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Ayse Bingol Demir, Piers Gardner i Laurent Pettiti predstavljaju prijedloge CCBE-a Odboru za pravna
pitanja i pitanja ljudskih prava

PRIJEDLOG EUROPSKE KONVENCIJE O ODVJETNIČKOJ PROFESIJI
CCBE se 12. listopada obratio Odboru za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Europe na sastanku
koje je organizirano u vezi Europske konvencije o odvjetničkoj profesiji. Nakon kratkog uvoda o tom pitanju koje je održao
izvjestitelj odbora Sabien Lahaye-Battheu, stručnjaci CCBE-a Laurent Pettiti i Piers Gardner istaknuli su potrebu usvajanja
obvezujućeg instrumenta o odvjetničkoj profesiji, s obzirom na sve veći broj napada na profesiju tijekom proteklih nekoliko
godina. Oni su istaknuli potrebu pojačavanja mehanizma kako bi se osigurala učinkovitost Konvencije, te predložili donošenje
odluke o uspostavi godišnjeg izvješća o nadzoru nad procesima koji su u tijeku kako bi se zajamčila odgovornost i podijelila
iskustva dobre prakse. Obrazlagano je da bi takvi alati mogli pomoći u osiguravanju očuvanja odvjetnikova prava da pomaže
građanima, kao i očuvanja prava građana na pristup pravdi, te bi to temeljito zaštitilo vladavinu prava. U tom pogledu, turska
odvjetnica Ayse Bingol Demir, jedna od laureta Nagrade za ljudska prava 2016. CCBE-a, izvijestila je o progonima i maltretiranju
odvjetnika u Turskoj, ističući negativne posljedice takve prakse na građane i njihova prava.
CCBE će organizirati 24. siječnja 2018. u Strasbourgu na marginama sjednice Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PACE)
događaj koji bi trebao baciti
svijetlo na nedavne napade na odvjetničku profesiju u Europi i na potrebu usvajanja
europske konvencije.

S lijeva na desno: Ayse Bingol Demir, Piers Gardner, Sabien Lahaye-Battheu, Laurent Pettiti, Philip Buisseret

STALNI ODBOR CCBE-A
Sastanak Stalnog odbora CCBE-a održan je u Bordeauxu 20.
listopada u okviru Nacionalne odvjetničke konvencije CNB-a.
Nathalie Lanzi, druga dopredsjednica regionalnog vijeća Nove
Akvitanije i Jean-Bernand Thomas, dopredsjednik Nacionalnog
vijeća odvjetničkih komora Francuske održali su pozdravne govore.
Nathali Lanzi istaknula je zajedničke vrijednosti i ciljeve naših
organizacija, koje obje gledaju prema budućnosti. Jean-Bernand
Thomas je naglasio ulogu i rad CCBE-a u očuvanju nezavisnosti
odvjetnika kako bi se temeljno osigurala obrana građanskih prava
i vladavina prava. U tom pogledu, Thomas je istaknuo potrebu
jačanja dubljeg razumijevanja profesije, i pozdravio poziv za
donošenje Europske konvencije o odvjetničkoj profesiji. Sabine
Lahaye--Battheu, izvjestiteljica o nacrtu Europske konvencije o
odvjetničkoj profesiji za Vijeće Europe, predstavila je ono što je do
sada učinjeno u tom pogledu te istaknula kako je potrebna suradnja
nacionalnih odvjetničkih komora i CCBE-a kako bi se osiguralo da
konvencija bude učinkovita i da vrijedi za sve odvjetnike i građane.

Stalni odbor CCBE-a na Regionalnom vijeću u Bordeauxu

Sljedeći sastanak, plenarna sjednica CCBE-a, bit će održan 20. studenoga u The Hotelu u Bruxellesu.

IZVJEŠTAJ FRA O NADZORU TRAŽI ZAŠTITU KOMUNIKACIJE ODVJETNIKSTRANKA
FRA je 23. listopada objavio svoj drugi izvještaj «Nadzor od strane obavještajnih službi: zaštita temeljnih prava i načini pomoći
u Europskoj uniji». U tom izvještaju, FRA tvrdi da su brojne reforme zakona o nadzoru bile potaknute nedavnim sigurnosnim
prijetnjama i novim tehnologijama, ali unatoč tome one su ipak često prekompleksne, što dovodi do toga da nisu jasno definirane
ovlasti i mandati obavještajnih službi. Agencija je zbog toga zatražila «jaču zaštitu podataka i privatnog života» a zaštitu komunikacije
odvjetnik-stranka stavila je među 16 glavnih prioriteta: «Fra Mišljenje 7: zemlje članice EU-a trebaju ustanoviti posebne pravne
procedure zaštite profesionalnih privilegija skupina poput zastupnika u parlamentu, sudaca, odvjetnika i novinara. Primjenu
ovih procedura trebalo bi nadgledati neovisno tijelo»: Osim toga, izvještaj prihvaća prijedloge CCBE-a u vezi procedura pristanka
koje se mogu primijeniti kada nadzor uključuje informacije zaštićene profesionalnim privilegijama.

