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IZVJEŠTAJ ZNANSTVENOG VIJEĆA AKADEMIJE PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE O RADU I
DJELOVANJU ZNANSTVENOG VIJEĆA IZMEĐU DVIJE SKUPŠTINE (2017. i 2018.)

I. Prema odredbi čl. 25. st. 3. Statuta APZH Znanstveno vijeće podnosi Skupštini izvještaj o radu jednom
godišnje ili kada Skupština to od njega zatraži. Prema čl. 17 Statuta APZH Skupština Akademije razmatra
Izvještaj o radu Znanstvenog vijeća Akademije. Ovaj Izvještaj usvojili su članovi ZV APZH i odobrili da se
on s ovim sadržajem podnese Skupštini. Sukladno čl. 24. st. 4. Statuta APZH „Znanstveno vijeće
Akademije bavi se promicanjem hrvatskih pravnih znanosti organiziranjem seminara, kongresa, okruglih
stolova i drugih stručnih i znanstvenih domaćih i međunarodnih skupova, edukacijskih tečajeva za stručno
usavršavanje diplomiranih pravnika, organiziranjem izdavačke djelatnosti, pružanjem potpore mladim
znanstvenicima, održavanjem međunarodne znanstvene suradnje, prijavom znanstvenih projekata radi
financiranja, odlučuje o prijemu suradnika Akademije i prestanku njihovog sudjelovanja u radu Akademije
pod uvjetima predviđenima ovim Statutom, te se bavi i svim drugim djelatnostima koje su u cilju promicanja
i unaprjeđivanja hrvatskih pravnih znanosti utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Akademije.“
Temeljem članka 24. st. 2. Statuta APZH "Znanstveno vijeće Akademije čine Predsjednik Znanstvenog
vijeća, Predsjednik, dopredsjednici i tajnik Akademije, Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Dekan Pravnog
fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i sedam članova koji se biraju među redovitim članovima
Akademije. Prilikom izbora sedam članova Znanstvenog vijeća vodit će se računa o ravnopravnoj
zastupljenosti pravnih grana unutar polja prava. Stoga iz jedne grane može biti izabran samo jedan član
Znanstvenog vijeća." Znanstveno vijeće je temeljem ovlaštenja iz čl. 9. st. 1. Statuta u više navrata
raspravljalo o prijedlozima za nove redovite članove Akademije te za članove suradnike.
II. Na izbornoj Skupštini održanoj 07. veljače 2018. godine izabrano je Znanstveno vijeće s predsjednikom,
prof. dr. sc. Ivanom Koprićem. Članovi su prof. dr. sc. Ivan Padjen, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc.
Aleksandar Bravar, dr. sc. Kristian Turkalj, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Davorin
Lapaš, prof. dr. sc. Marko Petrak i dekani sva četiri pravna fakulteta u Republici Hrvatskoj. Znanstveno
vijeće je u razdoblju između Skupštine 2018. i Skupštine 2019. godine poduzelo niz aktivnosti u skladu sa
Statutom te programskim smjernicama i prioritetima djelovanja u razdoblju 2018.-2022.
U protekloj godini (2018.-2019.) realizirano je sljedeće:
a/ Akademija pravnih znanosti je u jednogodišnjem razdoblju od 15. siječnja 2018. do 15. siječnja 2019.
preuzela Koordinaciju četiriju akademija (tehničkih, medicinskih, šumarskih i pravnih znanosti). Početna
zajednička sjednica Savjeta i Koordinacije četiriju akademija održana je 22. veljače 2018. godine pod
predsjedanjem predsjedavajućeg Savjeta i Koordinacije prof. dr. sc. Davora Derenčinovića. Tijekom 2018.

