს,
რომ
ევროკავშირის
ინსტიტუტების
შეიძლება
ახლა
შეთანხმება კომისიის წინადადება, კიდევ
უფრო გააძლიერებს სამართლებრივ
დახმარებას.
რჩება
მნიშვნელოვანი
უფსკრული პოზიციები და პარლამენტის
წევრ-სახელმწიფოთა
დისკუსიები
იურიდიული დახმარების გზით.

მომავალი ღონისძიებები
16/03/2016

მე -3 ბარი ლიდერთა შეხვედრა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, XXXIV, Zagreb

17-18 / 03/2016

დღე Croatian ადვოკატები, Zagreb

18/03/2016

CCBE მუდმივმოქმედი კომიტეტი, ბრიუსელში
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