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128. Plenarna sjednica u Bruxellesu

128. PLENARNA SJEDNICA CCBE-A U BRUXELLESU
Dana 24. listopada održana je 128. Plenarna sjednica u Bruxellesu. Na početku se dosadašnji predsjednik AIJA-e David Froelich
obratio članovnima CCBE-a ističući ulogu organizacije u tome da ohrabri odvjetnike da se povežu sa svojim zajednicama, da
ojačaju dijalog i premoste kulturalne i profesionalne razlike. On je također pozvao CCBE da vrati ponos u profesiju te podsjetio
na našu ulogu očuvanja vladavine prava, što moramo ugraditi u svaku poru našeg rada kroz stalnu izmjenu informacija s našim
kolegama u međunarodnoj zajednici.
Anuar Tugel, predsjednik Republičkog kolegija odvjetnika Kazahstana, također je govorio na Plenarnoj sjednici te predstavio
načine kako kazahstanska odvjetnička komora može surađivati sa CCBE-em kao most između Europe i središnje Azije, u skladu
sa svojim zemljopisnim položajem. Zahvalio je CCBE-u na radu koji je obavio u okviru PECO odbora, ističući da još uvijek postoje
zabrinutosti vezane uz odvjetničku profesiju u Kazahstanu, te izrazio nadu u jačanje suradnje s našom organizacijom.

NAGRADA ZA LJUDSKA PRAVA CCBE-A - 11. IZDANJE
Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) je na svojoj plenarnoj sjednici održanoj 24. studenoga u Bruxellesu dodijelilo
svoju nagradu za ljudska prava za 2017. godinu gruzijskom odvjetniku Zazi Khatiashviliju.
Tijekom ceremonije, predsjednik Odbora za ljudska prava CCBE-a Patrick Henry predstavio je gospodina Khatiasvhilija kao živući
dokaz pozitivnih rezultata borbe za ljudska prava i odvjetničku profesiju, te istaknuo kako je ovo- usprkos teških vremena u
kojima se nalazimo - još uvijek borba za koju se vrijedi i dalje boriti.
Gospodin Khatiashvili je zahvalio CCBE-u na pomoći i suradnji s Gruzijskom odvjetničkom komorom, te govorio o burnim
iskustvima u borbi za prava odvjetnika. Zatim je ponovno pozvao na obranu odvjetnika koji su nelegalno pritvoreni te zatražio
da odvjetnici slobodno mogu obavljati svoju profesiju.

Gospodin Zaza Khatiashvili je bio niz godina uključen
u institucionalni razvoj odvjetničke profesije u Gruziji,
kao i u borbu protiv ilegalnih progona odvjetnika.
Kao predsjednik Gruzijske odvjetničke komore, on je
ustanovio «Odbor za zaštitu prava odvjetnika» kako bi
se ispitali slučajevi progona odvjetnika. On je osnivač i
predsjednik prvog Sindikata odvjetnika u Gruziji. Njegovi
stalni napori za slobodu i nezavisnost odvjetništva, razvoj
demokracije, i obranu ljudskih prava doveli su do toga
da ga je predsjednik Gruzije 2015. godine odlikovao
Medaljom časti.

Ruthven Gemmell Ws, Zaza Khatiashvili, José De Freitas, Ranko Pelicarić

ZAJEDNIČKA KONFERENCIJA CCBE-A I UNBA-E U KIJEVU
S obzirom na nastavak problema s kojima se odvjetnici
suočavaju u Ukrajini, CCBE i UNBA su odlučili - putem
odbora PECO - organizirati poseban događaj 2017. u Kijevu.

Predsjednica UNBA-e Lidiya Izovitova, treći dopredsjedniK CCBE-a Ranko Pelicarić,
članica ukrajinskog paralmenta i predsjednica odbora Pace Legal Olena Sotnyk

Na ovom događaju, održanom 10. studenoga 2017.,
raspravljalo se o «Pravima i obavezama odvjetnika u istražnim
postupcima». Na događaju je sudjelovalo stotinjak sudionika:
predstavnici UNBA-e, regionalnih zborova, odvjetnici, kao
i europski stručnjaci i predstavnici CCBE-a, uključujući i
dopredsjednika CCBE-a Ranka Pelicarića. Predsjednica odbora
Pace Legal i članica ukrajinskog parlamenta Olena Sotnyk je
također bila nazočna i obratila se sudionicima. Razgovaralo
se o sljedećim temama: pretragama odvjetničkih ureda i
pljenidbi dokumenata i kompjutorske opreme, pozivanju
odvjetnika za svjedoke u slučajevima koji se vode protiv

njihovih stranka, i istražnim radnjama protiv odvjetnika.
Ukrajinski odvjetnici izvijestili su na ovom događaju da je ove godine izvršeno više od tisuću pretraga i pljenidbi u odvjetničkim
uredima, a vlasti ne poštuju ni profesionalnu odvjetničku tajnu. CCBE će objaviti follow-up izvještaj / pismo u koje će izraziti
svoju zabrinutost. Taj izvještaj /pismo će se uputiti ukrajinskim vlastima ali i europskim institucijama.

