Zagreb, 10. ožujka 2015.

Vijeće Europe i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizatori regionalne
konferencije Učinkovita uporaba nacionalnih pravnih sredstava u domaćim

pravnim postupcima te supsidijarna uloga Europskoga
Euro pskoga suda za ljudska prava

U organizaciji Vijeća Europe i Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 12. i 13. ožujka 2015. u Zagrebu će se
održati regionalna konferencija Učinkovita uporaba nacionalnih pravnih sredstava u domaćim pravnim
postupcima te supsidijarna uloga Europskoga suda za ljudska prava (The effective use of national remedies

in domestic legal proceedings and the subsidiary role of the European Court of Human Rights).
Konferencija će se održati u zgradi Hrvatskog državnog arhiva i hotelu Westin, a na njoj će sudjelovati
vodeći pravni stručnjaci iz Vijeća Europe te zemalja jugoistočne Europe.
Konferencija predstavlja prvi skup ovakve vrste koji će na jednom mjestu okupiti suce najviših sudova
u regiji, odvjetnike, znanstvenike i predstavnike nevladinih organizacija koje se bave zaštitom
ljudskih prava,
prava a omogućit će razmjenu ideja i iskustava u primjeni standarda Europskog suda za ljudska
prava pred nacionalnim sudovima.
Konferencija će se fokusirati na pitanja: koja su nacionalna sredstva na raspolaganju građanima u slučaju
povrede njihovih ljudskih prava, na koji način ova sredstva učinkovito koristiti te kako izgraditi kapacitete
pravnih zajednica pojedinih zemalja potrebnih za uspješnu primjenu Europske konvencije za zaštitu
ljudskih prava i sudske prakse Europskog suda za zaštitu ljudskih prava na nacionalnoj razini. Na
konferenciji će se posebno raspravljati o odnosu Europskog suda za ljudska prava, nacionalnih ustavnih
sudova te nacionalnih vrhovnih i visokih sudova.
Na konferenciji će govoriti istaknuti predstavnici Vijeća Europe, suci Europskog suda za ljudska
prava te predsjednici i suci Ustavnih sudova Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije,
Slovenije i Srbije, te predstavnici odvjetničkih komora
komora pojedinih zemalja jugoistočne Europe.
Osim na plenarnim sjednicama, sudionici konferencije moći će sudjelovati i u različitim panel-raspravama
te na radionicama, na kojima će se pojedina pitanja razmatrati s praktičnog aspekta.

U prilogu Vam šaljem program i detaljnije informacije o konferenciji.
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