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EUROPSKA BUDUĆNOST HRVATSKOG GRAĐANSKOG
PRAVOSUĐA, (Ur. Jakša Barbić)
HAZU, Znanstveno vijeće za državnu upravu,
pravosuđe i vladavinu prava, Zagreb 2019., str. 204.
Nakon što je Republika Hrvatska postala punopravnom državom članicom
Europske unije, Sud Europske unije u Luksemburgu nadležan je za pitanja vezana
uz primjenu pravne stečevine Europske unije, čime se na međunarodnoj razini
uspostavljaju standardi postupanja u suđenju kojih se moraju pridržavati i sudovi
RH. Tema o europskoj budućnosti hrvatskoga građanskoga pravosuđa nametnula
se kao nezaobilazna u radu Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i
vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dana 8. ožujka 2018.
godine održan je u Akademiji Okrugli stol čija je radna tema bila “Europska
budućnost hrvatskoga građanskoga pravosuđa” temeljem kojeg je unutar ciklusa
Modernizacija prava, a kao 43. po redu, izdana knjiga istoimenog naslova. Knjigu
je uredio Akademik Jakša Barbić, a ima 204. stranice.
Na početku knjige nalazimo sadržaj (str. 5.-6), predgovor (str. 7.-11.) i otvaranje
okruglog stola (str. 15.-22.) na kojem su riječ imali: Jakša Barbić, Zvonko Kusić,
Đuro Sesa i Josip Salapić. Nakon predgovora dolaze uvodna izlaganja (str. 25.183.), rasprava (str. 187.-198.) i na kraju zatvaranje Okruglog stola (str. 201.-204.)
U knjizi je ukupno osam tekstova. Prvi u redu jest “Recepcija prakse Europskog
suda za ljudska prava u odlukama građanskih sudova” (str. 25.-37.) autorice prof.
dr. sc. Kseniji Turković, sutkinje Europskog suda za ljudska prava. Naša istaknuta
pravnica je ovdje identificirala zahtjeve koji proizlaze iz načela supsidijarnosti
te je potom prikazala kako oni djeluju ili bi trebali djelovati na recepciju prakse
Europskog suda za ljudska prava u odlukama građanskih sudova.
Drugi rad u knjizi pripada prof. dr. sc. Alanu Uzelcu i nosi naslov “Hrvatsko
građansko pravosuđe između Strasbourga i Zagreba ili o europeizaciji ovršnog
prava na primjeru ovrhe na nekretnini” (str. 39.-66.).
Treći rad “Utjecaj odluka europskih sudova na Hrvatsku ustavnopravnu praksu
u građanskim predmetima” (str. 67.-78.) izložio je Andrej Abramović, sudac
Ustavnog suda Republike Hrvatske koji u svom izlaganju inzistira na tome kako
Ustavni sud Republike Hrvatske ni na koji način ne bi trebao biti tek nekritički
sljedbenik prakse suda u Strasbourgu.
Četvrti rad u ovoj knjizi djelo je izv. prof. dr. sc. Aleksandre Maganić s
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i nosi naslov “Vezujući učinak presuda
Europskog suda za ljudska prava” (str. 79.-106.). Profesorica Maganić ovdje je
najprije prezentirala čimbenike koji utječu na primjenu Europske konvencije za
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u pojedinom sustavu, a potom je pokušala
odrediti načine djelovanja presuda Europskog suda za ljudska prava u nacionalnom
pravnom sustavu, kao i potencijalno moguće probleme u njihovoj primjeni.
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Peti rad na ovom Okruglom stolu izložio je Dragan Katić, sudac Vrhovnog
suda Republike Hrvatske i član Radne skupine Ministarstva pravosuđa za izmjene
i dopune Zakona o parničnom postupku. Naslovna tema ovog izlaganja bila je
“Razvoj uloge i funkcije Vrhovnog suda Republike Hrvatske i dijalog s europskim
sudovima i drugim vrhovnim sudovima u EU” (str. 107.-118.).
Šesto izlaganje na Okruglom stolu iznijela je mag.iur. Iva Kemec Kokot,
sudska savjetnica na Trgovačkom sudu u Zagrebu, a obrađuje temu naslova “Javni
bilježnici u Hrvatskoj nakon odluka Europskoga suda u predmetima Pulaparking i
Zulfikarpašić” (str. 119.- 131.).
Sedmi rad u knjizi izložio je odvjetnik Mladen Sučević. Odvjetnik je ovdje
obradio interesantnu temu “Hrvatsko odvjetništvo kao europsko odvjetništvosloboda kretanja odvjetnika” (str. 133.-159.).
Posljednji, osmi rad u knjizi pripada dr.sc. Marku Bratkoviću sa Pravnog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je obradio temu “Građansko pravosuđe u službi
građana” (str. 161.-183.).
U raspravi (str. 187.-198.) su sudjelovali: Štefica Stažnik, Sanja Porobija, Ivana
Kunda, Tatjana Josipović, Dragan Katić, Mladen Sučević i Gordana Grancarić.
Okrugli stol je zatvorio Akademik Barbić.
Ulaskom u Europsku uniju i njen pravni okvir, Republika Hrvatska našla se pred
mnogim izazovima. Kako je od toga prošlo tek nekoliko godina možda već sada
možemo vidjeti koliko se uspjela snaći i prilagoditi tom okviru. Čitatelji će u ovoj
knjizi naći zanimljivo razmišljanje o položaju hrvatskoga građanskoga pravosuđa
u odnosu na suđenje na međunarodnoj razini u Strasbourgu i Luxembourgu. Zbog
aktualnosti i važnosti ove teme, knjiga koja stoji pred nama, kao i sve knjige iz ove
serije do sada, zasigurno će biti od velikog interesa ali i pomoći pravnicima koji se
bave građanskim pravom i onima koji se bave srodnim pravnim granama.
Mia Bašić, mag. iur.
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