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Poziv
za predlaganje izlaganja i radova za godišnju znanstvenu konferenciju
Akademije pravnih znanosti Hrvatske
koja će se održati u Rijeci, 25. i 26. listopada 2018. godine.
Tema godišnje znanstvene konferencije 2018. godine, sukladno odluci Predsjedništva i Znanstvenog
vijeća, bit će

Hrvatska u Europskoj uniji – 5 godina poslije
Akademija je u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci održala znanstveni skup pod naslovom
"Usuglašavanje hrvatskog pravnog sustava s europskom pravnom stečevinom" u Lovranu, 4.-5. listopada
2012., godinu dana prije ulaska u članstvo Europske unije. Radovi pripremljeni za taj skup objavljeni su u
Godišnjaku Akademije iz te godine.
Hrvatska u 2018. godini obilježava petu obljetnicu otkako je pristupila Europskoj uniji. Pogled unatrag i
analiza učinjenog nameću se kao imperativ odgovornog društvenog ponašanja. Poučeni iskustvima postpristupne krize država članica koje su pristupile Uniji u valu proširenja prije Hrvatske, valja pomno
analizirati razinu normativne i praktične usklađenosti s propisima Europske unije kako bismo utvrdili je li
Hrvatska dostigla učinkovitost članstva. Istodobno, 2018. godina nosi Hrvatskoj kao i svim zemljama
članicama nova, otvorena pitanja i pogled u budućnost, pa se pitanje perspektiva jednako nameće kao
neizbježno. U tom smislu, valjalo bi promišljati i potencijal za aktivniju ulogu Hrvatske, ne samo kao
adresata već i kao kreatora i sunositelja politika Unije.
Navedeni kontekst ukazuje na nužnost znanstvenog doprinosa procjene dosadašnjih i očekivanih učinaka
hrvatskog članstva u Europskoj uniji. Budući su sva područja društvenog i gospodarskog života dotaknuta
tim učincima, doprinos pravne regulacije je velik. Utjecaj i doprinos pravne znanosti u navedenom
kontekstu mjerljiv je pa se od akademske zajednice očekuje preuzeti odgovornost – analizirati stanje u
društvu „5 godina poslije“ i argumentirano kritizirati ostvarene dosege te za buduće izazove predložiti
rješenja de lege ferenda.
Zato pozivamo sve članove i suradnike Akademije i druge pravne znanstvenike da prijave svoj rad koji
analizira i znanstveno obrađuje neku od relevantnih tema za godišnju znanstvenu konferenciju Akademije
pravnih znanosti Hrvatske koja će se održati na Pravnom fakultetu u Rijeci 25. i 26. listopada 2018. godine.

Prijave prijedloga tema traju do 15. svibnja 2018. godine.
Odabir radova izvršit će Znanstveno vijeće Akademije pravnih znanosti Hrvatske na prijedlog Programskog
odbora Znanstvenog skupa. Na isti način će se utvrditi i program godišnjeg znanstvenog skupa. Obavijest o
odabiru bit će poslana do 31. svibnja 2018. godine.
Odabrani radovi predaju se prije održavanja skupa, a trebaju biti pripremljeni sukladno uputama za objavu
radova u Godišnjaku Akademije pravnih znanosti Hrvatske, o čemu će autori odabranih radova biti dodatno
obaviješteni.
Skup se organizira u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, gdje će se i održati.
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