ODGOVOR CCBE-A NA JAVNO SAVJETOVANJE O POBOLJAŠAVANJU
PREKOGRANIČNOG PRISTUPA ELEKTRONSKIM DOKAZIMA U KAZNENIM
PREDMETIMA
CCBE je odgovorio na javno savjetovanje koje je pokrenula Komisija o poboljšavanju prekograničnog pristupa elektronskim
dokazima u kaznenim predmetima.
CCBE je utvrdio da je važno da svaka europska inicijativa koja regulira prekogranični pristup digitalnim dokazima osigurava
postojanje dovoljnih jamstava kako bi se zaštitila temeljna prava. U tom pogledu CCBE smatra da korištenja usluga elektronske
komunikacije ili druge usluge «clouda» od strane odvjetnika moraju biti zaštićena na isti način bez obzira na to je li sadržaj
pospremljen u centru s podacima ili na kompjutoru u odvjetničkom uredu ili te podatke osoba ima kod sebe. Osim toga, trebalo
bi zajamčiti strogi režim koji vrijedi za zaštitu podataka odvjetnika i osigurati da zahtjevi za dostavljenje prekograničnih podataka
ne mogu zaobići relevantne vlasti i zahtjev uputiti direktno od IT službe odvjetnika. Taj režim mora osigurati nepovredivost
podataka i drugih dokaza koji spadaju pod načelo privilegije odvjetničke profesije ili profesionalne tajne. Sve zaštite moraju se
također primijeniti i ako je podatak dohvaćen tijekom prekograničnog prebacivanja/transfera. S tim ciljem, snage reda moraju
moći koristiti sva dostupna tehnološka sredstva kako bi sve ono što bi moglo otkriti profesionalnu tajnu ili podatke koji spadaju
u priviliegije odvjetničke profesije ostavili izvan dosega operacija nadzora.

BORBA PROTIV PRANJA NOVCA
Istražno povjerenstvo Europskog parlamenta o pranju novca, izbjegavanju poreza i poreznih prijevara (PANA).
CCBE je pratio razvoj događaja vezanih uz istražno povjerenstvo Europskog parlamenta o pranju novca, izbjegavanju poreza
i poreznih prijevaa (PANA). Dva suizvjestitetlja su 28. lipnja objavila nacrte svojih izvještaja i nacrt preporuka i obojica su bili
vrlo kritični u vezi odvjetničke profesije i vrlo oštri u vezi onoga što se odnosi na samoregulaciju i profesionalne tajne. Nacrti
izvještaja i preporuke bili su otvoreni za amandmane do 5. rujna a glasovanje je održano u Odboru 18. listopada. CCBE je radio
na tome da se osigura razumijevanje uloge samoregulirajućih tijela i da se razumije važnost privilegije odvjetnika/profesionalne
tajne, jer jedan dio predloženih amandmana nije održavao takvo razumijevanje. Očekuje se da će se o konačnom izvještaju i
prijedlozima glasati u prosincu na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.
Revizija četvrte direktive protiv pranje novca
Europski parlament i Vijeće vode trenutačno trostruke pregovore, uz pomoć Komisije, s ciljem postizanja dogovora o revidiranoj
Direktivi. Do sada, provedeno je osam trostrukih pregovora kako bi se postigao kompromis. Postoji određeni broj pitanja, koja
zahtijevaju postizanje daljnjeg napretka na političkoj razini, budući da postoje bitne razlike u stajalištima Parlamenta i država
članica o brojnim točkama. Što se tiče CCBE-a, ima brojnih zanimljivih pitanja koja uključuju obveze samoregulirajućeg tijela,
uloga obavještajnih jedinica za finacije, porezna i druga pitanja.

