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IZYJESCE
O RADU ODVJETNICXE AKADEMIJE HOK-a

za vrijeme od 5. lipnja 2019. do 5. lipnja2020.

Odvjetnidka akademija HOK-a je za wijeme od 5. lipnja 2019. do 5. oZujka2020., odnosno
do trenutka nastupa izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom, nastavila sa svojim
redovnim aktivnostims lamijenjenim cjeloilvotnom strudnom usaw5avanju odvjetnika i
odvjetridkih vjeZbenika. U wemenu obuhva6enim ovim izvje5iem Odvjetridka akademija
HOK-a izvrsila je sve planirane zadatke u pogledu provedbe edukacije odvjetnika,
edukacije namijenjene odvjetridkim vjeZbenicima kao pripreme radi polaganja
pravosudnog ispita te je nastavila s dosada5njom dobrom suradnjom s odvjetridkim
zborovima, drZavnim i medunarodnim institucrj ama.

Od trenutka nastupa izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom te mjerom zabrate
okupljanja izredenom od strane StoZera civiine zaStite RH, Odvjetnidka akademija HOK-a
obustavila je provedbu svih obrazovnih aktivnosti koje su bile zakazane i trebale su se

odrZati prema Planu i programu nakon 5. oZujka 2020. Svoju cjelokupnu djelatnost
Odvjetnidka je akademija usmjerila na osmi5ljavanje, pripremu i provedbu digitalne
edukacije. U tom je smislu podetkom godine proveden pilot projekt na primjeru predmeta
"Tehnika pisanja kaznene presude", koji je 11. svibnja 2020. godine pokrenut kao prvi e-
kolegij Odvjetnidke akademij e HOK-a.

1. Sjednice StruEnog vijeda
U wemenu obuhvaienim ovim izvje56em Strudno vijeie Odvjetnidke akademije HOK-a
odrZalo je 7 sjednica, i to: 7. lipnja 2019.,16. rujna 2019.,25. listopada20l9.,29. studenog
2019 ., 20. sij ednj a 2020., 26. v eliaEe 2020 . i 20. svibnj a 2020.

2. Projekt digitalne edukacije Odvjetniike akademije IIOK-a
Radi ostvarenja digitalnog oblika edukacije Odvjetnidka akademija HOK-a provela je pilot
projekt e-kolegija "Tehnika pisanja kaznene presude". Na temelju powatnih informacija od
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svih sudionika pilot projekta osigurane su sve potrebne izrnjene sustava udenja na daljinu
(LMS sustav) prije pokretanja samog e-kolegija ,'Tehnika pisanja kaznene presude,'.

2.1. Pilot projekt "Tehnika pisanja kaznene presude"
Pilot projekl radi uvodenja digitalne edukacije odrZan je u vremenu od 23. ofujka
2020. do l. travnja 2020. U pilot projekhr sudjelovaloje 5est odrjerridkih vjezbenika, a
voditelj-ocjenjivad e-kolegija bio je sudac vrhovnog Suda RH Drazen Tripalo. pilot
projekt je proveden kako bi se testirao koncept, faze i funkcionalnost online platforrne
te je bio osmi5ljen na nadin da polaznici dobiju pristup obrazonim materijalima koje u
prvoj fazi pregledavaju na platformi, a potom u drugoj fazi samostalno pisu kaznenu
presudu koju dostavljaju sucu. Tij ekom cijelog wemena imali su mogudnost
postavljanja pitanja sucu i komunikacije putem,.chata,,. Sudac u tre6oj fazi e-kolegija
dostavio je ispravljene presude polazricima s detaljnim komentarim4 ocjenom
dijelova presude i daljnjim uputama, dime je vjeZbenicima osigurano stjecanje
potebnog iskustva i zlarnja za pristup pisanom dijelu pravosudnog ispita u podruiju
kazrenog prava.

Za potebe provedbe ovog pilot projekta osmiSljena je online platforma na koju su
postavljeni materijali za edukaciju, odnosno detaljne upute kako izaditi
prvostupanjsku kazrenu presudu. Takoder su postavljeni primjeri ve6 ispravljenih
kaznenih presuda sa svim komentarima i ocjenom radi praklidnog uvida i dodatne
pripreme polaznika na izvr5enje njihova samostalnog zadatka predvidenog ovim
kolegijem. Nakon zawietka provedbe pilot projekta, na temelju primj edbi i kritika svih
sudionika, na platformi su provedene sve potrebne izrnjene, kako bi ona u svojim
funkcionlnostima i preglednosti u potprurosti odgovarala potrebama interaklivne
edukacije.

