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EUFams II

Osnovne informacije

• Trajanje projekta dvije godine 01.9.2018. - 31.8.2020.

• Projekt je odobrila Opća uprava za pravosuđe Europske 
Komisije pod brojem JUST/2017/JCOO/AG/-2017 

• Nositelj projekta je Sveučilište u Heidelbergu

• https://www.ipr.uniheidelberg.de/forschung/eufams.html

• https://www.pravos.unios.hr/projekt-eu-fam

Članovi projektnog tima

• Izv.prof.dr.sc Mirela Župan, glavni istraživač

• Izv.dr.sc. Ivana Kunda, vanjski suradnik, Sveučilište u Rijeci

• Doc.dr.sc. Paula Poretti

• Marijana Šego, istraživač

• Martina Drventić

https://www.ipr.uniheidelberg.de/forschung/eufams.html
https://www.pravos.unios.hr/projekt-eu-fam


• Sveučilište u Heidelbergu 

Nositelj projekta:

• Sveučilište u Milanu  

• Max Planck institut za procesno pravo u Luxembourgu 

• Pravni fakultet Osijek

• Sveučilište u Veroni 

• Sveučilište u Valenciji

• Sveučilište Lunds

Partneri: 



Istraživački problem

Međunarodno privatno obiteljsko pravu unutar EU u zadnjih desetak godina u progresivnom je širenju 

Uredba Vijeća 
(EZ) br. 

2201/2003

Uredba Vijeća 
(EZ) br. 

1259/2010

Uredba Vijeća 
(EZ) br. 4/2009 

Uredba Vijeća 
(EU) br. 

650/2012

Uredba Vijeća 
(EU) br. 

2016/1103

Uredba Vijeća 
(EU) br. 

2016/1104

Uredba Vijeća 
(EU) br. 

2016/1191

Haška 
konvencije o 

otmici djece iz 
1980. godine

Haške 
konvencije o 

zaštiti djece iz 
1996. godine

Haška 
konvencija o 

uzdržavanju iz 
2007. godine

Haški protokol 
iz 2007. godine

Pravosudni sustavi država članica EU - suočeni s povećanim brojem slučajeva s prekograničnim 
elementom

Sloboda kretanja, migracije unutar EU (od istoka prema zapadu),migracije iz trećih zemalja



Ciljevi

Identificiranje poteškoća s kojima se u primjeni 
odredbi uredbi susreći sudovi, administrativna tijela 
i praktičari

Procjena učinaka primjene uredbi u državama 
članicama

Olakšavanje dijaloga između sudaca, službenika i 
znanstvenika

Podizanje svijesti među građanima kojih se tiče 
primjena uredbi

Oblikovanje europske mreže sudaca, službenika i 
znanstvenika u pitanjima europskog privatnog 
obiteljskog prava 



Projekte aktivnosti

Stvaranje baze nacionalnih 
sudskih odluka

http://www2.ipr.uni-
heidelberg.de/eufams/index.php
?site=entscheidungsdatenbank

&lang=hr

Održavanje 5 nacionalnih 
seminara razmjene i 1 

međunarodnog seminara 
razmjene

Objava informativne brošure za 
građane

Objava polugodišnje publikacije 
za stručnjake obiteljskog prava

Kontinuirana diseminacija 
rezultata na web i Facebook 

stranici projekta

Izlaganje završne studije na 
međunarodnoj završnoj 

konferenciji

http://www2.ipr.uni-heidelberg.de/eufams/index.php?site=entscheidungsdatenbank&lang=hr


Rezultati

Baza sudskih odluka
Upitnik o primjeni 

uredbi
5 nacionalnih 

seminara razmjene
1 međunarodni 

seminar razmjene

6 izvješća o razmjeni 
dobre prakse 
postupanja

Izvješće o primjeni 
uredbi na državljane 

trećih država

Izvješće o 
učinkovitosti 
nacionalnih 

implementacijskih 
propisa

Informativna brošura 
za građane

Polugodišnja 
publikacija za 

praktičare

Web i Facebook 
stranica

Završna studija EUFams mreža



Očekivani rezultati i doprinos projekta

Ujednačena primjena međunarodnog privatnog obiteljskog 
prava (unutar i izvan EU)

Pospješena suradnja sudaca, službenika, praktičara i 
znanstvenika

Postignuto zajedničko europsko shvaćanje i tumačenje 
uredbi

Smanjivanje prepreka slobodnom kretanju osoba 

Veća pravna sigurnost i izvjesnost za prekogranične obitelji



Nacionalni seminar u 
okviru projekta EUFam’s II

Pravni fakultet Osijek,
7. i 8. ožujka 2019.
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