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IN MEMORIAM

PROF. DR. SC. VINKO HLAČA
(1932.–2015.)

Tužna vijest o smrti prof. Vinka Hlače potresla je ne samo njegovu obitelj i 
najbliže, već i sve nas njegove kolege, suradnike i prijatelje. Prof. Hlača cijeli je 
svoj plodni radni vijek, kao praktičar i znanstvenik, posvetio pomorskom pra-
vu. Njegov radni životopis izuzetno je bogat i raznovrstan. Pamtit ćemo ga kao 
značajnu osobnost suvremenog hrvatskog pomorskog prava.

Na Pravni fakultet u Rijeci dolazi 1978. godine kao pravnik sa zavidnim 
iskustvom praktičara iz pomorskog gospodarstva. Počinje raditi kao asistent na 
Katedri za pomorsko i općeprometno pravo, a potom postaje njezin voditelj i 
predmetni nastavnik kolegija Pomorsko i općeprometno pravo, koji povezuje s po-
morskih gospodarstvom te suradnju koristi u nastavi i kroz praktične vježbe u 
lukama, brodogradilištima i lučkoj kapetaniji.

Brojnim generacijama naših pravnika bio je profesor i mentor velikog broja 
diplomskih i magistarskih radova te član povjerenstava za ocjene i obrane dok-
torskih disertacija. Kao predstojnik Katedre za pomorsko i općeprometno pravo 
u dodiplomski studij uvodi predmete Pomorsko upravno pravo i pravo zaštite mor-
skog okoliša, koji se i danas izvode u okviru Katedre za pomorsko i općeprometno 
pravo. Sudjelovao je u izradi koncepcije i sadržaja poslijediplomskog znanstve-
nog studija Pravo međunarodne trgovine i osiguranja. Posebno treba istaknuti nje-
govo znanstveno angažiranje u Zavodu za pomorsko i prometno pravo u koje-
mu kao predstojnik Zavoda inicira i organizira značajnije istraživačke projekte: 
Ekologija mora – pravni aspekti, Ovrha pomorskih tereta i hipoteka, Koncesije i slobodne 
zone u morskim lukama, te ih kao voditelj i realizira.

Prof. Hlača je objavio impozantan broj znanstvenih i stručnih članaka o ak-
tualnim temama iz pomorskog prava. Teme koje je najsvestranije obradio spada-
ju u područje brodogradnje te područje morskih luka i pomorskog dobra. Prvi i 
možda jedini u Hrvatskoj, prof. Hlača posvetio se temeljitom i sustavnom prou-
čavanju pravnih aspekata upotrebe i korištenja pomorskog dobra. Pamtit ćemo 
ga po gorljivim i predanim raspravama u kojima je upozoravao na nezakonite 
postupke u pretvorbi i privatizaciji. Knjige Pomorsko dobro i koncesije te Pomorsko 
dobro – društveni aspekti upotrebe i korištenja, čiji je urednik, te članci koje je posve-
tio institutu pomorskog dobra i danas predstavljaju vrijednu literaturu svima 
koji se bave tom problematikom. Profesor Hlača bavio se i problematikom zaštite 
okoliša, čemu je dokaz i knjiga Pravo zaštite morskog okoliša, čiji je koautor, kao i 
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brojni članci na temu sprječavanja onečišćenja i zaštite morskog okoliša, s po-
sebnim naglaskom na zaštiti Jadrana. Uz pomorsko pravo, prof. Hlača obrađuje 
i niz drugih pitanja iz prometnog prava. U trenutku kada je Hrvatska usvajala 
svoje prometno zakonodavstvo napisao je vrlo vrijednu monografi ju Hrvatsko 
prometno pravo i međunarodne konvencije. Veliki broj radova prof. Hlače motiviran 
je Rijekom kao lukom i središtem pomorstva. Njegovi vrijedni radovi posveće-
ni prikazu pomorske pravne povijesti Rijeke kao luke ili pojedinih djelatnosti 
nalaze se u posljednjoj knjizi koju je objavio – Hrvatsko pomorsko pravo – izabrani 
radovi.

Prof. Hlača učinio je jako puno na promicanju pomorskopravne znanosti i 
struke. Uz svoj znanstveni i nastavni doprinos to je činio sudjelovanjem na broj-
nim stručnim raspravama i tribinama, objavljujući članke u dnevnom tisku koji 
tumače i afi rmiraju pomorsko pravo.  

Uz prof. Stankovića, Borčića i Capara bio je član istaknute i uvažene riječke 
grupe pomorskih pravnika koji su sudjelovali u stvaranju hrvatskog pomorskog 
zakonodavstva.

Nedostajat će nam njegov nemiran i znatiželjan duh koji je u okviru pomor-
skog prava stalno nalazio nove ideje i pitanja. Uvijek spreman za razgovor, znao 
je jednostavno približiti sve probleme iz tog pravnog područja. Ostat će nam u 
sjećanju i kao dugogodišnji član Uredništva časopisa Poredbeno pomorsko pravo – 
Comparative Maritime Law u kojem je objavio nekoliko zapaženih znanstvenih i 
stručnih radova.  

Hvala profesoru Hlači na svemu što je pridonio pomorskoj znanosti u 
Hrvatskoj. 

Unatoč njegovom odlasku, ostaju nam njegova vrijedna djela i neizbrisiva 
uspomena na dragog profesora, kolegu i prijatelja.

Prof. dr. sc. Dorotea Ćorić
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Katedra za pomorsko i općeprometno pravo