2.2. E - kolegij "Tehnika pisanja kaznene presude"
Dana 1 1. svibnja 2020. na onlhe platformi Odvjetniike akademij e HOK-a pokrenut je
prvi e-kolegij s temom "Tehnika pisanja kaznene presude,,. Kolegij je proveden za 30
odvjetridkih vjeZbenika i obuhvatio je sljedeie faze:

' Poketanje e-kolegija uz otvaranje korisnidkog raduna i pristupa platformi. Pregledavanje obrazolrrih materijala na platformi uz kontinutiranu mogu6nost
postavljanja pitanja voditelju e-kolegija (,,chat") do zawietka provedbe-
kolegija

' Samostalna izada kaznene presude i predaja presude. Dostava ispravljenih presuda s komentarima odvj etniikim vjeZbenicima. ZavrSna video konferencija s analizom, sumarnom ocjenom izvedbe zadatka i
daljnjim uputama

3. Predavanja, radionice i obavezna edukacija
odvjetnidka akademija HoK-a iz 20 je tematskih cjelina odrZala viSe od 50 predavanja,
radionica i obaveznih edukacija. U suradnji s vije6em Europe u okviru programa HELp
odrZala je tri tedaja udenja na daljinu. Konadno, osmislila je i provela edukaciju
namijenjenu odvjetnidkim vjeZbenicima kao pripremu radi polaganja pravosudnog ispita.

Pregled odrZanih predavanja i radionica prema gmnama prava detaljno je prikazan u
nastavku uz navodenje wemena i mjesta odrZavanja pojedine obrazovne altil'nosti.
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3.1. Predavanja i radionice
Predavanja i radionice Odvjetnidke akademije odrZani su iz Sesnaest dolje navedenih
tematskih cjelina, a nazodio im je ukupan broj od 4.036 polazrika.

Naziv predavanj a/radionice Datum i mjesto odriavanja

17., 18.,24.rujru2019.i
1 5. listopada 2019., Zagreb
19. rujna 2019., Koprivnica
25. rujna2019., Rijeka
2. listopada 2019., Split
3. listopada 2019., Sibenik
4. listopada 2019., Karlovac

1 6. listopada 2019., Slavonski Brod
1 7. listopada 2019., PoLega
1 8. listopada 2019., VaraZdin
22. listopada 20 19 ., Osij ek
23. listopada 2019., Sisak
24. listopada 2019., Dubrovnik
28. listopada 2019., Zadar
29. listopada 2019., Pula
3 0. listopada 2019., Vinkovci

8. studenog 2019., Bjelovar

1 Novela Zakona o pamidnom postupku

6. lipnja 2019., Split
1 3. lipnja 2019., Zagreb

2 Ni5tetnost i pobojnost ugovora u sudskoj praksi

1 7. Iistopada 2019., Zagreb
7. studenog 2019., Rijeka

12. studenog 2019., Split
26. studeno g 2019., VaraZdin
29. sijednja 2020., Slavonski Brod

J Aaalizanovog Zakona o zemlji5nim knjigama

23. sijednja 2020, Zagreb
30. sijednja 2020, Rijeka
13. veljade 2020., VaraZdin

4 Diskriminacija u radnim odnosima kroz sudsku
praksu

14. veljade 2019., Zagreb
17 . travnja 2019 ., VaraZdin

5 Sklapanje i izrnjene ugovora o radu i naknada
Stete iz radnog odnosa

6. Zakon o najmu stanova - izrnjene i dopune rz
201 8. i posljedice u praksi

18. veljade 2020., Karlovac
27 . veljale 2020., Zagreb
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Novela Zakonao kaznenom postupku 5. oZujka 2020.,Zagreb7

8 Nezakoniti dokazi 3. listopada 2019., Zagreb
7. studenog 2019., Karlovac
12. studeno g 2019., Osijek
19. studenog 2019., Pula

9 Privremene mjere osiguranj a oduzimanja
imovinske koristi ostvarene kamenim djelom u
sudskoj praksi

5. rujna 2019., Pula
7. studenog 2019., Zagreb

10 Bitre powede odredbi kaznenog postupka
(prva pokrenut kao prvi e-kolegij iz ciklusa
radionica o Zelbenim osnovama u kaznenom
postupku)