PROCJENA KOMISIJE PRAVOSUDNO-OBRAZOVNE EUROPSKE STRATEGIJE 2011.
Europska komisija je početkom studenoga pokrenula proces procjene trenutačne pravosudno-obrazovne europske strategije
2011, kao i pripremu nove strategije 2019-2025, koja b trebala biti usvojena u drugoj polovici 2018. godine. Više informacija
možete pronaći ovdje:
• Smjernice procjene pravosudno-obrazovne europske strategije 2011
• Smjernice za buduću pravosudno-obrazovnu europsku strategiju 2019.-2025.
Procjena će se odnositi na sve zemlje članice EU-a uključujući i zemlje kandidate i susjedne zemlje. Obje smjernice bit će
dostupne za komentare tijekom 4 tjedna, nakon toga će biti pokrenuto javno savjetovanje koje će trajati 12 tjedana. Također
će biti organizirana i konferencija i zajednički sastanci svih uključenih dionika.

EUROPSKI DAN ODVJETNIKA 2017. - ČETVRTO IZDANJE
Obilježavanje Europskog dana odvjetnika 2017. održano je 25. listopada. Europski dan odvjetnika dan je kada se slavi vladavina
prava i nezamijenjiva uloga odvjetnika u obrani vladavine prava, kao i zajedničke odvjetničke vrijednosti i doprinos odvjetnika
pravosudnom sustavu. Ovogodišnja tema bila je:» E-razvoj odvjetnika: kako digitalna transformacija može obogatiti odnos
između građana i odvjetnika.»
Cilj ovog događaja bio je da se građani bolje upoznaju s novim tehnologijama koje su dostupne u odvjetničkoj profesiji, i da
dobiju pozitivan utisak razvoja odnosa između odvjetnika i građana. CCBE je poticao svaku odvjetničku komora da organizira
događaje u svojoj zemlji kako bi osigurala da Europski dan odvjetnika dopre do što većeg broja ljudi.
BELGIJA
BarEuregio.eu, u suradnji s frankofonim i njemačkim
odvjetničkim komorama, Avocats.be, pozvali su odvjetnike,
građane i tvrtke da sudjeluju u ovogodišnjem obilježavanju
Europskog dana odvjetnika na konferenciji na temu «E-razvoj
odvjetnika: prema većoj pravdi?». Među govornicima su bili
Pierre Henry (predsjednik zbora Verviers), Mechior Wathelet
Junior (predsjednik zbora Spa-Francorchamps), David
Fredrich (tvrtka LegalTechSolutions: Consulting, Conception
& Development - Larcier), Dan Kohn (čelnik mreže računovođa SECIB), Melchior Wathelet Senior (prvi odvjetnik na Sudu pravde
Europske unije); Eric Balate (odvjetnik u Monsu, administrator
Avocats.be i predavač na UMons) i Nicolas Petit (Pravni fakultet).
Moderator je bio Gilles Quoistiaux, novinar iz Trends-Tendances.
Članak objavljen u listu La Tribune d’Avocats.be

predsjednik Avocats.Be Jean-Pierre Buyle

ČEŠKA REPUBLIKA
Češka odvjetnička komora je ove godine povodom Europskog
dana odvjetnika predstavila rad Antonina Mokrog, prvog
dopredsjednika CCBE-a «Hoće li mašine zamijeniti ljude u
rješavanju sporova» (u originalu). Poster CCBE-a, zajedno s
člankom o pružanju odvjetničkih usluga putem elektronskih
platformi, objavljeni su u Bulletinu, časopisu Češke odvjetničke
komore kojeg primaju svi odvjetnici i odvjetnički vježbenici.
Osim toga, informativni članak o Europskom danu odvjetnika (u
originalu) s linkovima za web stranicu Europskog dana odvjetnika
objavljen je 25. listopada 2017. u on-line verziji Bulletina, kao
i na web stranici te na Twitteru Češke odvjetničke komore.

