Info
CCBEInfo

Broj 62.
Svibanj 2017.

127. Plenarna sjednica u Edinburghu - Europski sud za ljudska prava - Rad na
Europskoj konvenciji o odvjetničkoj profesiji - Kazneno zakonodavstvo - Socijalna
odgovornost tvrtki - CJEU: slučaj Lahorgue C-99/16 - Multilateralna razmjena
odvjetnika (MULTILAW)
127. PLENARNA SJEDNICA U EDINBURGHU
Dana 19. svibnja održana je 127. Plenarna sjednica
u Edinburghu. Večer prije izaslanstvo CCBE-a toplo je
dočekano na prijemu u dvorcu Edinburgh. Domaćini
prijema bili su Law Society Škotske i Lord Advocate James
Wolffe.
Na Plenarnoj sjednici uvodni govor održao je Michael
Matheson, zastupnik i škotski ministar pravosuđa.
Matheson je predstavio pravosudni sustav u Škotskoj i
istaknuo neke od najvažnijih postignuća proteklih godina.

Michael Matheson, zastupnik, škotski ministar
pravosuđa

Govorili su i sudac Vrhovnog suda Lord Patrick Hodge
i predsjednik Međunarodne unije odvjetnika Martin
Šolc. Sudac Hodge je istaknuo važnost vladavine prava i
nezavisnosti sudaca, a Šolc je istaknuo neke od ključnih
stvari koje je napravila IBA a govorio je i o suradnji IBA-e
i CCBE-a.
Izaslanstvo Ujedinjenog Kraljevstva pri CCBE-u bilo je
domaćin gala večere održane 19. svibnja u Signet Libraryu.

Martin Šolc, predsjednik Međunarodne udruge
odvjetnika
Patrick Hodge, sudac Vrhovnog suda
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EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Od lipnja, Europski sud za ljudska
prava objavljivat će ukratko razloge
odluke o neprihvatljivosti, kada
takvu odluku da samo jedan sudac.

CCBE pozdravlja ovu novu praksu
Suda. Tijekom godina, CCBE je
dovodio u pitanje to što Sud ne daje
opravdanje za takve odluke što je

izazivalo probleme odvjetnicima
budući da nisu mogli odluku Suda
objasniti svojim klijentima.

RAD NA EUROPSKOJ KONVENCIJI O ODVJETNIČKOJ PROFESIJI
CCBE trenutačno radi na pitanju sastavljanja eventualne
Europske konvencije o odvjetničkoj profesiji. Prošle
godine je CCBE predložio Vijeću Europe da pokrene rad
na ovom pitanju, s obzirom na središnju ulogu koju igraju
odvjetnici u administraciji pravosudnog sustava i uzimajući
u obzir da trenutačno nema europskog instrumenta koji
se posebice odnosi na odvjetničku profesiju. Nakon ovog
prijeloga uslijedio je u listopadu 2016. godine zahtjev kojeg
su potpisale 22 članice Parlamentarne skupštine Vijeća
Europe (PACE) pozivajući Odbor ministara da pokrene rad
na sastavljanju nacrta takve Konvencije.
U siječnju 2017. Odbora za pravna pitanja i ljudska prava
Vijeća Europe službeno je zaprimio zahtjev PACE-a i

imenovao je u ožujku izvjestiteljicu gospođu Sabien
Lahauye-Battheu, belgijsku članicu PACE-a i belgijsku
odvjetnicu od 1990. U svibnju 2017. izaslanstvo CCBE-a
sastalo se s tajništvom Odbora za pravna pitanja i ljudska
prava, koje je zaduženo za koordinaciju rada. Izvješće
izvjestiteljice trebalo bi biti objavljeno do kraja 2017.
godine. Izvješće neće sadržavati nacrt teksta konvencije
već popis osnovnih načela koja bi trebala biti uključena
u buduću konvenciju. Ako Odbor ministara prihvati
prijedlog, sastavljanje teksta konvencije trebalo bi početi
krajem 2018. ili početkom 2019. godine. Proces pisanja
nacrta obično traje oko dvije godine i nakon toga slijedi
potpisivanje i ratifikacija.