godine Akademija pravnih znanosti je pripremila Promemoriju o razlozima i osnovanosti zakonskog
priznavanja statusa znanstvene organizacije strukovnim akademijama. U njoj je predloženo da se posebni
položaj četiriju akademija regulira posebnim zakonom, za što su strukovne akademije ponudile i svoju
stručnu i drugu pomoć.
b/ Akademija pravnih znanosti Hrvatske je u suradnji s Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske
organizirala tribinu "Međunarodno kazneno pravo – od utopije do distopije" koja je održana 27.
veljače 2018. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, u Zagrebu. Na tribini u ime
Akademije predavač je bio Predsjednik prof. dr. sc. Davor Derenčinović.
c/ Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske i predstojnik Katedre
za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Dragan Primorac, predsjednik
Odbora za međunarodne odnose Američke Akademije za forenzične znanosti i predsjednik International
Society for Applied Biological Sciences (ISABS) tijekom tiskovne konferencije koja je održana u sklopu
međunarodnog znanstvenog skupa pod nazivom „Innocence Project and Criminal Justice„ objavili su u
ožujku 2018. godine da su u Hrvatskoj stvoreni svi preduvjeti da se od danas u Hrvatskoj službeno pokrene
“Projekt nedužnosti”.
d/ Na Pravnom fakultetu u Splitu je 7. i 8. lipnja 2018. godine održana 23. međunarodna znanstvena
konferencija ekonomskog i socijalnog razvoja „Pravni izazovi u modernom svijetu“ (22 nd International
Scientific Conference on Economic and Social Development – The Legal Challenges of Modern World) uz
suorganizaciju Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta Sjever, Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti
Sveučilišta u Splitu, Pravnog fakulteta u Mostaru i Fakulteta za menadžment Sveučilišta u Varšavi te
institucionalnu potporu Ministarstva pravosuđa i Ministarstva državne imovine Republike Hrvatske,
Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatske gospodarske komore i Udruge hrvatskih sudaca.
Predsjednica Organizacijskog odbora konferencije bila je izv. prof. dr. sc. Željka Primorac koja je redovita
članica Akademije pravnih znanosti Hrvatske.
e/ Akademija pravnih znanosti Hrvatske održala je 25. i 26. listopada 2018. godine u Rijeci, u suradnji s
Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, svoj godišnji znanstveni skup pod naslovom "Hrvatska u Europskoj
uniji – pet godina poslije". Skup je otvoren uvodnim obraćanjima predsjednika Akademije pravnih znanosti
Hrvatske prof. dr. sc. Davora Derenčinovića, dekanice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc.
Vesne Crnić-Grotić te predsjednika Znanstvenog vijeća Akademije, prof. dr. sc. Ivana Koprića. Skup je
trajao dva radna dana, a izlaganja su razdijeljena u šest panela. Panele su vodili prof. dr. sc. Nataša Žunić
Kovačević, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat,
prof. dr. sc. Nenad Hlača i prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić. Rezime i zatvaranje službenog dijela skupa
podnijeli su dekanica Pravnog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić te predsjednik
Znanstvenog vijeća Akademije prof. dr. sc. Ivan Koprić. Za skup je bilo prihvaćeno ukupno 33 izlaganja, s
tim da svega dva nisu održana radi spriječenosti poslovnim obavezama odnosno zdravstvenim razlozima.
Skup je okupio preko 40 članova i suradnika Akademije te drugih izlagača. Programski i organizacijski
odbor činili su prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić,
prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević i izv. prof. dr. sc. Irena Majstorović. Tajnik Programskog i
organizacijskog odbora bio je g. Kristian Relković. Za skup je pripremljena, po prvi puta otkako se
održavaju godišnji znanstveni skupovi, knjiga sažetaka koju je uredio prof. dr. sc. Ivan Koprić, a koja je bila
podijeljena svim sudionicima skupa. Akademija pravnih znanosti posebno zahvaljuje Pravnom fakultetu u
Rijeci i dekanici prof. dr. sc. Vesni Crnić-Grotić za svaku vrstu potpore i pomoći godišnjem skupu APZH,
bez koje skup ne bi mogao imati tako visoku razinu kakvu je po općoj ocjeni postigao. Znanstveno je vijeće
pripremilo zaključke skupa koji su objavljeni i dostupni na internetskoj adresi:
https://www.pravo.unizg.hr/apzh?@=7vdd#news_16105.

f/ Akademija pravnih znanosti i Hrvatska udruga za pravnu i socijalnu filozofiju te teoriju prava I države
organizirali su 07. prosinca 2018. godine znanstveni skup „Slobodno stvaranje prava“. Skup je održan u
Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu povodom objave knjige prof. dr. sc. Zorana Pokrovca
Slobodno stvaranje prava: Hermann U. Kantorowicz i slobodnopravni pokret (Naklada „Breza“: Zagreb,
2018.). Voditelji skupa bili su prof. dr. sc. Davor Derenčinović i doc. dr. sc. Mario Krešić, a uvodno izlaganje
održao je prof. dr. sc. Ivan Padjen.
g/ Znanstveno vijeće je predložilo da se godišnji znanstveni skup Akademije u 2019. godini održi u
listopadu ili studenome 2019. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na temu koja će biti
naknadno dogovorena i odobrena. U tijeku je formiranje Programskog i organizacijskog odbora toga skupa.
h/ Znanstveno vijeće je nastavilo podupirati Uredništvo Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske
kao znanstvenog časopisa s međunarodnom recenzijom. Dosad je objavljeno devet brojeva Godišnjaka s
velikim brojem znanstvenih radova, izlaganja sa znanstvenih skupova i prikaza. Od 2017. godine Godišnjak
uređuje kao glavna i odgovorna urednica prof. dr. sc. Irena Majstorović. Znanstveno vijeće i dalje potiče
Uredništvo da kontinuirano unapređuje kvalitetu časopisa. Znanstveno vijeće poziva Uredništvo da u
narednom broju objavi Zaključke godišnjeg znanstvenog skupa Akademije održanog 2018. godine u Rijeci.
i/ Akademija na svojoj internetskoj te na Facebook stranici objavljuje informacije o svojim najvažnijim
aktivnostima, posebno onima zanimljivima za opću javnost. Internetska stranica je na adresi:
https://www.pravo.unizg.hr/apzh a Facebook stranica na: https://www.facebook.com/apzhr.
j/ Znanstveno vijeće predlaže da se prijedlog Projekta „Hrvatski pravni sustav nakon pridruživanja
Europskoj uniji“, koji bi se odvijao u petogodišnjem razdoblju i obuhvatio četiri komponente s preko 10
projektnih dionica ponovno dostavi Hrvatskom saboru, njegovom predsjedniku g. Gordanu Jandrokoviću.
Prijedlog projekta, koji je dopunjen novim dionicama nakon godišnjeg znanstvenog skupa u Rijeci, sadrži
sljedeće četiri komponente:
A.
Analiza pojedinih sektora pravnog sustava s gledišta usklađenosti sa zajedničkom pravnom
stečevinom i drugim relevantnim standardima Europske unije
B.

Razvoj pravnog nazivlja u pojedinim sektorima hrvatskog pravnog sustava

C.

Horizontalna analiza kritičnih točaka postupka donošenja propisa

D.

Edukacija službenika Hrvatskog sabora.

III/ S obzirom na navedeno, smatrajući da je riječ o još jednoj uspješnoj godini u radu Akademije,
Znanstveno vijeće Akademije predlaže Skupštini da usvoji ovaj Izvještaj o radu i djelovanju Znanstvenog
vijeća Akademije u razdoblju između dvije Skupštine.

Predsjednik Znanstvenog vijeća
Prof. dr. sc. Ivan Koprić

