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Zajedničko priopćenje odvjetnika, sudaca i novinara o nastavku represije na vladavinu prava u Turskoj –
Objavljena tablica EU pravosuđe 2017. - Pismo u kojem se izražava zabrinutost zbog kineskih odvjetnika u
pritvoru i situacije s njihovom rodbinom – Sastanak izaslanstva poljskih sudaca u Bruxellesu – Konferencija
Europske udruge odvjetnika koji se bave kaznenim pravom (ECBA) u Pragu - EP: radionica za obuku sudaca i
odvjetnika praktičara - Projekt Find-A-Lawyer 3 - Tečaj o njemačkom pravu u Bruxellesu i Amsterdamu

ZAJEDNIČKO PRIOPĆENJE ODVJETNIKA, SUDACA I NOVINARA O NASTAVKU
REPRESIJE NA VLADAVINU PRAVA U TURSKOJ
Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE), Europska
federacija novinara (EFJ) i Europska udruga sudaca (EAJ)
objavili su 5. travnja zajedničko priopćenje u kojem se
oštru osuđuje nastavak širenje progona odvjetnika,
novinara, sudaca i tužitelja u Turskoj. Ovo je prvi puta da
su ove tri profesije poduzele takvu zajedničku inicijativu. U
priopćenju, organizacije pozivaju tursku vladu da:

• poštuje svoje međunarodne obveze zaštite ljudskih
prava kao što je to zajamčeno Europskom konvencijom
o ljudskim pravima i drugim međunarodnim ugovorima

• ponovno uspostavi nezavisni pravosudni sustav u
skladu s pravnom državom

• uspostavi vladavinu prava i demokracije u zemlji

• osigura slobodu izražavanja i slobodu medija

Cijelo priopćenje možete pronaći ovdje.

• oslobodi sve suce, tužitelje, odvjetnike i novinare koji
su nepravedno uhićeni zašto što su izvršavali svoje
profesionalne aktivnosti

• okonča progone sudaca, tužitelja, odvjetnika I novinara.

• zajamči svim građanim temeljno pravo na pristup
pravosuđu i pristup odvjetniku
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OBJAVLJENA TABLICA EU PRAVOSUĐE 2017
Europska komisija objavila je 10.
travnja tablicu EU pravosuđe 2017.
koja daje komparativni pregled
djelotvornosti, kvalitete i nezavisnosti
pravosudnih
sustava
zemalja
članica EU-a. Cilj ove tablice je da
se pomogne nacionalnim vlastima
u njihovim naporima da poboljšaju
svoje pravosudne sustave tako da im
pruži te komparativne podatke.

CCBE je tablici pravosuđa EU-a
pridonio u sljedećim dijelovima:

* razlozi za (ne)korištenje ICT-a
između sudova i odvjetnika

• ljestvica prihoda koja se određuje
za besplatnu pravnu pomoć u
određenim slučajevima

Tablicu EU pravosuđa za 2017.
možete pronaći ovdje.

• razmjene između
odvjetnika:
*

sudova

korištenje ICT-a
sudova i odvjetnika

i

između

PISMO U KOJEM SE IZRAŽAVA ZABRINUTOST ZBOG KINESKIH ODVJETNIKA U
PRITVORU I SITUACIJE S NJIHOVOM RODBINOM
CCBE je 24. travnja supotpisao pismo upućeno kineskom
ministru javne sigurnosti Guou Shengkunu Buzhangu u
kojem se izražava duboka zabrinutost zbog nastavljenog
lošeg tretmana prema odvjetnicima koji su u Kini uhićeni
u srpnju 2015. godine i zbog sve većeg pritiska i nadzora
nad članovima njihovih obitelji.
Pismo su potpisale sljedeće organizacije: međunarodno
promatračko tijelo odvjetnika u opasnosti, Odvjetnička
komora Ženeve, Pariška odvjetnička komora, Međunarodna

unija odvjetnika (UIA), ACAT, Odvjetnici za odvjetnike,
Institut za ljudska prava odvjetničke komore Pariza.
Gorespomenute organizacije pozvale su kinesku vladu
na poštivanje međunarodnih preuzetih obveza u vezi
poštivanja ljudskih prava te specifičnih obveza prema
odvjetnicima, te su zatražile od kineskih vlasti da prestanu
vršiti pritisak na članove obitelji uhićenih odvjetnika.
Pismo možete pronaći ovdje.

