
ČAK navštívili právníci z Běloruska 
Českou advokátní komoru navštívilo 22. srpna 2006 šest běloruských právníků, 
spolupracovníků organizace na ochranu lidských práv „Viasna“. Do České republiky přijeli 
na pozvání Centra pro demokracii a lidská práva společnosti Člověk v tísni, aby se seznámili 
se základními institucemi spojenými s právem v demokratických podmínkách. „Viasně“ byla 
v roce 2004 rozhodnutím běloruského Nejvyššího soudu odňata státní registrace k činnosti, 
organizace funguje v podstatě ilegálně, takže spolupráce s ní představuje v Lukašenkově 
Bělorusku riziko. 

Na setkání, které se konalo v zasedací místnosti v hlavní budově ČAK na pražské Národní 
třídě, seznámila vedoucí mezinárodního odboru ČAK, Ass. Jur. Eva Rivera, hosty z Běloruska 
se statutem, organizací a úkoly, které ČAK plní, a s formami, v nichž může být advokacie 
v Česku, zejména po nedávné novele zákona o advokacii, vykonávána. 
  
Běloruské advokáty zajímalo zejména to, za jaké prohřešky může ČAK advokáta potrestat, 
jak probíhá disciplinární řízení, za jakých podmínek je možné pozastavit či zrušit členství 
advokáta v komoře, kdo stanovuje pravidla pro odměňování advokátů a také, zda a jak 
komora reguluje počet advokátů. 

Jako připomínka totalitní minulosti zněla českým účastníkům schůzky informace, že od 
změny zákona v roce 1997 vydává v Bělorusku advokátní licenci už nikoliv advokátní 
komora, ale ministerstvo spravedlnosti, a to na pět let, s možností prodloužení o dalších pět 
roků. Po uplynutí této doby pak musí žadatel znovu složit zkoušky, aby licenci opět dostal. 
V zemi, která má stejně jako ČR kolem 10 miliónů obyvatel, je nyní celkem 1200 advokátů. 

Běloruské advokáty dále zajímala dostupnost právní pomoci v České republice, včetně 
systému soudních poplatků. Prezidentským dekretem byla totiž v roce 2002 v Bělorusku 
zrušena možnost odvolat se bez zaplacení soudního poplatku.  
Šéfredaktor Bulletinu advokacie JUDr. Václav Mandák hostům z Běloruska také krátce 
představil komorový časopis Bulletin advokacie a upozornil je na změny, které v něm 
v posledním roce probíhají. 
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Setkání ČAK se spolupracovníky organizace na ochranu lidských práv "Viasna" v Kaňkově 
paláci v Praze. 
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