HRVATSKA
Hrvatska odvjetnička komora proslavila je Europski dan
odvjetnika 25. listopada 2017. konferencijom «Utjecaji
tehnologije na odvjetništvo» koja je održana u prostorijama
Hrvatske odvjetničke komore u Zagrebu. U svom pozdravnom
govoru, predsjednik HOK-a Robert Travaš rekao je da bi
tehnologija trebala olakšati rad odvjetnika ali da ona ne može
zamijeniti osobni kontakt između odvjetnika i klijenta. Odvjetnici
Lovro Kovačić i Tonči Ravlić govorili su o aspektima tehnologije
koji su već postali dio svakodnevnog života odvjetnika.
Robert Travaš, Lovro Kovačić, Tonči Ravilć

GRČKA
Grčka odvjetnička komora organizirala je događaj na temu
«E-razvoj odvjetnika: kako digitalna transformacija može
obogatiti odnos između građana i odvjetnika». Govornici
su bili: Vassilis Alexandris, predsjednik Atenske odvjetničke
komore i Plenarnog tijela svih grčkih odvjetničkih komora;
Panagiotis Lymperopoulos, sudac, dopredsjednik Unije sudaca
i tužitelja; Ioanna Kalantzakou, dopredsjednica Atenske
odvjetničke komore; Nikolas Kanellopoulos, glavni tajnik
OPEMED,-a dopredsjednik Unije grčkih odvjetničkih tvrtki;
Alkistis Christofilou, odvjetnik; Panagiotis Perakis, član Odobra
Atenske odvjetničke komore i predsjednik Odbra za pristup
pravdi CCBE-a.
Panagiotis Lymperopoulos, Nikolas Kanellopoulos, Panagiotis Perakis,
Ioanna Kalantzakou, Alkistis Christofilou.

SJEVERNA IRSKA
Odvjetnička komora Sjeverne Irske organizirala je konferenciju
koja je bila prilika da se Europski dan odvjetnika obilježi
isticanjem važnog doprinosa odvjetništva vladavini prava i
pravosudnim sustavima diljem Europe. Više od 50 odvjetnika
sudjelovalo je na konferenciji i oni su imali priliku poslušati brojne
važne govornike, uključujući Iana Huddlestona, predsjednika
Odvjetničke komore Sjeverne Irske, kao i odvjetnike Stephena
Beattia i Andrewa Bennetta iz tvrtke Allen & Overy. Članak o
ovom događaju objavljen je u časopisu Irish Legal News.

Stephen Beattie, Allen & Overy, Ian Huddleston, predsjednik Odvjetničke
komore Sjeverne Irske, Andrew Bennett, Allen & Overy, Michael Robinson, vođa
izaslanstva Ujedinjenog Kraljevstva pri CCBE-u

POLJSKA

Prigodom Europskog dana odvjetnika, Poljska nacionalna
odvjetnička komora potaknula je regionalne odvjetničke
zborove da organiziraju školska predavanja za djecu. Cilj toga
bilo je promoviranje zakona, kao i fokus na temu ovogodišnjeg
Europskog dana odvjetnika: E-razvoj odvjetnika: kako digitalna
transformacija može obogatiti odnos između građana i
odvjetnika. Školska predavanja pro bono su održali poljski
odvjetnici. Europski dan odvjetnika se u Poljskoj obilježio i
konferencijom u Varšavi nazvanoj «Moderna odvjetnička
tvrtka - razvoj i izazovi». Među govornicima je bio gospodin
Jaap Bosman - međunarodni poslovni savjetnik za odvjetničke
tvrtke iz TGO Consultinga.
Jaap Bosman na konferenciji «Moderna odvjetnička tvrtka razvoj i izazovi»

ŠPANJOLSKA

SLOVAČKA

Španjolska odvjetnička komora održala je okrugli stol na kojem
su sudjelovali predsjednica Komore Victoria Ortega Benito
te odvjetnici koji se bave IT-om. Nakon toga je objavljeno
priopćenje za medije (u originalu) u kojem se spominje Europski
dan odvjetnika kao i druge incijative nacionalne i regionalnih
odvjetničkih komora Španjolske.

Slovačka odvjetnička komora organizirala je natjecanje u pisanju
esaja za studente na temu «Budućnost i tehnologija - e-volucija
odvjetnika». Pobjednika je izabrao tročlani žiri u kojem je
bio po jedan predstavnik Odvjetničke komore, član IT radne
skupine i predstavnik u CCBE-u. Pobjednik - Tomáš Dilong,
student sa Sveučilišta Trnava - dobio je nagradu u iznosu od
300 eura 16. studenoga. Cilj ovog natjecanja bio je da se ohrabri
buduće odvjetnike da izraze svoja stajališta i da se promovira
Europski dan odvjetnika na sveučilištima. Ove godine, Slovačka
odvjetnička komora je prvi puta surađivala s ELSA Slovačka.
Nagrađeni esej će biti objavljen u časopisu Slovačke odvjetničke
komore zajedno s člankom o Europskom danu odvjetnika.
NJEMAČKA

okrugli stol, predsjednica Španjolske odvjetničke komore Victoria Ortega Benito
i IT odvjetnici

Njemačka odvjetnička komora (DAV) organizirala je 8. studenoga
2017. u Berlinu «DAV Forum: digitalni građanski postupak» na
kojem se govorilo o tome kako bi trebao funkcionirati djelotvorni
građanski digitalni postupak. Cilj ovog događaja bio je da se
zakonodavcu daju prijedlozi kako bi se poboljšala sadašnja
pravila te kako bi i odvjetnici i klijenti imali koristi od digitalizacije
profesije.

SLOVENIJA

PORTUGAL

Odvjetnička komora Slovenije je 25. listopada u suradnji s
Odvjetničkom akademijom i Pravnim fakultetom u Ljubljani
organizirala raspravu na temu «Etički aspekti korištenja novih
tehnologija na području prava i zaštite građana», uz sudjelovanje
četiri predstavnika Odvjetničke komore Slovenije (Roman
Završek, predsjednik, Živa Drol Novak, predsjednica etičkog
odbora, Janez Stušek i Alenka Košorok Human, direktorica
Odvjetničke akademije Komore). Događaj je bio namijenjen
studentima prava i javnosti. Prije toga je Odvjetnička komora
Slovenije organizirala, u suradnji s Odvjetničkom akademijom i
Odvjetničkim zborom Ljubljane, javno predavanje koje je održao
član Odvjetničke komore Slovenije Janez Stušek.

Odvjetnička komora Portugala bila je domaćin okruglog stola
na kojme su sudjelovali portugalski stručnjaci, IT stručnjaci i
odvjetnici. Poseban gost Thierry Wickers održao je predavanje
o utjecaju tehnologije na odvjetništvo.
ŠVEDSKA
Održavanje Europskog dana odvjetnika 2017. objavljeno je
na web stranici Švedske odvjetničke komore te na drugim
društvenim mrežama, s informacijom o ovogodišnjoj temi,
kao i o važnosti odvjetništva za demokraciju, vladavinu prava
i ljudska prava.
UJEDINJENO KRALJEVSTVO
Odvjetnička komora Engleske i Walesa održala je seminar pod
nazivom «Utjecaj tehnologije na odvjetništvo» uz doprinos Lorda
Briggsa (sudac Vrhovnog suda i sudac zadužen a modernizaiju)
i Petera Wrighta (osnivač i partner u tvrtki Digital Law UK).

PROJEKT TRACHILD
TRACHILD znači «Edukacija odvjetnika koji predstavljaju djecu u kaznenim, administrativnim i građanskim predmetima». To je
projekt koji sufinancira EU-a u okviru svog programa za prava, jednakost i građanstvo, a glavni je cilj educirati 180 odvjetnika
iz šest zemalja članica u području europskog i nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na prava djece. TRACHILD koordinira
Pariška odvjetnička komora u suradnji sa Zakladom europskih odvjetnika i nacionalnim odvjetničkim komorama Španjolske,
Grčke, Cipra, Irske i Poljske. Projekt je pokrenut u prosincu 2016. godine i trajat će do kraja svibnja 2018. Do sada su uspješno
održana tri seminara u Parizu, Varšavi i Madridu, a uslijedit će još dva seminara u Dublinu i Ateni. Više detaljnih informacija o
seminarima, uključujući i materijale i dokumente koji se odnose na prava djece, mogu se pronaći na web stranici TRACHILD-a
(http://trachild.org/fr/), a tu je stranicu tijekom projekta napravila Pariška odvjetnička komora.

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI
14. prosinca 2017.

Konferencija o obrazovanju CCBE-a, Bruxelles

24. siječnja 2018.

Događaj u organizaciji CCBE-a na maginama Vijeća Europe,
Strasbourg

26. siječnja 2018.

Okrugli stol CCBE-a na konferenciji CPDP-a «Nacionalna sigurnost:
slobodna dozvola za nadzor od strane vlada?», Bruxelles

8. veljače 2018.

Stalni odbor CCBE-a, Beč

23. ožujka 2018.

Stalni odbor CCBE-a, Vilnius