SASTANAK IZASLANSTVA POLJSKIH SUDACA U BRUXELLESU
Europska mreža pravosudnih vijeća
(ENCJ) pozvala je CCBE da 24.
travnja sudjeluje, kao promatrač,
na sastanu s izaslanstvom poljskih
sudaca u organizaciji Europske
komisije. Na tom događaju, poljski
suci su izrazili svoju zabrinutost zbog
trenutačnih inicijativa koje se odnose
na organizaciju pravosuđa u Poljskoj:
• nacrt zakona čije je cilj potpuna
reforma Poljskog pravosudnog
vijeća, a koji daje gotovo
isključive ovlasti izvršnom tijelu za
imenovanje sudaca;

• trenutačno se razmatra nekoliko
zakonodavnih prijedloga, koji će
utjecati na reformu sudova, te na
trajanje mandata sudaca;
• u medijima koji su u vlasništvu
države vodi se agresivna kampnja
koja bi trebala uništiti povjerenje
u suce i pouzdanost pravosudnog
sustava;
• suci i glasnogovornici sudova
osobno su maltretirani i prijeti
im se, te su izloženi pritiscima da
podnesu ostavke.

• 500 slobodnih sudačkih mjera se
ne popunjava, budući da još uvijek
nije odlučeno o novoj proceduri
imenovanja;

CCBE je zabrinut i izbliza prati razvoj
situacije pravosudnog sustava u
Poljskoj i u potpunosti podržava svoje
poljske članove u njihovim naporima
da obrane i zaštite vladavinu prava.
Osim toga, 20. svibnja bit će
organiziran prvi kongres poljskih
odvjetnika u zajedničkoj organizaciji
dviju poljskih odvjetničkih komora
zajedno s poljskim sucima. Kongres
poljskih odvjetnika imat će tri glavne
teme:
pravosudna
nezavisnost,
profesionalni odvjetnik kao jamac
građanskih prava i pristup pravdi kao
temeljno ljudsko pravo.
Više informacija o kongresu možete
pronaći ovdje (samo na poljskom).
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KONFERENCIJA EUROPSKE UDRUGE ODVJETNIKA KOJI SE BAVE KAZNENIM PRAVOM
(ECBA) U PRAGU
Prvi dopredsjednik CCBE-a Antonin Mokry sudjelovao
je na konferenciji ECBA-e u Pragu, koja je održana 21. i
22. travnja. Dopredsjednik Mokry govorio je o odličnoj
dugogodišnjoj suradnji između CCBE-a i ECBA-e. Ova
suradnja traje već dugo vremena a započela je kada su
započele i rasprave o Europskom uhidbenom nalogu 2001.
godine. Od tada, ove dvije organizacije se međusobno
podržavaju i surađuju na zajedničkom cilju promoviranja
prava obrane.

Iain Mitchell, predsjednik CCBE-eve radne skupina o
nadzoru također je govorio na konferenciji o temi “Zaštita
informacija klijenta u doba IT-a”, a na istoj konferenciji
govorio je i predsjednik CCBE-ovog odbora za kazneno
pravo James MacGuill koji se sudionicima obratio na temu
Europskog javnog tužitelja.

EP: RADIONICA ZA OBUKU SUDACA I ODVJETNIKA PRAKTIČARA
Politički odjel za građanska prava i
ustavna pitanja organizirao je 12.
travnja radionicu «Obuka sudaca i
odvjetnika praktičara - osiguravanje
pune primjene prava EU-a» za
odbore JURI i LIBE Europskog
parlamenta.
Pier Giovanni Traversa, predsjednik
Odbora za obuku CCBE-a, sudjelovao
je na ovoj radionici u ime CCBE-a. On
je izvijestio o ulozi, misiji i rezultatima
koje je odbor za obuku postigao na
polju Europske pravosudne obuke
(EJT) i o rezultatima dvaju glavnih
projekata koje je financirala EU:
Europskoj platformi za obuku i o

zajedničkom istraživanju CCBE-a i
EIPA-e i o napredovanju na polju
obuke odvjetnika o pravu EUa. Osim toga, on je najavio da će
CCBE u prosincu 2017. (datum
će naknadno biti potvrđen) u
Bruxellesu organizirati konferenciju
posvećenu obuci odvjetnika na kojoj
će se raspravljati o brojnim temama:
budućnosti obuke, novim metodama
obuke, obuci u području zakona EU-a
i suradnji među onima koji pružaju
obuku.

nove strategije obuke. Cilj je da se
sazna više o posebnim potrebama
pojedinih pravnih profesija. Komisija
će također organizirati konferenciju
u studenome na kojem će okupiti
relevantne dionike koji će raspravljati
o idejama i strategijama za sve pravne
praktičare koji bi trebali biti uklopljeni
u novu strategiju obuke.
Više informacija o radionici može se
pronaći na blogu CCBE-a.

