
      Hrvatska pravna revija 

UREDNIKOVA RIJEČ 
Poštovane čitateljice i čitatelji,

Hrvatska pravna revija je ove godine obilježila osamnaestu godinu izlaženja. U svijetu kojeg obilježava ne-
prestana dinamika ovakav se podatak uistinu ne smije zanemariti. Malo je stručnih glasila koja se mogu ponosno 
pohvaliti ovakvom tradicijom izlaženja, zar ne?

Hrvatska pravna revija je od svojih početaka pomno pratila hrvatsko zakonodavstvo i njegov razvoj posta-
jući pritom svojevrsni kroničar društvenih zbivanja. Možemo zaključiti da se društvena zbivanja dobrim dijelom 
ogledaju u propisima kojima zakonodavac nastoji pristupiti određenim izazovima – bilo da je riječ o socijalnom 
problemu (koji se potom nastoji riješiti izmjenama ovršnog ili socijalnog zakonodavstva), bilo da je riječ o nekim 
povijesnim okolnostima (pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji) ili nekim drugim povijesnim trenutcima. U 
nastavku Urednikove riječi dat ćemo kratak pregled članaka objavljenih u 2018. godini te upoznati čitatelje s pro-
mjenama koje nam dolaze već početkom vrlo bliske 2019. godine.

Prvi ovogodišnji broj osvrnuo se upravo na medijaciju, odnosno mirenje koje predstavlja najnoviji trenutak 
u razvoju sustava rješavanja sporova u Hrvatskoj, a sve s ciljem promicanja takve prakse. Autor Danijel Pribanić s 
bogatim iskustvom iznio je vlastita stajališta i iskustva koja mogu razuvjeriti i najokorjelije protivnike mirenja. Ne 
smijemo izostaviti ni članak dr. sc. Dubravka Ljubića koji obrađuje praksu Europskog suda za ljudska prava glede 
slobode izražavanja misli. Ova tema će na neki način postati lajtmotiv u 2018. godini jer u današnjim društvenim 
okolnostima moramo biti svjesni važnosti snošljivosti i prihvaćanja drugih mišljenja i načina života.

Travanjski broj donio je vrlo važan članak dr. sc. Mirele Župan u kojem je iznijela najvažnije razlike između no-
vog Zakona o međunarodnom privatnom pravu (koji stupa na snagu u siječnju 2019. godine) i Zakona o rješavanju 
sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima. Smatrali smo da je važno upoznati stručnu jav-
nost s tim važnim novostima kako bi spremna dočekala stupanje na snagu ovog propisa.  Autorica Romina Štaba 
osvrnula se na pitanja koja se u praksi javljaju u vezi s bitcoinom.

Ljetni mjeseci su nam, među ostalim, donijeli dva važna članka. Prvi je članak autorica prof. dr. sc. Dubravke 
Hrabar i Asee Gašparić naslova Obiteljski zakon u svjetlu načela vladavine prava. Kao jedan od primjera praćenja 
društvenih zbivanja koja se nisu ni mogla naslutiti kad je Revija tek počela izlaziti je i članak doc. dr. sc. Marka Tu-
rudića  Reguliranje over the top usluga u pravu Europske unije.

Listopadsko izdanje donijelo je iznimno zanimljiv članak autorice Lidije Horvat u kojem obrađuje implemen-
taciju Okvirne odluke (2002/584/PUP) o europskom uhidbenom nalogu s posebnim osvrtom na zastaru iznijevši 
pritom vrlo zanimljiva stajališta glede pristupa hrvatskih sudova i zakonodavca tom problemu.

I konačno, u prosinačkom broju izdvojit ćemo članak autora doc. dr. sc. Ivana Šimovića i Tene Naumovski koji je 
donio vrlo zanimljivu analizu instituta izvanbračne zajednice u Hrvatskoj i Njemačkoj promatranoga ne samo kroz 
prizmu obiteljskog zakonodavstva, već i kroz prizmu nasljednog, poreznog i mirovinskog zakonodavstva. I, last 
but not least, ukazujemo na zanimljiv članak Mateja Trkanjca  u kojem obrađuje načela tvrtke trgovačkih društva 
i u kojem autor pri tumačenju istih ide i korak dalje (ostatak bismo prepustili znatiželji čitatelja te ga samo uputili 
da pročita ovaj kvalitetan članak u prosinačkom izdanju Revije).

Pozorni čitatelji sjećaju se da sam na početku Urednikove riječi najavio promjene koje nas očekuju u sljedećoj 
godini. Revija će od 2019. godine izlaziti isključivo u elektroničkom obliku te ćemo nastojati objavljivati članke 
duljine do 3 stranice. Iznimno ćemo objavljivati i dulje članke, ali će o tome posebnu odluku donositi Uredništvo. 
Stoga molimo autore da nam dostavljaju članke u propisanim okvirima. Osim toga, Revija će u 2019. godini izlaziti 
jednom mjesečno uz iznimku za srpanj i kolovoz kada će izaći kao dvobroj.

Uredništvo Vam glede svih upita stoji, kao i uvijek, na raspolaganju.

Na kraju nam ne preostaje ništa drugo nego svim čitateljima, suradnicima i partnerima zaželjeti čestit i blago-
slovljen Božić te sretnu i uspješnu novu godinu.

Alen Bijelić, mag. iur.


