Hrvatska je jedina država na svijetu u
kojoj je ozakonjena pljačka, Zaustavite
organiziranu pljačku hrvatskog naroda!

zakonsko reguliranje
odvjetničkih tarifa je početak
svake reforme pravosuđa, borbe protiv organizirane
korupcije i zaštite ljudskih prava. Sve ostalo je cinizam i
potpora organiziranoj korupciji.

Tarife idu u prilog najbogatijim odvjetnicima s ionako monopoliziranim poslom, stajalište je
predsjednika Udruge za pravnu zaštitu. Ovdje je riječ o sukobu interesa, jer odvjetnik ima interes da
postupak traje što duže jer naplaćuje svaki izlazak na ročište i svaki podnesak, dok je to u Europi
drukčije: paušalizirane su samo tzv. radnje koje se poduzimaju, istaknuo je predsjednik Udruge za
pravnu zaštitu Juris Protecta Zlatko Zeljko.
Sindikat upozorava da novi tarifni sustav pogoduje krupnim i bogatim tvrtkama za koje se predviđa
smanjenje cijena usluga, dok se malog čovjeka, koji je i dosad teško skupljao novac za pokretanje i
vođenje parnica, dovodi u očajničku situaciju.

NHS skreće pozornost da je Hrvatska i socijalna država te da će odluka o rastu cijena odvjetničkih
usluga dodatno uzdrmati ionako osjetno poremećeni status hrvatskih građana.
U pismu Hrvatskoj odvjetničkoj komori NHS pita hoće li odvjetnik s tako visokom tarifom služiti kao
primjer humanosti i poštivanja ljudskog dostojanstva, što je dio kodeksa odvjetničke etike, ili će svojom
cijenom narušiti ta načela budući da će usluge postati privilegija bogatih.

Sindikat pritom podsjeća da su radnici prisiljeni tražiti odvjetničku pomoć jer su opljačkani, prevareni,
ne isplaćuju im se plaće i uskraćuju radna prava, a budući da su uglavnom slabog imovinskog statusa,
za većinu njih odluka o porastu cijena značit će odustajanje od traženja pravde. NHS stoga poziva
Odvjetničku komoru da u duhu kodeksa odvjetničke etike još jednom preispita svoju odluku i uskladi je
s mogućnostima većine građana.

S poštovanjem,
JURIS PROTECTA
Zlatko Zeljko, predsjednik

Ivan Pađen, profesor prava na Fakultetu političkih znanosti ističe kako ova odluka Hrvatsku ne vodi
tamo gdje smo već debelo krenuli tj. u neoliberalnu državu s vrlo velikim socijalnim razlikama u kojoj
nema mjesta za male ljude, u kojima se vode samo krivični postupci da se zaštiti vlasništvo, a u kojima
se građanski postupci puštaju ljudima jer oni bogatima ionako nisu važni. Hrvatska je jedna od rijetkih
europskih zemalja koja nema Zakon o odvjetničkim tarifama. Dok državni dužnosnici ne prepoznaju
važnost njegova donošenja, Hrvatska odvjetnička komora ima puno pravo mijenjati cijene kako i koliko
želi. Ceh će, uobičajeno, platiti - građani.

