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Broj: 10-164/1-2021.                  Zagreb, 11. siječnja 2021. 
 

Poštovani! 
  

Epidemija bolesti COVID-19 globalnog je značaja te uzrokuje izuzetno velike promjene u cijelom 

svijetu. Nema načina života, ponašanja ljudi ni načina poslovanja koje nije time zahvaćeno. Ništa 

više neće biti kao što je bilo prije pandemije i može se reći da će njezine posljedice sudbinski obilježiti 

vrijeme koje je pred nama. Nema te djelatnosti na koju pandemija ne utječe i na koju neće utjecati i 

kada to stanje prestane. Osim toga ostaje vječna bojazan od takvih novih pojava i izazivanja stanja 

kakvo je danas. 

 Utjecaj pandemije očituje se i na stvaranju i primjeni prava. To je logično jer sve je  uređeno 

pravom. Postavlja se pitanje je li pravni sustav i njegovo djelovanje kakvo danas poznajemo u stanju 

zadovoljiti potrebe izmjena koje je pandemija izazvala u društvu. Njezin utjecaj na odnose zahtijeva 

i prilagodbu prava promjenama u društvenim odnosima. Pravo je po svojoj naravi konzervativno i u 

pravilu više ili manje zaostaje za promjenama u odnosima koje uređuje. To se još više osjeća kada su 

u pitanju nove iznenadne promjene sveobuhvatne naravi. Stoga se pred svakim tko sudjeluje u 

stvaranju i primjeni prava otvara pitanje što i kako poduzeti da pravo zadrži svoju društvenu funkciju 

i prilagodi se promjenama u odnosima u društvu koje uređuje. 

 Da bi se novo stanje raspravilo, da bi se ocijenila podobnost pravnog sustava da zadovolji što se 

od njega očekuje i da bi se predložile potrebne promjene, Znanstveno vijeće organizira okrugli stol 

na kojem će znanstvenici koji se bave onim granama i područjima prava kojih je primjena najviše 

zahvaćena promjenama te vodeći praktičari raspraviti novonastalo stanje i predložiti kako postupiti u 

novim uvjetima da bi se zadovoljile potrebe i da bi pravo primjereno ispunjavalo svoju društvenu 

funkciju. To otvara brojna praktična pitanja koja traže odgovore. U tom cilju Znanstveno vijeće 

poziva Vas na 

 

OKRUGLI STOL 

Primjena prava za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 

koji će se održati u četvrtak i petak, 21. i 22. siječnja 2021. kao videokonferencija 

s početkom svakog dana u 10 sati 

 

Uvodna izlaganja, nakon kojih je svakog dana predviđeno vrijeme za raspravu, održat će: 

 

Prvi dan 

Izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

            Pandemija kao stanje velike prirodne nepogode i Ustav RH 

            

Prof. dr. sc. Ivana Grgurev i prof. dr. sc. Željko Potočnjak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

           Radni odnosi za vrijeme pandemije bolesti COVID-19  

 

Prof. dr. sc. Petar Miladin, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu  

            Pandemija bolesti COVID-19 i ugovori 

 

Prof. dr. sc. Marko Baretić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu  

           Pandemija bolesti COVID-19 i odgovornost za štetu 

 

Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

           Odgovornost države za štetu zbog protuepidemijskih mjera  



 

Akademik Jakša Barbić  

          Primjena prava društava za vrijeme pandemije bolesti COVID-19  

 

Izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

         Kaznenopravni odgovori na izazove pandemije bolesti COVID-19 

 

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

         Obveze RH temeljem europskog prava pri donošenju zaštitnih mjera protiv bolesti COVID-19 

 

 

Drugi dan 

Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda RH 

        Sudstvo u uvjetima krize izazvane bolešću COVID-19  

 

Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

        Građanskopravno pravosuđe za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 

 

Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

        Kazneno pravosuđe za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 – balansiranje između zaštite 

zdravlja i procesnih jamstava 

 

Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda RH, i prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet 

Sveučilišta u Rijeci 

       Upravni i upravnosudski postupak za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 

 

Nada Nekić Plevko, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu 

       Postupanje trgovačkih sudova u okolnostima pandemije bolesti COVID-19 

 

Zvjezdana Rauš Klier, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore 

      Javno bilježništvo u uvjetima pandemije bolesti COVID-19 

 

Josip Šurjak, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore 

     Djelovanje Hrvatske odvjetničke komore u vezi s pandemijom bolesti COVID-19 

 

Maša Gluhinić, predsjednica Odvjetničkog zbora Zagreb 

        Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na rad odvjetništva 

 

Uvodna izlaganja i autorizirani ispisi snimljene rasprave sudionika okruglog stola objavit će se u 61. 

knjizi nakladničkog niza Modernizacija prava.  

 

Budući da će se okrugli stol održati kao videokonferencija,, molim Vas da svoju elektroničku adresu 

dostavite na adresu zmuhek@hazu.hr najkasnije do ponedjeljka, 18. siječnja 2021. kako bismo Vam 

na vrijeme mogli priopćiti poveznicu (link) potrebnu za sudjelovanje na okruglom stolu. 

 

Bilo bi nam drago da sudjelovanjem na okruglom stolu pridonesete temeljitoj raspravi o spomenutim 

važnim temama i tako pomognete da se o njima zauzmu znanstveno utemeljena stajališta. 

S poštovanjem, 

                                                                            Predsjednik 

                                                                      Znanstvenog vijeća 

                                 

                                                                   Akademik Jakša Barbić 
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