IZVJEŠTAJ O PROVJERI UČINKOVITOSTI VOĐENJA PREDMETA NA SUDU PRAVDE
EUROPSKE UNIJE
Ovdje možete pronaći link za izvještaj o «Provjeri učinkovitosti vođenja predmeta na Sudu prave Europske unije» (CJEU) . Izvješće
je pripremio Europski revizorski sud. U ovom izvještaju Revizorski sud je procjenjivao učinkovitost vođenja predmeta na CJEU-u,
posebice vodeći računa o tome jesu li primjenjene procedure išle u korist učinkovitosti rješavanja tužbi i je li moguće poboljšati
vrijeme za rješavanje predmeta.

KAZNENO PRAVO
Prijedlog Direktive o borbi protiv pranja novca uz pomoć kaznenog zakona
CCBE prati razvoj promjena zakonodavstva vezano uz prijedlog Direktive o borbi protiv pranja novca uz pomoć kaznenog
zakona. CIlj samog prijedloga je da se uspostave minimalna pravila koja se odnose na definciju kaznenih prekršaja i kazni u
području pranja novca, kao i zajedničke odredbe kako bi se poboljšale istrage u vezi tih prekršaja i poboljšala suradnja u borbi
protiv pranja novca. Ključni elementi ovog prijedloga uključuju (1) prekršaje u vezi pranja novca (2) kazne primjenjive na fizičke
osobe (3) otežavajuće okolnosti (4) odgovornosti i kazne za pravne osobe (5) nadležnost. Komisija je u svom akcijskom planu
za borbu protiv financiranja terorizma objavila ovu mjeru, nakon što je utvrdila da su sve zemlje članice pranje novca unijele u
svoje kazneno zakonodavstvo, ali da i dalje postoje razlike u zemljama članicama u definiciji pranja novca i u vezi toga koje se
kazne primjenjuju.
Prijedlog regulacije o međusobnom priznavanju zamrzavanja i pljenidbe imovine
CCBE također prati razvoj zakonodavstva u vezi prijedloga o reguliranju međusobnog priznavanja zamrzavanja i pljenidbe
imovine. Komisija smatra da je trenutačno EU zakonodavstvo o ovom području zastarjelo i da više ne odgovara najnovijim
nacionalnim pravilima i pravilima EU-a o zamrzavanju i pljenidbi imovine. Komisija smatra da ovakva situacija stvara pravne
rupe koje koriste kriminalci.

KONGRES RIAD 2017.
CCBE je sudjelovao na godišnjem kongresu RIAD-a, Međunarodne udruge za osiguranje odvjetnika, na kojem su se okupili
delegati iz različitih osiguravajućih kuća diljem svijeta. Tema kongresa je bila «Staying ahead of the Game in Legal Protection
Insurance» a rasprave su se uglavnom usredotočile na to kako osiguravajuće kuće mogu unijeti promjene kako bi održale korak
sa zahtjevima osiguranika i tehnološkim inovacijama. Govorio se i o očekivanjima od generacija Y i načinima pomoću kojih se
potrošače može bolje obavijestiti o promjenama. Delegati su također raspravljali na tri odvojene radionice o ključnim područjima
s kojima se tvrtke moraju baviti ako žele ostati relevantne. CCBE je sudjelovao na radionici 3, nazvanoj «Nude li osiguranja
odvjetnika ono što potrošači žele?», gdje se pokazalo da je dodana vrijednost za stranke to da imaju pristup odvjetniku. Osim
toga, više toga treba biti učinjeno kako bi se odgovorilo na zahtjeve potrošača na učinkovit i brz način. Druga zanimljiva stvar
bila je predstavljanje istraživanja IPSOS-a o «Percepciji potrošača u vezi pravnih pitanja i osiguranja od odvjetničke odgovornosti
u Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i Irskoj (istraživanje je dostupno ovdje). Kongres je pokazao mogućnost razvijanja novih
mogućnosti - jedan od primjera je «InsurTech» - koji bi mogao pridonijeti promjenama u produčuju osiguranja od odvjetničke
odgovornosti.

EUROPSKI DAN ODVJETNIKA
Europski dan odvjetnika obilježen je 25. listopada istovremeno s Europskim danom pravde. Diljem Europe, odvjetničke komore
su organizirale događanja kako bi obilježile ovaj dan: posebni događaji organizirani su u Hrvatskoj, Belgiji, Češkoj, Njemačkoj,
Grčkoj, Slovačkoj, Slovenij, Portugalu, Švedskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Više informacija o ovom događaju bit će dostupno
na web stranici CCBE-a te na twitteru s hashtagom #EuropeanLawyersDay.