KAZNENO ZAKONODAVSTVO
CCBE prati razvoj događaja vezanih uz
«Prijedlog o regulaciji međusobnog
priznavanja odredbi o zamrzavanju
ili pljenidbi imovine».

Za vrijeme Plenarne sjednice u
Edinburghu 19. svibnja, izaslanstva
CCBE-a su odobrila odgovor CCBE-a
na prijedlog Komisije. CCBE će

nastaviti pratiti europski zakonodavni
proces u vezi ovog prijedloga.

SOCIJALNA ODGOVORNOST TVRTKI
Izaslanstva CCBE-a usvojila su na Plenarnoj sjednici
u Edinburghu 19. svibnja Praktični vodič CCBE-a za
odvjetničke komore o socijalnoj odgovornosti tvrtki.
CCBE je u veljači 2013. objavio Smjernice «Korporativana
odgovornost i odvjetnička profesija (Smjernice I.), koje
su pružale informacije o definiciji, osnovnim konceptima
i međunarodnim, nacionalnim i europskim inicijativama
i normama u vezi Socijalne odgovornosti tvrtki (CSR). U

veljači 2014. CCBE je objavio «Korporativna odgovornosti
i odvjetnička profesija - Smjernice II.». Smjernice II. su
daljnje razradile posebnu ulogu i položaj odvjetničke
profesije i moguću odgovornost odvjetnika/odvjetničkih
tvrtki kao pružatelja usluga tvrtkama. Posljednje Smjernice
nastavljaju razgrađivati ova pitanja. Ove Smjernice trebale
bi upozoriti odvjetničke komore da su neka od ova pitanja
postala hitna i ključna za odvjetnike koji se bave socijalnom
odgovornošću tvrtki.
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PRAVA DRUŠTAVA
Europska
komisija
nedavno
je objavila javno savjetovanje
«Modernizacija prava društava u EU:

pravila koja se odnose na digitalna
rješenja i učinkovitost prekograničnih
operacija». čiji je cilj sakupiti povratne

informacije od dionika i zaintresiranih
strana o raznim pitanjima na polju
prava društava, poput korištenja
online
alata
i
međugranične
mobilnosti tvrtki.

Savjetovanje je podijeljeno
sljedeća četiri dijela:

na

(1) razlozi za djelovanje;
(2) Korištenje online alata tijekom
čitavog životnog ciklusa tvrtke;
(3) Prekogranična mobilnost tvrtki
(spajanje, podjela i konverzija);
(4) pravila za pravne sukobe među
tvrtkama.
Prema Komisijinoj procjeni inicijalnog
udara, koja je objavljena istovremeno

(i na koju se mogu staviti komentari
do 7. lipnja 2107.), očekuje se da
će Komisija dati nove zakonodavne
mjere tijekom zadnjeg kvartala 2017.
Na temelju povratnih informacija
dobivenih iz konzultacija, očekuje
se da će Komisija provesti analizu
utjecaja predloženog zakona.
Razdoblje konzultacija završava 6.
kolovoza 2017.

CJEU SLUČAJ LAHORGUE C-99/16
CJEU je 18. svibnja objavio svoju odluku u vezi slučaja
LAHORGUE, koji se odnosi na preliminarno pitanje
francuske jurisdikcije povezano s odbijanjem da se
odvjetniku koji je član odvjetničke komore druge zemlje
da na korištenje ruter za pristup privatnoj virtualnoj mreži,
u kontekstu slobode pružanja usluga sukladno Direktivi
Vijeća 77/249/EEC.
Sud je tako presudio da je: «Odbijanje, od strane
kompetentnih vlasti zemlje članice, da da na korištenje
ruter za pristup privatnoj virtualnoj mreži odvjetniku koji
je uredno prijavljen u odvjetničkoj komori druge zemlje
članice, iz jedinog razloga što taj odvjetnik nije član
odvjetničke komore prve zemlje članice u kojoj želi obavljati

