POZDRAVNI GOVOR GLAVNOG DRŽAVNOG
ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Prije svega pozdravljam doc. dr. sc. Matu Palića, izaslanika Predsjednice Repub
like Hrvatske; gospodina Dražena Bošnjakovića, ministra pravosuđa Republike
Hrvatske; gospodina Dražena Tripala, suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske;
prof. dr. sc. Igora Glihu, dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; prof.
dr. sc. Zlatu Đurđević, predsjednicu Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti
i praksu, kao i sve nazočne kolegice i kolege.
Zahvaljujem organizatorima na pozivu da se kratko uvodno obratim sudio
nicima ove konferencije, kao i na tome što su omogućili i predstavnicima
državnog odvjetništva da sudjeluju kao izlagači te – što je i najvažnije za državnoodvjetničku organizaciju – što su omogućili da velik broj državnoodvjetničkih
dužnosnika sudjeluje u radu konferencije, jer je njezin sadržaj i ono o čemu će
se na njoj govoriti od velikog značaja i za naš budući rad.
Ono o čemu će se, sukladno dostavljenom programu Konferencije, u ova
dva dana govoriti odmah upućuje na zaključak da su mogućnosti koje su pred
Uredom europskog javnog tužitelja, unatoč očitim izazovima, koje treba u najvećoj mogućoj mjeri riješiti prije negoli Ured zaživi i započne s ostvarivanjem
svojih nadležnosti, vrijedile uloženog truda.
Za prevladavanje izazova prije svega trebamo motivirane tužitelje kako u
Luksemburgu tako i u Hrvatskoj, kao i u svim ostalim sudjelujućim državama
članicama. Tužitelji trebaju udahnuti život ovoj novoj nadnacionalnoj tužiteljskoj
instituciji. No i motiviranost kolega tužitelja i istražitelja u državama članicama
koje ne sudjeluju u Uredu EJT-a ne smije izostati jer, sudjelovali ili ne, i na njima
leži teret odgovornosti za učinkovit progon počinitelja kaznenih djela na štetu
financijskih interesa EU-a, kao zajednički sveukupni interes na području EU-a.
Kao autoritet za donošenje odluka i stvaranje pozitivne prakse kaznenog
progona u tim vrstama kaznenih predmeta Ured europskog javnog tužitelja
treba stvoriti novi sloj tužiteljske povezanosti, jedinstvenosti i neovisnosti, koja
će biti iznad ograničenja i zapreka prisutnih u svim jedinstvenim nacionalnim
sustavima tužiteljstva.
No i svi ostali sudionici u kaznenim postupcima za tu vrstu kaznenih djela,
pri čemu mislim prije svega na kolege suce i kolege branitelje, sudeći, odnosno
braneći ili zastupajući oštećenika, i bez obzira na to što će postupati po domaćim kaznenoprocesnim pravilima, moraju biti svjesni da nikada do tada nisu
sudjelovali u izravnijoj primjeni i stvaranju pravnih standarda koji žive u EU-u
kao jedinstvenom području pravde i slobode.
Sva je prilika da će, nakon što se Ured bude afirmirao kao učinkovita organizacija u borbi protiv kaznenih djela koja utječu na financijske interese EU-a
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i nakon što se bude dokazao u svojim prvim uspješno odrađenim predmetima,
doći vrijeme da se njegova nadležnost proširi i na druge vrste transnacionalnog
kriminala koje ugrožavaju vitalne interese EU-a, poput terorizma.1
Želim vam uspješan i plodonosan rad, koji će, nadam se, rezultirati i novim
idejama o tome kako u hrvatski kaznenopravni sustav uspješno ugraditi rad
Ureda europskog javnog tužitelja s obzirom na to da smo, s iznimkom izbora
europskog tužitelja iz Hrvatske, još na samom početku.
Dražen Jelenić
Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske
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