Na radionici je Europska komisija
najavila da će u svibnju pokrenuti
javno savjetovanje o pripremi

PROJEKT FIND-A-LAWYER 3
Jedan od ciljeva projekta Find-A-Lawyer 3 je poboljšanje
tražilice Find-A-Lawyer na portalu Europske komisije e-Justice.
Tijekom 18 mjeseci koliko je trajao ovaj projekt (listopad
2015.- travanj 2017.) građani,
odvjetnici, pravosudni djelatnici
i poslovni ljudi koji su koristili
ovu tražilicu već su imali koristi
od stalnog napora odvjetničkih
komora da poboljšaju imenik
odvjetnika i povećaju kvalitetu
i konzistentnost podataka o
odvjetnicima.
Međunarodni
format za telefonske brojeve,
brže
vrijeme
odgovora,
smanjenje
neuspješnih
pretraga,
proširenje
podržavanih polja pretrage,
aktivnosti širenja na državnoj
razini, prihvaćanje novih protokola sigurnosti i rješavanje
tehničkih problema primjeri su aktivnosti koje su poduzele

odvjetničke komore kako bi ponudile bolji alat korisnicima
portala e-Justice. Osim toga, povećanje broja odvjetničkih
komora koje sudjeluju u ovom programu daje veću šansu
građanima EU da ponađu
pravog odvjetnika u sve većem
broju europskih država.
Istovremeno, studija izvedivosti
napravljena u sklopu projekta
FAL 3 daje korisne preporuke
Europskoj komisiji o novim
funkcionalnostima sadašnjeg
pretraživača
Find-A-Lawyer.
Ta studija analizira osjetljive
pojedinosti ovog pretraživača
odvjetnika i proučava budućnost
elektronskog
identiteta
odvjetnika u kontekstu širenja
vladinih elektronskih usluga, u kojima se očekuje da će
odvjetnici sudjelovati.
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Na kraju, širenje i stalni nastavak operacija Find-ALawyer 2 (elektronska provjera odvjetnika kroz njihove
odvjetničke komore) kao i uspješnija međusobna
povezanost sa sustavom e-CODEX (što je drugi cilj
projekta) - povećava korisnost ovog važnog alata čiji je

cilj da on zamijeni birokratske i skupe prekogranične
procedure, da pojednostavni zadatak odvjetnika u
prekograničnim procedurama i da smanji cijenu tih
procedura u interesu građana EU-a.

TEČAJ O NJEMAČKOM PRAVU U BRUXELLESU I AMSTERDAMU
Odvjetnička komora Bruxellesa s
nizozemskim govornicima (NOAB);
Njemačka odvjetnička komora (DAV)
i Centar za profesionalnu obuku
odvjetnika na sveučilištu Radboud
zajednički organiziraju tečaj o
njemačkom pravu 2017. i 2018.
godine.

Ovaj tečaj pruža jedinstvenu priliku
da se stekne dubinsko poznavanje
njemačkog prava o raznim temama
poput
zakona
o
ugovorima,
zakona o insolventnosti, zakona o
zapošljavanju, zakona o porezima i
zakona o trgovačkim društvima. Na
različitim modulima predaju njemački

odvjetnici i profesori, stručnjaci u
određenim granama prava. Tečaj će se
održati u svibnju i studenome 2017. te
u proljeće 2018.
Više informacija o ovom tečaju
možete pronaći ovdje (samo na
nizozemskom).

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI
19. svibnja –

Plenarna sjednica CCBE-a, Edinburgh

24. i 25. svibnja –

IBA 12. Godišnja konferencija čelnika odvjetničkih komora, Belfast

od 24. do 26. svibnja - 68. Godišnja konferencija DAV-a, Essen
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