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Zagreb, 31. ožujka 2014. 

 

 
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

poziva Vas na svečano otvaranje znanstvenog skupa 

2222ndndndnd    CroatiaCroatiaCroatiaCroatia----Turkey Jurists' DaysTurkey Jurists' DaysTurkey Jurists' DaysTurkey Jurists' Days 

u  srijedu 2. travnja 2014. u 12 sati, 

na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 

Trg maršala Tita 14, Zagreb 

 

Znanstveni skup 2nd Croatia-Turkey Jurists' Days održava se od 2. do 5. travnja u Zagrebu i Dubrovniku.  

Skup predstavlja nastavak suradnje između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Istanbulu, vodećih visokoškolskih ustanova na području prava u Hrvatskoj i Turskoj, koja je 

započela prošle godine održavanjem inicijalnog skupa u Istanbulu. Želja je partnera ova godišnja okupljanja 

učiniti tradicionalnim mjestom razmjene ideja između hrvatskih i turskih pravnih stručnjaka. 

Znanstveni skup 2nd Croatia-Turkey Jurists' Days započet će pozdravnim govorima dekana Pravnog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Hrvoja Sikirića, rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Alekse 

Bjeliša i dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Istanbulu prof. dr. Adema Sözüera. 

Skup će otvoriti veleposlanik Republike Turske u Republici Hrvatskoj Nj. E. Burak Özügergin i predsjednik 

Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović. 

Cilj je suradnje između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Istanbulu, 

kao i 2. hrvatsko-turskih pravničkih dana, razvijanje kontinuirane suradnje u području pravnih znanosti. 

Stoga će se na skupu raspraviti niz zanimljivih tema iz mnogih pravnih domena - od ustavnog i upravnog 

prava, ljudskih sloboda i kaznenog prava do građanskog i trgovačkog prava. 

Također, u okviru programa, sudionici skupa upoznat će se s pravnim novinama u Turskoj kao što je npr. 

pitanje slobode pristupu informacijama te reforma ustavnog i kaznenog prava, s naglaskom na kaznena 

djela korupcije, te će raspravljati o temama iz područja građanskog i trgovačkog prava, primjerice o 

problematici ugovora o građenju u Turskoj te novoga uređenja trgovačkih društva i korporativnog 

upravljanja u Turskoj. 



Budući da Turska predstavlja jedno od najbrže rastućih svjetskih tržišta koju s Hrvatskom, osim 

tradicionalnih, vežu i sve značajnije poslovne veze, naša zemlja svojim geografskim položajem i povijesnim 

vezama s Turskom može biti most između Europske unije i Turske. Stoga, da bi se međusobna suradnja 

ostvarila, potrebno je međusobno se bolje upoznati i ojačati veze dviju država na mnogim područjima, 

uključujući i područje znanosti.  

 

U prilogu Vam šaljem program konferencije. 

 

Ljubazno molim da se za detaljnije informacije o znanstvenom skupu 2nd Croatia-Turkey Jurists' Days 

javite prof. dr. sc. Marku Baretiću, prodekanu za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (e-mail: mbaretic@pravo.hr , mob. 099 3119 827). 

 

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