3. oZujka 2020.,Zagreb

11 Pravo obrane da ispita svjedoka optuZbe i
dokazna snaga dokazakoji nije neposredno
izveden na raspravi i niie konfrontiran

30. sijednja 2020., Zagreb
1 8. veljade 2020., Rijeka

Novosti u Zakonu o trgovadkim druStvima i
Zakona o sudskom registru u odnosu na upis u
sudski registar

1 4. listopada 20L9., Zagreb

10. i 12. rujna 2019.,Zagreb13 Analizanovela Zakona o hgovadkim
druStvima i Zakona o sudskom registru

14. Odgovornost dlanova (osnivada) trgovadkog
dru5tva i dlanova uprave trgovadkih druStava

11. lipnja 2019., VaraZdin
25. studeno g 2019., Rijeka
26. studeno g 2019., Zagreb
27 . veljale 2020., Osij ek

6. lipnja 2019.,Zagreb15 Istup i iskljudenje dlana d.o.o.-a

1 1. veljade 2020., Zagrebt6 Predstedajni postupak

3.2. Obavezna edukacija Odvjetniike akademije HOK-a
Sukladno Zakonu o kaznenom postupku, Zakonu o sudovima za mladeZ te zakljudku
Izwsnog odbora HOK-a od 7. travnj a 2014. Odvjetridka akademija HOK-a redovito i za
sve odvjetnidke zborove u RH organizira i provodi edukaciju namijenjenu braniteljima u
kaznenim predmetima koj i ukljuduj u malolj etnike.
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Sukladno obvezi propisanoj Akcijskim planom za provedbu Nacionahe strategije razvoja
sustava podr5ke fuuriLa i svjedocima u Republici tlrvatskoj za razdoblje od 2019. do
2020. godine te Nacionalnim planom za suzbij anje trgovanja ljrdima za razdoblje od 2018.
- 2021. Odvjetnidka akademija HOK-a organizira i edukaciju za odvjetnike -
opunomo6enike Zrtava kaznenih djela s posebnim os-/rtom na Zrtve trgovanja ljudima.

3.2.1. Edukacija namijenjena braniteljima u kaznenim postupcima koji
ukljuiuju djecu i maloljetnike "Pravosude prilagodeno djeci"
Edukacij a "Pravosude prilagotleno djeci" namijenjena braniteljima u ka,nenim
postupcima koji ukljuduju djecu i maloljetnike" odrZana je t Zagrebt,19. rujna 2019.
Ovoj su edukaciji uz dlanove OZ Zagreb nazodili i dlanovi odvjetnidkih zborova
Karlovac, Bjelovar, Sisak i VaraZdin. Nadalje, ova je edukacij 4 prema utwdenom
rasporedu, za dlanove Rijedkog odvjetnidkog zbora i Odvjetnidkog zbora Istre,
odrZana u Rij eci ,22. listopada 2019 .

3.2.2. Edukacija namijenjena odvjetnicima opunomodenicima irtava kaznenih
djela s posebnim osvrtom na Zrtve trgovanja ljudima
Edukacija namijenjena odvjetnicima opunomo6enicima ifiava kazrienih djela s

posebnim osyrtom na Zrtve ugovanj a ljudima odrZana luZagrebt,2l. studenog 2019.
za dlanove OZ Zagreb, OZ Y araidin, OZ Sisak, OZ Karlovac, OZ Bjelovar i OZ
Koprivniiko-kri2evaike zupanije.

4. Teiajevi uEenja na daljinu programa IIELP Vijeda Europe
Suradnja Odvjetnidke akademije HOK-a i Odjela HELP Vijeia Europe podela je 2018.
godine kada je pokrenut prvi tedaj udenja na daljinu s temom "Uvod u Europsku
konvenciju za zaitittt ljudskih prava i temeljnih sloboda i Europski sud za ljudska prava".
Odvjetnidka akademija nastavila je s provedbom tedajeva programa HELP koji kao online
tedajevi odgovaraju zahtjevima i dinamici odvjetnidke profesije te su iz navedenog razloga
wlo bitan sastavni dio obrazovnih aktivnosti Odvjetnidke akademije HOK-a.