svoju profesiju kao slobodni pružatelj usluga, u situacijama
u kojima obveze da se radi zajedno s drugim odvjetnikom
nisu nametnute zakonom, predstavlja ograničavanje
sloboda pružanja usluga prema Članku 4. Direktive Vijeća
77/249/EEC od 22. ožujka 1977. čiji je cilj da odvjetiku olakša
učinkovito izvršavanje slobode pružanja usluga, prema
Članku 56. TFEU-a i trećem paragrafu Članka 57. TFEU-a.
Nacionalni sud mora odlučiti služi li takvo odbijanje, s
obzirom na navedeni kontekst, stvarno ciljevima zaštite
potrošača i dobrog provođenja pravosuđa, što bi to moglo
opravdati, kao i predstavljaju li ograničenja koja su zbog
toga nastala disproporcionalnost u vezi tih ciljeva».

MULTILATERALNA RAZMJENA ODVJETNIKA (MULTILAW)
Europska
zaklada
odvjetnika
oduševljena je činjenicom da je
nedavno dobila projekt MULTILAW.
To je dugočekana inicijativa, koju je
osnovala Europska unija (EU), a koja
dozvoljava veću mobilnost odvjetnika
unutar Europske unije i pridonosi
razvoju europske pravosudne kulture.
To će omogućiti prvu europsku
shemu razmjene obuke za odvjetnike,
na temelju dobre prakse koju je
uspostavila mreža za razmjenu sudaca
i tužitelja. Projekt vodi Europska
zaklada odvjetnika, u partnerstvu
s odvjetničkim komorama Pariza,
Atene, Rumunjske, Litve, Španjolske,

Češke i Poljske. Tijekom trajanja,
odvjetnici iz 7 zemalja članica EU-a
(mladi odvjetnici koji imaju do pet
godina profesionalnog iskustva)
imat će mogućnost da se obrazuju
u inozemstvu u institucijama
iz pravosudnog sektora. Za to
vrijeme, odvjetnici će moći upoznati
pravosudni sustav druge zemlje
članice EU-a, stvoriti ili učvstiti
kapacitete prekogranične suradnje i
poboljšati svoje pravne i lingvističke
vještine. Svaka takva praksa trajat će
dva tjedna, a institucije koje će primati
odvjetnike u partnerskim zemljama bit
će ili lokalne i nacionalne odvjetničke
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komore ili privatne odvjetničke
tvrtke s međugraničnim aktivnostima
unutar Europe. Prva razmjena trebala
bi se dogoditi u rujnu 2017. godine
a ukupno će u tim razmjenama
sudjelovati 75 odvjetnika. Ova projekt
je tek prvi korak prema planiranom
stvaranju stalne strukture razmjene
odvjetnika na razini Europske unije u
skoroj budućnosti za koju se nadamo
da će biti financijski potpomognuta
od strane EU-a i da će biti dostupna
većem broju zemalja članica i većem
broju odvjetnika.

NEDAVNO USVOJENI DOKUMENTI
• Zaključci CCBE-a o zaštiti zviždača
• Članak CCBE-a o nezavisnosti
• Smjernice CCBE-a o glavnim novim mjerama za odvjetnike u vezi regulacije zaštite podataka
• Praktični vodič za odvjetnike o socijalnoj odgovornosti tvrtki (Smjernice III.)
• Odgovor CCBE-a u vezi prijedloga o reguliranju uzajamnog priznavanja odluka o zamrzavanju i pljenidbi imovine

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI
od 1. do 3. lipnja Godišnji kongres FBE, Den Haag
od 7. do 9. lipnja Europska mreža pravosudnih vijeća, Pariz
30. lipnja

Stalni odbor, Bruxelles
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