DODJELA PRIZNANJA ZAKLADE ZA KNJIGU OD OSOBITE VAŽNOSTI
ZA UNAPREĐENJE PRAVNE STRUKE U 2018.

Ovogodišnje priznanje Zaklade u kategoriji knjige od osobite važnosti za unapređenje
pravne struke u 2018. dodjeljuje se profesorici Tatjani Josipović, istaknutoj
znanstvenici i nastavnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Priznanje se dodjeljuje za monografiju "Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih
odredbi - načela i standardi zaštite u odlukama suda Europske unije". Prijedlog za
priznanje podnijela je naša ugledna nakladnička kuća "Narodne novine", u čijem
izdanju je ovo djelo i tiskano.
Profesorica Tatjana Josipović u dosadašnjem bogatom i plodonosnom znanstvenom
djelovanju dosegla je iznimno visoku kvalitetu pravnog stvaranja, priznatu kako u nas,
tako i u inozemstvu. Uz brojna postignuća, vrijedi istaći njezinu dugogodišnju
suradnju sa Max Planck Institutom, jednoj od najrespektabilnijih kuća suvremenog
prava. Nastavnički joj opus krasi kontinuitet dugogodišnjeg uspješnog vođenja
katedre, zavoda i posdoktorskih studija građanskopravnih i obiteljskopravnih znanosti
na matičnom fakultetu.
Knjiga za koju autorica prima zasluženo priznanje, visoko je kvalitetna i aktualna
kako sa znanstvenog tako i sa stručnog motrišta.
(U sadržajnom smislu podijeljena je u dvije cjeline - prvu, koja tumači europske
pravne izvore i koncept nepoštenih ugovornih odredbi te provedbu zaštite od istih, te
drugi, u kojem se komentira praksa Suda Europske unije i utjecaj prethodnih odluka
na nacionalno zakonodavstvo).
Osobita vrijednost ovog djela sadržana je u autoričinijoj minucioznoj analizi
temeljnih pravila, načela i standarda zaštite od nepoštenih ugovornih odredbi u
potrošačkim ugovorima u europskom i u hrvatskom pravu. Dodatni doprinos teoriji i
praksi daje preispitivanje doktrinarnih postavki kroz 45 presuda Suda Europske unije
koje su bile ključne za ravzoj europskog koncepta zaštite potrošača.
Uspoređivanje i povezivanje europskog i hrvatskog prava, europske i nacionalne
sudske prakse, važne su odlike ovog djela koje je, po riječima recezenta profesora
Nikole Gavelle "...u stanju pružiti pouzdan oslonac i putokaz nastojanjima da se
potrošači zaštite od nepoštenih ugovornih odredbi u potrošačkim ugovorima."
Tako rad, na danas prijeko potreban način izvrsno povezuje pravnu teoriju i praksu,
znanosti i struku, ispunjujući time upravo temeljni uvjet Zaklade za dodjelu njena
priznanja.
Sa zadovoljstvom pozivam profesoricu Tatjanu Josipović da preuzme priznanje
Zaklade i obrati nam se sa nekoliko riječi.