4.1. "Uvod u Europsku konvenciju za zaltitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
i Europ/ski sud za ljudska prava"
U srpnju 2019. zakljuden je prvi teiaj udenja na daljinu programa IIELP kojim je
obuhvaien uvod u Europsku konvenciju za zaititu ljudskih prava i temeljnih sloboda
i Europski sud za ljudska prava.

4.2. "Uvjeti dopuStenosti zahtjeva podnesenih Europskom sudu za ljudska
pravat'
U listopadu 2019. pokrenuto je prvo izdanje tedaja udenj a na daljinu programa HELP
s temom "Uvjeti dopuStenosti zahtjeva podnesenih Europskom sudu za ljudska
prava". Susret zatvaranja prvog izdanja ovog tedaja odrZan je u HOK-u 20. velja6e
2020. kada je ujedno zbog velikog interesa pokrenuto i drugo izdanje ovog tedaja.

5. Edukacija namijenjena odvjetniikim vjeibenicima radi pripreme za polaganje
pravosudnog ispita
Edukacija namijenj ena odvjetnidkim vjeZbenicima radi pripreme za polaganje pravosudnog
ispita odrZana je u kongresnom centru Forum Zagreb t wemenu od 24. kolovoza do 1.
rujna 2019. Na edukacijije sudjelovalo ukupno 216 odvj etnidkih vjeZbenika.



6. Akti Odvjefniike akademije IIOK-a
Sukladno dlanku 8. stavku 2. Pravilnika o radu Odvjetridke akademije HOK-a na 8.
sjednici Strudnog vije6a Odvjetnidke akademije odrZanoj 7. lipnja 2019. Strudno vije6e
donijelo je Program obrazovnih aklivnosti Odvjetnidke akademije HOK-a za wijeme od 1.
rujna 2019. do 31. sdednja 2020. Na 12. sjednici Strudnog vijeda Odvjetnidke akademije
HOK-a odrZanoj 23. sijednja 2020. Strudno vije6e donijelo je Program obrazovnih
aktivnosti Odvjetridke akademije HOK-a za wijeme od 1. veljade do 30. lipnja 2020.

7. Suradnja s odvjetniikim zborovima, tijelima HOK-a i drugim institucijama i
organizacijama
Odvjetnidka akademija HOK-a uspje5no suraduje s odvjetnidkim zborovima koji provode
sve obrazovne aktivnosti u organizaciji Odvjetnidke akademije HOK-a te kontinuirano
iaose prijedloge za otganLzaciju novih predavanja od interesa za dlanstvo pojedinog zbora.
Nadalje, radi provedbe svojih obrazovnih aktivnosti Odvjetnidka akademija HOK-a
uspje5no swaduje s Pudkom pravobraniteljicom, Pravobraniteljicom za ravnopravnost
spolov4 Ministarstvom pravosuda RH, itd.

7.l.Yl. Europski dan odvjetnika
Odvjetnidka akademija HOK-a sudjelovala je kao suorganizator okruglog stola
povodom obiljeZavanja VI. Europskog dana odvjetnika koji je odrZan u HOK-u, 25.
listopada 2019. s temom: "Pravo na besplatnu prauru pomoi u kaznenim predmetima i
pristup branitelju osobarna li5enim slobode". Uz predsjednicu Odvjetnidke akademrje
HOK-a dr.sc. Lauru Valkovi6, koja je bila moderator ovog dogadanja, izvjestitelji na
okruglom stolu bili su tada5nji glavni drZavni odvjetnik Republike Flrvatske DraZen
Jeleni6 i sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske DraZen Tripalo.

7.2.8- telaj "Primjena Uredbe (EtI) br. 650i2012 o nasljetlivanju u lftvatskoj"
Odvjetnidka akademija HOK-a sudjeluje u pripremi e-tedaja s temom "Primjena
Uredbe (EtD br. 65012012 o nasljedivanju u llrvatskoj" u organizaicji HPC-a, a koji je
namijenjen odvjetricima koji u svojem radu primjenjuju Uredbu (EI, br. 65012012 o
nasljedivanju. Ovaj 6e se e-tedaj provoditi putem sustava za e-udenje MoD
Sveudili5nog radunskog centra SRCE, u wemenu od 29.lipnja do 13. srpnja 2020.
godine. Nakon njegove prve provedbe, ovaj 6e e-tedaj biti dostupan radi daljnjeg
kori5tenja i edukacije novih polaurika.

ednica Odvj etnidke akademij e HOK-aJE

RZAG EB
8 dr.sc. Laura Valkovii, v.r.