KONFERENCIJA CCBE-A O OBRAZOVANJU
Konferencija CCBE-a o obrazovanju održat će se 14. prosinca u Bruxellesu. Program je trenutačno dostupan na web stranici
CCBE-a, a uključuje i radionice o novim alatima u obrazovanju, financiranje projekata, razmišljanja o dizajnu i program HELP u EU-u.
Prijave su otvorene do 20. studenoga.

PREGLED TRENUTAČNIH EU PROJEKATA KOJE VODI EUROPSKA ZAKLADA
ODVJETNIKA (ELF)
ELF je trenutačno uključen u 6 projekata koje sufinancira Europska komisija. ELF koordinira TRAVAW (Obuka odvjetnika o
zakonima koji se odnose na nasilje nad ženama), MULITLAW (Multilateralna razmjena odvjetnika) i TRADATA (obuka odvjetnika o
reforimi zaštite podataka u EU) i partner je u TRACHILD-u (Obuka odvjetnika koji predstavljaju djecu u kaznenim, administrativnim
i građanskim postupcima), Me-CODEX-u (održavanje komunikacije e-pravosuđa putem online razmjene podataka) i EVIDENCE
2 (koja povezuje EVIDENCE u e-CODEX).

TRAVAW se odnosi na kampanju EU-a protiv nasilja nad ženama, i u sklopu ovog projekta do sada je obuku koja se odnosi na
pravne slučajeve nasilja u kući, prisilnog braka, iskorištavanja na temelju časti i sličnih nasilja prošlo više od 100 odvjetnika u tri
različite jurisdikcije (Španjolska, Grčka, Engleska i Wales).
MULTILAW organizira prvi krug razmjene odvjetnika (od studenoga 2017. do veljače 2018. godine), u sklopu koje će 20 odvjetnika
iz sedam zemalja biti razmješteno u odvjetničke komore ili odvjetničke tvrtke u nekoj drugoj zemlji članici EU-a na razdoblje
od dva tjedna.
TRADATA bi trebao početi sredinom studenoga 2017. godine a prvi seminari za odvjetnike o novoj reformi zaštite podataka u
EU-u održat će se u siječnju 2018. godine.
TRACHILD sada ima svoju web stranicu koja se fokusira na informacije o seminarima, a donosi i važne materijale o pravima djece
koji mogu biti od koristi odvjetnicima.
Me-CODEX nastavlja s radom od svog početka krajem 2016. godine a EVIDENCE 2 bi uskoro trebao početi sa svojim važnim
djelovanjem u polju e-pravosuđa, zajedno s ELF-om koja predstavlja odvjetnički glas.

«IDEA GARAGE: E-PRAVOSUĐE» NATJECANJE U TALINU - PREDSTAVNICI CCBE-A
PREDVODILI POBJEDNIČKI TIM
Tim «Eurovisor», Fotografija Garage 48
Kao dio konferencije «Budućnost e-pravosuđa» koje je organiziralo
estonsko predsjedništvo Europskog vijeća u Talinu je 19. i 20.
listopada održana inicijativa «Idea Garage:e-pravosuđe» , u
organizaciji Garage 48 u suradnji s estonskim ministarstvom
pravosuđa, CIVITTA Estonia i estonskim nadležnim tijelom za
informacijski sustav. Glavni cilj bilo je pronalaženje rješenja za
neke od postojećih izazova u sustavu e-pravosuđe koristeći rješenja
ICT-a. Osam različitih istraživanja predstavljeno je sudioncima, koji
su uz pomoć mentora, trebali pripremiti i pokazati prototipove
rješenja specifičnih izazova koja su im bila predstavljena. Predstavnik
CCBE-a Peter Homoki (predsjednik Odbora CCBE-a za IT zakone)
bio je jedan od mentora, a njegov tim «Eurovisor» iznio je ideju
o pružanju podataka za turističke portale, na kojima bi korisnici
mogli usporediti informacije o tome kako se zakoni i praktična
pravila razlikuju u različlitim europskim zemljama a koja se odnose
na važna pitanja iz područja turizma, poput kampiranja, hikinga,
vožnje, ribolova, lova itd. Rješenje je predstavljeno kao dio nove verzije već postojećih informacija na websiteu Visit Estonia.

Žiri je smatrao da je od četiri predstavljena rješenja, tim Petera Homokija dao najrealističnije rješenje, te su tom timu
dodijelili prvu nagradu.

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI
10. studenoga

Zajednička konferencija CCBE-UNBA, Kijev

22. studenoga

Radionica za predsjednike odbora, Bruxelles

24. studenoga

Plenarna sjednica, Bruxelles

14. prosinca		

Konferencija CCBE-a o obrazovanju, Bruxelles

