„Europski glavni državni odvjetnici trebaju promicati pravdu a ne štititi
vlast“
Moskva, 6. srpnja 2006. – Na kraju rasprava tijekom kojih su se bavili
odgovornostima koje državna odvjetništva imaju prema pojedincima, glavni
državni odvjetnici 46 država članica Vijeća Europe pozvali su Savjetodavno
vijeće europskih državnih odvjetnika (CCPE) da definira konkretna europska
pravila koja se tiču uloge državnih odvjetnika u izvršenju pritvorskih mjera i
osuđujućih presuda, da ispita ispunjavanje dužnosti državnih odvjetnika prema
žrtvama i svjedocima kao i prepreke s kojima se susreću, i da pripremi pravila
koja bi države članice trebale razmotriti kako bi ohrabrile poštenje,
nepristranost, koherentnost i djelotvornost rada državnih odvjetnika.
Konferencija, kojoj je čast svojom nazočnošću učinio predsjednik Ruske
federacije Vladimir Putin, skrenula je pozornost na opseg odgovornosti državnih
odvjetnika u djelotvornoj zaštiti pojedinaca od proizvoljnog lišavanja slobode i
lošeg postupanja prema njima za vrijeme pritvora.
Konferenciji su se obratili Sergey Mironov, predsjednik Vijeća Federacije
Savezne skupštine Ruske federacije, Sergey Lavrov, ruski ministar vanjskih

poslova i sadašnji predsjedatelj Odbora ministara Vijeća Europe, Yuri Chaika,
glavi državni odvjetnik Ruske federacije, kao i Maud de Boer-Buquicchio,
zamjenica glavnog tajnika vijeća Europe. „Glavni državni odvjetnici su ovdje
kako bi promicali pravdu, a ne štitili vlast“ rekla je gđa de Boer-Buquiccio.
Sudionici su nadalje pozvali CCPE da pojača sudsku suradnju u kaznenim
stvarima posebice ohrabrujući izravne kontakte između državnih odvjetnika.
Nedavno osnivanje Savjetodavnoga vijeća europskih državnih odvjetnika
(CCPE) kao savjetodavnoga tijela Odbora ministara Vijeća Europe svjedoči o
važnosti koju za Vijeće Europe ima blisko povezivanje državnih odvjetništava
država članica sa njegovim radom na razvoju politika i zajedničkih pravnih
instrumenata koji se tiču rada državnih odvjetništava. CCPE će imati vrlo važnu
ulogu u provedbi Preporuke (2000) 19 o ulozi državnih odvjetnika u kaznenom
pravosuđu.
Putin poziva Europu na red
Predsjednik Vladimir Putin je u srijedu započeo raspravu s Velikom Britanijom
radi toga što je ona odobrila azil višem čečenskom pobunjeniku i prekorio
Europljane zbog ignoriranja neonacističkih marševa i povreda prava etničkih
Rusa u baltičkim zemljama.
Iako Putin nije izričito naveo Britaniju, cilj njegove kritike bio je jasan. „Teško
nam je objasniti odbijanje određenih zemalja da izruče one koje se sumnjiči da
su umiješani u terorizam, da ne spominjemo to što im se daje politički azil“,
rekao je Putin u govoru na sedmom zasjedanju Konferencije glavnih državnih
odvjetnika Europe u hotelu President. „U takvim slučajevima“ rekao je Putin,
„treba precizno i bez greške slijediti odgovarajuće međunarodne ugovore“.
Četrdeset četiri državna odvjetnika, uključujući i britanskog glavnog državnog
odvjetnika (Lorda) Petera Godsmitha (i predsjednika Eurojusta Michaela
Kennedyja), bili su nazočni na konferenciji koju je organiziralo Vijeće Europe, a
za koju se očekivalo da će uključiti raspravu o pogrešno gonjenim
osumnjičenicima, svjedocima, maloljetnicima i zatvorenicima…
Putin je također upozorio Europljane da ne koriste pitanja ljudskih prava kao
instrument za vršenje pritiska na Rusiju. Predsjednik je prekorio strane
dužnosnike zato što dozvoljavaju demonstracije nacista u državi članici Vijeća
Europe, pri čemu je mislio na godišnji marš u Latviji kojime u znak sjećanja na
Waffen SS nacističke Njemačke. Latvija se našla pod ruskom paljbom zbog
nastojanja da marginalizira, politički i pravno, svoju veliku rusku manjinu..
Yury Chaika, nedavno imenovani glavni državni odvjetnik rekao je da je glavna
funkcija njegovog ureda zaštita pojedinačnih prava. Chaika je iskoristio
konferenciju kako bi se pohvalio svojim postignućima od kada je prije mjesec

dana stupio na dužnost…primjećujući da je od 2001. do 2005. godine državo
odvjetništvo istražilo gotovo 6 milijuna prijava koje su podnijeli građani tvrdeći
da su im tijekom kaznenog gonjenja ili sudskog postupka bila povrijeđena
prava.“

