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PRIKAZ PROJEKTA

1. SAŽETAK TEME I CILJEVA PROJEKTA

Gospodarsko kazneno pravo je dio kaznenog prava kojim se štiti gospo-
darski sustav zemlje. U širem smislu ono obuhvaća i kaznena djela na štetu 
individualnih dobara koja neizravno dovode u pitanje funkcioniranje čitavog 
gospodarskog sustava. Svrha je gospodarskog kaznenog prava suzbijanje go-
spodarskog kriminaliteta koji predstavlja osobitu opasnost za društvo zbog toga 
što uzrokuje štete velikih razmjera, a zbog posebnog statusa počinitelja koji se 
razlikuju od klasičnih kriminalaca i koji se nerijetko udružuju u organizirane 
oblike, kao i kompliciranih načina počinjenja i korištenja modernih tehnolo-
gija, teško se otkriva. Gospodarsko kazneno pravo dobiva osobito na značenju 
u okviru Europske unije koja je utemeljena na gospodarskoj suradnji, pa sve 
više teži homogenizaciji nacionalnih sustava gospodarskog kaznenog prava. 
U Republici Hrvatskoj gospodarsko je kazneno pravo uređeno prvenstveno u 
Kaznenom zakonu, ali i u tzv. posebnom kaznenom zakonodavstvu. Kazneni 
zakon, iako je taj zakon ključan za zaštitu gospodarskih interesa zemlje, jer 
sadrži kako odredbe općeg dijela kojima se uređuju pretpostavke kažnjivosti za 
gospodarska kaznena djela, tako i najvažnija gospodarska kaznena djela, ne ide 
u korak s vremenom. Većina gospodarskih kaznenih djela u njemu preuzeta je 
iz bivšeg sustava utemeljenog na društvenom vlasništvu, zbog čega su njihovi 
opisi u raskoraku s novim gospodarskim pravnim sustavom utemeljenim na pri-
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vatnom vlasništvu i trgovačkim društvima kao nositeljima gospodarskog života. 
To je dovelo do brojnih nedoumica u sudskoj praksi jer sudovi nerijetko ne 
znaju kako primijeniti stare propise na nove odnose u gospodarstvu. Do sada 
je zakonodavac u priličnoj mjeri oklijevao s bilo kakvim izmjenama na tom 
području, što se donekle može i razumjeti jer svaka radikalnija novost dovodi 
do nesnalaženja u primjeni zakona. Usprkos tome, reforma gospodarskog kaz-
nenog prava je neizbježna. Stoga je cilj projekta predložiti hrvatskom zakono-
davcu izmjene Kaznenog zakona, a po potrebi i drugih zakona, kako bi ih se 
prilagodilo suvremenim potrebama, a hrvatsko kazneno pravo harmoniziralo s 
drugim europskim kaznenopravnim sustavima, što će biti od osobite važnosti 
kad Republika Hrvatska postane članicom Europske unije. 

2. SAŽETI PRIKAZ OSTVARENIH REZULTATA

S obzirom na nužnost reforme hrvatskog gospodarskog kaznenog prava, rad 
voditelja i suradnika bio je prvenstveno usmjeren na analizu postojećeg zako-
nodavstva i sudske prakse, te pronalaženje mogućih novih zakonskih rješenja 
koja će slijediti suvremene europske poredbenopravne trendove i pripremiti taj 
segment kaznenog pravosuđa za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. 

Prvi voditelj projekta prof. dr. sc. Petar Novoselec, tijekom svog višemje-
sečnog studijskog boravka na Max Planck institutu u Freibourgu, Njemačka, 
izradio je produbljenu znanstvenu studiju “Aktualni problemi hrvatskog go-
spodarskog kaznenog prava” koja je ujedno predstavljala uvodni referat na XX. 
savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, održanom 
u prosincu 2007. godine i posvećenom upravo gospodarskom kriminalitetu. 
Osim toga, u okviru projekta do sada je objavio knjigu, dva udžbenika, pogla-
vlje u knjizi te niz znanstvenih i drugih radova, od kojih posebno valja istak-
nuti monografi ju “Uvod u gospodarsko kazneno pravo” iz 2009. godine, koja 
se koristi kao udžbenik na Poslijediplomskom studiju iz kaznenopravnih zna-
nosti. U toj su monografi ji sustavno obrađeni instituti Općeg dijela Kaznenog 
zakona iz aspekta problematike gospodarskog kriminala, te niz kaznenih djela 
koja se u teoriji klasifi ciraju kao “gospodarska kaznena djela”. S obzirom na 
već spomenute nedoumice s kojima se u materiji gospodarskog kaznenog pra-
va susreću hrvatski suci i uopće praktičari, kao posebno vrijedan rezultat rada 
na projektu valja istaknuti radove prof. dr. sc. Petra Novoselca objavljene u 
Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu u rubrici “Sudska praksa”, u 
kojima komentira neka prijeporna pitanja gospodarskog kaznenog prava.

Dr. sc. Anna-Maria Getoš, kao suradnica na projektu, višekratno se znan-
stveno usavršavala u inozemstvu, održala je dva izlaganja na međunarodnim 
skupovima, a kao rezultat njezinog rada na projektu objavila je jedno pogla-
vlje u knjizi, jedan prikaz i dva sažetka u zbornicima skupova.
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Mr. sc. Marijan Svedrović pridonio je projektu svojim objavljenim znan-
stvenim radom “Kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. i zlou-
porabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. KZ-a: kaznenopravni 
dometi jedne zakonodavne nedosljednosti”.

Doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas projektu se pridružila 1. siječnja 2010. 
godine, kada je preuzela ulogu voditeljice. U postupku objavljivanja je nje-
zin rad, izrađen u okviru projekta, na temu “Utvrđivanje imovinske koristi 
stečene kaznenim djelom primjenom bruto ili neto načela s obzirom na pravnu 
prirodu mjere (proširenog) oduzimanja imovinske koristi”. 

3. ZAKLJUČNO O OČEKIVANIM REZULTATIMA

Naposljetku treba istaknuti da je pokretač i prvi voditelj projekta, a danas 
iznimno aktivan istraživač prof. dr. sc. Petar Novoselec, član radne skupine 
Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za izradu Nacrta prijedloga no-
vog Kaznenog zakona u kojemu bi značajne izmjene trebala doživjeti i tzv. 
gospodarska kaznena djela pa se može očekivati da će ovaj projekt pridonijeti 
kvaliteti predloženih izmjena kaznenog zakonodavstva. Budu li barem neke 
ideje iz projekta usvojene, bit će to i najbolji način provjere njegovih rezultata. 
Očekuje se da će rezultati projekta koristiti i sudskoj praksi.

4. POPIS OBJAVLJENIH RADOVA VEZANIH UZ PROJEKT

Autorska knjiga:
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dalje, Kregar, Josip; Flego, Gvozden; Ravlić, Slaven (ur.), Pravni fakultet 
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greb, 2008., str. 39-43.
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