EULAW: EUropean LAWyers training on EPPO

POZIV ODVJETNICIMA ZA SUDJELOVANJE NA NACIONALNOM SEMINARU O UREDU
EUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJA

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u okviru projekta „EULAW: EUropean LAWyers training on
EPPO“ Europske komisije u suradnji s Hrvatskom odvjetničkom komorom organizira nacionalni
seminar za odvjetnike o Uredu europskog javnog tužitelja. Seminar će se održati u utorak i srijedu,
24. i 25. svibnja 2022. od 14 do 19,30 sati u Hrvatskoj odvjetničkoj komori, uz mogućnost online
sudjelovanja. Program seminara nalazi se u prilogu ovog poziva.
Sudjelovanje na seminaru je besplatno, a predviđeno je sudjelovanje 30 odvjetnica i odvjetnika:
15 iz Zagreba i 15 iz drugih dijelova Hrvatske. U sljedećoj fazi projekta dio odabranih kandidata
moći će sudjelovati na transnacionalnim radionicama u Bugarskoj (Sofija, početak srpnja 2022.)
i Španjolskoj (Madrid, prva polovica listopada 2022.).
Kriteriji za odabir kandidata:


odvjetnica/odvjetnik



poznavanje prava EU-a s posebnim naglaskom na pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima;



interes za teme o Uredu europskog javnog tužitelja i provedbeno zakonodavstvo.

Poželjne su i sljedeće specifične vještine:


iskustvo u pravnom pisanju



dobra razina pisanog engleskog jezika

Za kandidate koji prebivaju izvan Zagreba projektom je predviđena refundacija putnih troškova
prema pravilima Europske komisije i dnevnice (ako prebivaju više od 100 km od Zagreba).
Prijava: životopis i kraće motivacijsko pismo poslati na e-mail: marin.bonacic@pravo.hr
Rok za prijavu: 19. svibnja 2022.
Za sva dodatna pitanja, slobodno se možete obratiti koordinatoru radionice, izv. prof. dr. sc.
Marinu Bonačiću (marin.bonacic@pravo.hr)

Detaljne informacije o seminaru:
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu prošle je godine započeo projekt namijenjen
odvjetnicama/ima pod nazivom „EULAW: EUropean LAWyers training on EPPO“ koji mu je
odobrila Europska komisija (Glavna uprava za pravosuđe i potrošače). Glavni cilj projekta je
pružiti sveobuhvatan i praktično usmjeren program obuke o glavnim značajkama Europskog
javnog tužitelja (EJT) odvjetnicima iz pet partnerskih zemalja (Luksemburg, Hrvatska, Italija,
Španjolska i Bugarska).
Europsko javno tužiteljstvo (EJT) je novouspostavljeno tijelo Europske unije zaduženo za
provođenje kaznenih istraga i progona radi zaštite financijskih interesa EU-a. Predstavlja
značajan korak u jačanju kaznenopravne zaštite proračuna EU i utječe na rad nacionalnih dionika
u kaznenom pravosuđu. EJT je ovlašten istraživati i kazneno goniti kaznena djela na štetu
financijskih interesa EU-a, a predmeti će biti procesuirani pred nacionalnim sudovima. Na
nacionalnoj razini, pravosudni će se dionici suočiti s problematičnim preklapanjem Uredbe o
Uredu europskog javnog tužitelja s nacionalnim pravom i integracijom delegiranih europskih
tužitelja (DET) u nacionalna kaznena pravosuđa.
Progon od strane EJT otvara pa čak i dovodi u pitanje učinkovitost prava obrane i prava branitelja
u nacionalnim kaznenim postupcima. Stoga je ključno da odvjetnici steknu odgovarajuća znanja
o radu EJT-a. Prvo, odvjetnici trebaju poznavati materijalnu nadležnost EJT-a u odnosu na vrstu
i obilježja kaznenih djela. Drugo, odvjetnici će nadzirati postupanje europskih delegiranih tužitelja
tijekom prethodnog postupka, kako bi osigurali poštovanje procesnih jamstva osumnjičenika.
Treće, postoji potreba da se odvjetnici upoznaju sa pravima i ovlastima obrane u drugim
državama EU-a kao što je primjerice vođenje vlastitih istraga, a koje ne poznaje hrvatski kazneni
postupak. U kaznenim predmetima s prekograničnim elementom u kojima postupaju delegirani
europski tužitelji, odvjetnici bi također trebali biti u mogućnosti provoditi istrage obrane.
Slijedom toga, obveza je nacionalnih država, a u okviru njih i odvjetničkih akademija u državama
članicama uspostaviti program obuke o ovlastima Ureda Europskog javnog tužitelja za odvjetnike
radi stjecanja znanja potrebnih za suočavanje i interakciju s tim novim europskim tijelom.
S tim u vezi, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom odvjetničkom komorom
organizira nacionalni seminar u utorak i srijedu, 24. i 25. svibnja 2022. od 14 do 19 sati u
Hrvatskoj odvjetničkoj komori, uz mogućnost online sudjelovanja. Seminar bi obuhvatio sljedeće
teme u vezi s EJT-om: a) institucionalna i strukturna pitanja, b) pitanja kaznenog materijalnog
prava: PIF direktiva, c) pitanja kaznenog procesnog prava, d) dopuštenost dokaza, e) sudska

kontrola mjera EJT te f) odnos EJT sa svojim partnerima (EUROJUST, OLAF, EUROPOL) i
državama članicama izvan pojačane suradnje u okviru EJT-a.
Program seminara nalazi se u prilogu. Dodatne informacije o projektu EULAW: EUropean
LAWyers training on EPPO, možete pronaći na sljedećoj poveznici:
https://www.fondazionebasso.it/2015/ricerche-progetti/progetti-corso/eulaw-european-lawyerstraining-on-eppo/

S poštovanjem,

Prof. dr. sc. Zlata Đurđević

Izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić

