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PROF. DR. SC. BUDISLAV VUKAS, ML. 

 

Obrazovanje i izbori u zvanja:  

Rođen 7. svibnja 1974. u Rijeci. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završio je u 

Rijeci (Osnovna škola Trsat, maturirao 1993. godine u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji). Na 

Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao je 1998. godine. Tijekom studija tri je 

godine bio demonstrator na predmetu Povijest hrvatskog prava i države.  

U ak. god. 1998./99. upisao je Poslijediplomski znanstveni studij iz međunarodnog javnog i 

privatnog prava i međunarodnih odnosa na Sveučilištu u Zagrebu. Magistarski rad s naslovom 

„Hrvatska državnost s gledišta međunarodnog prava“ obranio je 6. studenog 2002. godine, 

pod mentorstvom prof. dr. sc. Božidara Bakotića. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 

zaposlen je od 1999. kao znanstveni novak na znanstveno-istraživačkim projektima 

Ministarstva znanosti i tehnologije RH „Državna pripadnost broda“ (šifra 115001) glavnog 

istraživača prof. dr. sc. Berislava Pavišića do 2002. godine. Od 2002. je raspoređen na projekt 

„Osobitosti maloljetničke delinkvencije prije, tijekom i nakon rata“ (šifra 0115016) glavnog 

istraživača prof. dr. sc. Mladena Singera. Status asistenta (znanstvenog novaka) izabran je 

2004. godine uz mentorstvo prof. dr. sc. Željka Bartulovića Uz rad na projektu valja istaknuti 

suradnju na Katedri za povijest prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci – kolegij 

Opća povijest prava i države, s mentoricom prof. dr. sc. Nedom Engelsfeld. Na spomenutom 

kolegiju obavljao je poslove mlađeg asistenta. 

U razdoblju od 14. do 28. veljače 2005. te od 25. travnja do 6. svibnja 2006. u sklopu 

Tempus-programa Europske unije što ga realizira Pravni fakultet u Rijeci, boravio je na 

istraživačkom programu na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Genovi – Dipartimento 

delle ricerche europee (sezzioni storicha, sezzione giuridica).  Sudjelovao je u edukacijskom 

programu Intersveučilišnog centra u Dubrovniku (iz područja međunarodnog prava mora, 

2001.). Pohađao je tečajeve vezane za stjecanje vještina i kompetencija u nastavničkom poslu 

(u organizaciji Udruga „Universitas“ iz Rijeke ili Sveučilišta u Rijeci i slično).  

Pod mentorstvom prof. dr. sc. Nede Engelsfeld, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 

13. lipnja 2006. obranio je doktorsku disertaciju (izvan doktorskog studija), s naslovom 

„Državnopravni status tršćanskog područja 1947. – 1954.“. Dana 13. prosinca 2007. godine 

izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za povijest prava i države 

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Dana 18. srpnja 2012. godine izabran u znanstveno-

nastavno zvanje izvanrednog profesora. Od 23. siječnja 2018. godine je redoviti profesor. 

Izbor za znanstvenoga suradnika (2007.) i višega znanstvenoga suradnika (2012.) odvijali su 

se usporedo s izborom u nastavno zvanje, dok je za znanstvenog savjetnika izabran 2017. 

godine. 

 

 

 



2 
 

Nastavnička djelatnost: 

Sunositelj je kolegija „Povijest prava i države“ na Integriranom preddiplomskom i 

diplomskom studiju pravo, kao i na Stručnom upravnom studiju na Katedri za povijest prava i 

države Pravnog fakulteta u Rijeci. 

Suvoditelj je izbornih predmeta „Suvremena povijest pravnih i političkih institucija“, 

„Državnopravna povijest Rijeke“ „Suvremena hrvatska povijest i međunarodno pravo“ na 

Integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju pravo. 

Od ak. god. 2007./2008. do 2010./2011. bio je vanjski suradnik u nastavi pri Stručnom 

upravnom studiju – Otočac, Veleučilištu «Nikola Tesla» u Gospiću. 

Sudjeluje u nastavi Specijalističkog stručnog poslijediplomskog studija iz Prava europskih 

integracija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Bio je sumentor četiri završna rada na 

navedenom studiju.  

Voditelj je kolegija „Povijest europskih integracija“ pri Doktorskoj školi Sveučilišta J .J. 

Strossmayer u Osijeku – mentor doktorske disertacije Tomislavu Dagenu: „Pravnopolitički 

mehanizmi za sprječavanje sukoba i posizanje mira na prostoru bivše Jugoslavije 1990. – 

1995.“ 

Sunositelj je kolegija „Suvremena povijest pravnih i političkih institucija“ pri Doktorskom 

studiju prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

Bio je mentor/sumentor dvadesetak završnih i diplomskih radova Pravnog istraživanja iz 

Povijesti prava i države na Pravnom fakultetu u Rijeci.  

Kao vanjski suradnik predaje na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Rijeci (od 2015./2016.) – više pozvanih predavanja, a posebno drži predavanja iz predmeta 

„Pravni i politički aspekti hrvatske povijesti XX. stoljeća“ u suradnji s doc. dr. sc. Andreom 

Roknić Bežanić. 

Član je Međunarodnog vijeća Doktorskog studija Sveučilišta u Sieni i Foggi u Italiji. 

Surađuje s Doktorskim studijem Sveučilišta u Camerinu – Italija. 

Sudjelovao u postupku vrednovanja doktorskih kandidata u sklopu XXXIV. ciklusu – 

2017/18 ak. god.- Camerino  

Sudjelovao u postupku vrednovanja doktorskih kandidata u sklopu XXXV. ciklusa – ak. god. 

2019/2020.- Camerino  

Surađuje s Doktorskim studijem Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Vanjski je član Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije kandidata Mirana 

Marelje – Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij – smjer Međunarodno javno i 

međunarodno privatno pravo – naslov disertacije: „Povijesni razvoj ograničenja vođenja 

oružanih sukoba“. 
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Od ak. god. 2020./20. voditelj je predmeta „Europa i stvaranje državnopravnih institucija 

Republike Hrvatske“ u suradnji s dr. sc. Tomislavom Dagenom na Akademiji za kulturu i 

umjetnost Sveučilišta J. J. Strosmayer u Osijeku. 

Održao je predavanja i na sveučilištima u Genovi, Camerinu, Bydgoszczu, Sieni, Opole, 

Modeni i Reggio Emiliji i dr.  

 

Funkcije:  

▪ Od 2009. – 2013 bio je i član Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci 

▪ U dva mandata (2011.-2014. i 2014.-2017.) obnašao je dužnost prodekana za međunarodnu 

suradnju Pravnog fakulteta u Rijeci 

▪ Član je Savjeta za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra Sveučilišta 

u Rijeci 

▪ Od 2015.do 2019. godine bio je član Povjerenstva za praćenje, provođenje i donošenje 

novih zakonskih propisa pri Upravnom odboru Hrvatskog saveza slijepih 

▪ Član je gradskog i županijskog odbora za promociju vrijednosti antifašizma 

▪ Odlukom Vlade Republike Hrvatske imenovan je članom Vijeća za suočavanje s 

posljedicama vladavine nedemokratskih režima (2017./2018.) 

▪  Od 2018. je član Uredništva Zavoda za izdavačku djelatnost Pravnog fakulteta u Rijeci  

▪ Od 2020. član je Povjerenstva za studijske boravke na Pravnom fakultetu u Rijeci. 

▪ Od 2021. član i podpredsjednik za znanost Matičnog odbora za područje društvenih 

znanosti – polje prava Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 

razvoj Republike Hrvatske  
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Članstvo u uredništvima časopisa, organizacijskih odbora znanstvenih skupova i 

međunarodni projekti:  

▪ od 2013. član Uredništva Zbornika Pravnog fakulteta u Bihaću  

▪ Kao Prodekan za međunarodnu suradnju utemeljio je i vodio stručni tečaj na talijanskom 

jeziku „Uvod u proučavanje talijanskog prava“ na Pravnom fakultetu u Rijeci. U sličnom 

je formatu utemeljen i tečaj „Njemačka pravna škola“ u suradnji s Katedrom za strane 

jezike   

▪ Od 2015. Programski odboru znanstvenog časopisa Santander Art and Culture Law Review 

u Bigosczu – Poljska  

▪ Od 2017. Uredništva Višegrad Journal on Human Rights.  

▪ Od 2018., član je UNESCO Chair on Cultural Property Law (University of Opole) Team". 

http://www.unescochair.blogspot.com/ 

▪ Član Uredništva Zbornika Pravnog fakulteta u Rijeci  

▪ Član Uredništva znanstvenog časopisa „Fundamental rights – Rivista di diritto, storia e 

antropologia – Časopis je utemeljen 2020.  

▪ Član Znanstvenog vijeća znanstvenog časopisa „Opolskie Studia“ Sveučilišta Opole 

Poljska – od 2020. godine  

▪ Član Znanstvenog vijeća izdavačkog niza „Storia del Novecento“, Collana del centro 

interdipartimentale di ricerca e documentazioni sulla storia di Novecento dell/Università 

degli studi di Pavia, Edizione Unicopli – Pavia, Italija od 2020.  

▪ Član Izvršnog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa u povodu 70. obljetnice važnih 

pravni događaja za RH – Ugovora o miru i Hrvatskog ustava u organizaciji Pravnog 

fakulteta u Rijeci i HAZU 

▪ Član međunarodnog znanstvenog odbora međunarodnog znanstvenog skupa „V. 

Motovunski kolokvij“ s temom Habsburgovci u Istri s pravnog i povijesnog gledišta 

održanog 17. studenog 2018. u organizaciji Državnog arhiva u Pazinu 

▪ Član međunarodnog znanstvenog odbora VI. Međunarodnog skupa VI. Motovunski 

kolokvij s temom „Rapalski i Lateranski ugovor – posljedice u kanonskom i civilnom 

pravu“, u organizaciji: Državni arhiv u Pazinu, Josip Turčinović, Istarska županija, 

Motovun, 16. studeni 2019.  

▪ Član Organizacijskog i programskog odbora Drugog znanstvenog Sjevernojadranskog 

kolokvija – aktualne pravne teme - na talijanskom jeziku i moderator i organizator pravno-

povijesne sekcije uz 100 Rapallskog ugovora – Webinar – Sveučilište u Rijeci, Pravni 

fakultet, Rijeka, 21. rujan 2020. 
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▪ Član Uredničkog Vijeća „Zbornik radova sa šestog Motovunskog kolokvija održanog 16. 

studenog 2019. u Motovunu: Rapalski ugovor i Lateranski ugovori – pravni odjeci među 

državama i u Crkvi, urednici: Ivan Milotić i Tomislav Sadrić, Josip Turčinović, Pazin, 

Poreč, 2020.  

 

Članstvo u stručnim udruženjima: 

▪ Redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske 

▪ Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti 

▪ Hrvatsko pravničko društva – Rijeka 

▪ Hrvatske udruge za poredbeno pravo – Član Upravnog odbora od 2020. – 2022.  

▪ Matica Hrvatska – član Radnik  

▪ Hrvatski savez slijepih  

 

U središtu znanstvenih interesa:  

▪  Moderna i suvremena državnopravna povijest 

▪  Državnopravni aspekti hrvatsko-talijanskih odnosa  

▪  Povijest međunarodnog prava 

▪ Pravna historiografija  

 

Strani jezici  

Aktivno (tečno govori) se služi njemačkim, engleskim i talijanskim jezikom, pasivno 

latinski  
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Znanstveni i stručni članci:  

CROSBI - https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=260644 

 

Znanstvene monografije i uredničke knjige:  

1. Osimski sporazumi i hrvatsko-talijanski odnosi – pravnopovijesni pogled, Izdavač 

Biblioteka Zavoda za kaznene znanosti Mošćenice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 

Rijeka, 2007.  

2. „Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe – uz 25. godišnjicu prijama Republike 

Hrvatske u Ujedinjene narode“, Knjiga, izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

Rijeka, 2017. 

3. „Pie causae u Istri u XIX. i XX. stoljeću s pravnog i povijesnog gledišta“, u suuredništvu 

s doc. dr. sc. Dunjom Milotić, Zbornik radova s IV. Motovunskog kolokvija održanog 18. 

studenog 2017. u Motovunu, izdavač Dr. Josip Turčinović, Pazin, Motovun, 2018.  

4. „Habsburgovci i Istra u povijesti i pravu“ – u suuredništvu s izv. prof. dr. sc. Ivanom 

Milotićem, Zbornik radova s V. Motovunskog kolokvija, Državni arhiv u Pazinu, Petar 

Turčinović, Općina Motovun, Pazin, Motovun, 2019.  

 

Znanstveni i stručni članci, poglavlja u knjigama:  

1. O hrvatskoj državnosti u vremenu 1945. – 1992., Vladavina prava, vol. 5, br. 1, 2001., 

str. 7. – 24. 

2. Sustav vlasti i uprave u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Pravnik, 1997., god. 30, br. 1-2, 

vol. 59-60, str. 138. – 154. 

3. Svjetska zdravstvena organizacija (osnivanje, ciljevi, struktura, međunarodnopravno 

djelovanje, subjektivitet), Pravnik – časopis za društvena i pravna pitanja, 2001., br. 1-2, 

(71-72), vol. 35, str. 195. – 209. 

4. Zaštita prava čovjeka u rješenjima Berlinskog kongresa 1878. godine, Motrišta – Časopis 

Matice Hrvatske – Mostar, br. 14., 1999., str. 28. – 37. – rad izrađen u okviru projekta 

„Državna pripadnost broda“ 

5. Državnopravni aspekti konstituiranja hrvatske države (1989. – 1992.), Zbornik Pravnog 

fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol 23, br. 2, str. 645. – 681. 

6. Prvi višestranački Hrvatski sabor (30. svibnja 1990.) i njegovi odjeci u riječkoj javnosti, 

Sv. Vid – Zbornik IX., 127. – 148. 

7. Novi Europski Ustav – u koautorstvu s mr. sc. Dionis Jurić, Ana Pošćić, dipl. iur., Riječki 

teološki časopis, god. 12, br. 2 (24.), 2004., str. 337. – 365. 
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8. Pariška mirovna konferencija (1946.) i razgraničenje između Italije i Jugoslavije s 

osvrtom na prostor Mošćenica, Mošćenički zbornik, god. 1, br. 1, 2004., str. 97. – 111.  

9. Europska zajednica i Konferencija o Jugoslaviji u vremenu početaka internacionalizacije 

jugoslavenske krize – posljednji pokušaj spašavanja jugoslavenske zajednice, Rijeka, god 

9, sv. 2, 2004., str. 103. – 109. 

10. Diplomatski prijepori o Istri 1945. godine, Mošćenički zbornik, god. 2, br. 2, 2005., str. 

73. - 88. 

11. Nastanak Code Civil-a i njegov utjecaj na pravne sustave drugih država» (u koautorstvu s 

mr. sc. Dionisom Jurićem) – Zbornik radova sa znanstvenog skupa 200 obljetnica Code 

Civil-a (1804. – 2004.), Rijeka, 2004., str. 131. – 151. 

12. Prijedlozi i nacrti konfederalizacije Jugoslavije 1990./91. – posljednji pokušaji 

spašavanja» zajedničke države, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 27, br. 2, Rijeka, 

2006., str. 761. – 805.  

13. Državnopravni položaj Grada Rijeke od 1945. do Osimskih sporazuma 1975. godine – 

stručni doprinos u Spomen knjizi Prve Riječke Hrvatske Gimnazije 1627. do 2007., 

Rijeka, 2007., str. 76. – 87. 

14. Tršćanska kriza u prijelomnim vremenima prve polovice 50-tih godina XX. stoljeća – 

diplomatsko-političko i državnopravno razmatranje, Zbornik Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 2, 2007., str. 1017. – 1065. 

15. Glavne odrednice državnopravnog položaja Istre i Vološćanskog područja od 1943. do 

1947. – uz 60. obljetnicu stupanja na snagu Mirovnog ugovora s Italijom (15. rujan 1947. 

– 15. rujan 2007.), Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, god. 2-3, sv. 2-3, Rijeka, 

2007./2008. str. 105. – 124. 

16. Neka pitanja kršenja međunarodnog prava talijanskih okupacijskih vlasti na području 

Zapadne Hrvatske i Kastavštine u razdoblju od 1941. do 1943., (u koautorstvu s Anom 

Anić, dipl theol.), Zbornik Kastavštine, knj. 16, Kastav, 2008., str. 29. – 49. 

17. «Pravna priroda i politička pozadina oružanih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 

(u koautorstvu s dr. sc. Sandrom Fabijanić Gagro), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, vol. 5, 2008., str. 1159. – 1199.  

18. „Koraziens steniger Weg in die Europäische Union“ – poglavlje u knjizi, u suautorstvu s 

Geraldom G. Sanderom. Poglavlje u knjizi: Die Europäische Union und Südosteuropa – 

Herasuforderungen un Chancen (priredili Gerald. G. Sander i Nada Bodiroga Vukobrat, 

Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2009., str. 145. – 166. 

19. „The Free Territory of Trieste as a subject of International Law, International Law, new 

actors, new concepts – continuing developmans – Liber Amicorum Božidar Bakotić, 

Martinus Nijhoff Publishers, Brill, Leiden, Boston, 2010., str. 149. – 156. 
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20. „O proračunskom načelu predhodnog odobrenja u djelu Stjepana Radića“ – u koautorstvu 

s prof. dr. sc. Natašom Žunić Kovačević, Godišnjak Akademije pravnih znanosti 

Hrvatske, vol. 1, br. 1, 2010., str. 161. – 173. 

21. „Talijanska okupacijska politika u Istri i Kastavštini u drugoj polovici 1918. godine – 

pravni aspekti“, Zbornik Kastavštine, 19, 2011., str. 71. – 89. 

22. „Pax Adriatica“ – New Features of the Croatitan (Slovenian) Italian Relations Aimed to 

Shaping the Coexsistence Identity ( Legal and Historical Context)“ Poglavlje u knjizi: 

Die Identität Europas – Was ist „europäisch“?, Konfad Scorl und Gerald G. Sander 

(Hrsg.), Schriften zu Mittel – und Osteuropa in der Europäischen Integration, Verlag Dr. 

Kovač, Hamburg, 2011., str. 275. – 292. 

23. „The process of the establishment of the independence of the Republic of Croatia from 

the perspective of International Law“, Review of Croatian History, vol. 7, br. 1, 2012., 

str. 11. – 35. 

24.  „Pravnopovijesne i međunarodnopravne odrednice (dez)integracijskih procesa država 

sljednica SFRJ, (koautorstvo s doc. dr. sc. Sandrom Fabijanić Gagro), Zbornik radova 

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, god. 48, br. 3, 2011., str. 577. – 612. 

25. „Pravnopovijesne pretpostavke tzv. 'Jadranskog mira'. Pax Adriatica – doprinos 

srednjoeuropskoj stabilnosti“ – Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije: 

Bosna i Hercegovina i Euroatlanske integracije – trendovi, izazovi i perspektive, Pravni 

fakultet Univerziteta u Bihaću i NATO Štab u Sarajevu, Bihać, 9. i 10. svibnja 2012., str. 

125. – 135.  

26. The Path of the former Yugoslavia Countries to the European Union: From integration to 

the desintegration and back, (with Sandra Fabijanić Gagro, J.S.D.), Maastricht Journal of 

European and Comparative Law, vol. 19, str. 300. – 316. 

27. Pravnopovijesne reference u ustavnim preambulama država srednje i jugoistočne Europe 

u postkomunističkom razdoblju, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 63, br. 5-6, 

Zagreb, prosinac, 2013., str. 1233. – 1255. 

28. Zasjedanje prvog višestranačkog hrvatskog sabora (30. svibanj 1990.) – početni impuls 

dugog putovanja Republike Hrvatske prema Europskoj uniji, Zbornik radova Bosna i 

Hercegovina i euroatlanske integracije – Trenutni izazovi i perspektive, God. II., Br. 2. 

Tom I., str. 183 – 218, Bihać, 7. i 8. svibanj, 2014.  

29. „The Role of Provisions on Human Rights Protection in Constructing Croatian-Italian 

(Formarly Yugoslav-Italian) Relation“, Conemporary Developments in International Law 

– Essay in Honour of Budislav Vukas, Edeted by: Rüdiger Wolfrum, Maja Seršić,Trpimir 

M. Šošič, Brill Nijhoff, Leiden, Boston, 2015., str. 636. – 651.  

30. „The process of the establishment of independence of the Republic of Croatia and the 

fondations of its National policy in culture and art“ – suautorica Katarina Peročević, 

Santander Art and Culture Law Review, vol. 2, br. 1, 2015., 221. – 244.  
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31. „Znanstveni doprinosi prof. dr. sc. Petra Simonettija civilističkoj pravnoj baštini i 

povijesti prava“ – u suautorstvu s Ines Matic, mag. iur. univ. spec. crim. Zbornik Pravnog 

fakulteta u Rijeci, vol. 37, Rijeka, 2016., str. 251. – 266.  

32. „Die Rechtsstaatliche Ordnung an der kroatische Küste im „langen“ 19. Jahrhundert“ – 

poglavlje u knjizi – „Kroatische Küste im Lichte der Habsburgmonarchie (Hg. Aneta 

Stojić i Anita Pavić Pintarić), NAP, Akademic press – Transkulturelle Forschungen an 

der Österreich Bibliotheken im Ausland, 2017., str. 91. – 102. 

33. „The Croatian contribution to Constitutional Historiography in the Period of 2000. – 

2015. , Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2017., 10 (4), str. 624. – 634.  

34. „Početci „dugog“ ili „kamenitog“ putovanja Republike Hrvatske prema Europskoj Uniji 

1990., 1991. – pravnopovijesna gledišta (u koautorstvu s dr. sc. Tomislavom Dagenom), 

Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. 9, br. 1, 2019., str. 425. – 445. 

35. „Državnopravni odjeci banovanja Ivana Mažuranića na području Sušaka i Rijeke“ – u 

suoautorstvu s prof. dr. sc. Željkom Bartulovićem, Intelektualac, kultura, reforma: Ivan 

Mažuranić i njegovo vrijeme – zbornik radova, urednici: Dalibor Čepulo, Tea Rogić 

Musa i Drago Roksandić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagreb, Leksikografski zavod 

Mioslav Krleža, Zagreb, MMXIV – MMXIX., str. 249. – 263.  

36. „Talijanska okupacija i uprava 1918. – 1920. s gledišta međunarodnog prava“, u 

suautorstvu s Deanom Borbeljom, „Habsburgovci i Istra u povijesti i pravu“, Zbornik 

radova s V. Motovunskog kolokvija, Državni arhiv u Pazinu, Josip Turčinović, Općina 

Motovun, Pazin, Motovun, 2019., str. 245. – 265. 

37. „Lateranski ugovori u kurikulima i udžbenicima hrvatskih studija prava“, (u suautorstvu s 

Deanom Borbeljem, studentom V. godine Pravnog fakulteta u Rijeci), Zbornik radova sa 

šestog Motovunskog kolokvija održanog 16. studenog 2019. u Motovunu: Rapalski 

ugovor i Lateranski ugovori – pravni odjeci među državama i u Crkvi, urednici: Ivan 

Milotić i Tomislav Sadrić, Josip Turčinović, Pazin, Poreč, 2020., str. 87. – 101. 

38. „La Carta del Carnaro nell'opus di Ferdo Čulinović“ – poglavlje u knjizi „La Citta di vita 

cento anni dopo, Fiume e D'Annunzio e il lungo Novecento adriatico“, a cura di: Davide 

Rossi, Wolters Kluwer, CEDAM, Coordinamemto adriatico, Milano, 2020., str. 301. – 

311. 

39. “Nove koncepcije državne suverenosti i organizacije vlasti u srpanjskim ustavnm 

amandmanima iz 1990. – uz tridesetu godišnjicu Ustava RH“, u suautorstvu sa prof. dr. 

sc. Sanjom Barić), Pravni vjesnik, god. 36, br. 3-4, 2020., str. 9. – 24. 

40. „L'Assemblea costituente e la Jugoslavia dal 1944 al 1947“, poglavlje u knjizi „La 

scrittura delle Costituzioni – il secondo dopoguerra in un quadro mondiale“, a cura di: 

Francesco Bonini e Sandro Guerrieri, Il Mulino, Bologna, 2020., str. 105. – 121. 

41. “Ecce Constitution: In Occasion of the 30th Anniversary of the First Croatian Democratic 

Constitution”, (u suautorstvu s prof. dr. sc. Sanjom Barić),  Quaderni amministrativi – 
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Periodico  di dottrina, giurisprudenza e legislazione del Centro Studi Amministrativi di 

Torino, il trimestre 2021., n.2, anno 2021, str 5 – 24 

 

Pozvana predavanja i sudjelovanje u nastavi na inozemnim sveučilištima:  

1. Predavanja na Sveučilištu u Camerinu (Italija), - ukupno 5 sati u okviru redovite nastave 

kolegija „Storia dell diritto medioevale e moderno“ s temeljnim naslovom „The legal and 

political structure of the Croatian-Italian Relations – from the historical differences and 

influences toward a stability and cooperation“ – od 7. do 11. travnja 2014.  

2. Pozvano predavanje – Universitá degli studi di Genova – Dipartimento delle scienze 

politiche, Corso di Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo (SPA-SID), Dirrito 

publico Comparato, Diritto Costituzionale dei paesi Post-Socialisti – naslov predavanja: 

„La Croazia: dalla proclamazione dell'independenza all'Adesione nell Unione Europea, 

Aspetti storici e giuridici, Genova, 15. travanj 2014.  

3. Predavanja na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego v Bydgoszczy – Poljska – u sklopu 

ERASMUS suradnje, ukupno 8 sati predavanja s okvirnim temama: a) „The Yugoslav 

and Croatian cultural policy in the historical contects“ i b). The Croatian statehood and 

Constitutionallity 1945. – 1995 – with general tendences of the Yugoslav Crisis“, od 2. 

do 7. svibnja 2016.  

4. „La questione di Fiume nella storia europea“ – pozvano predavanje, Dottorato di Scienze 

Giuridice, Dipartimento di Giurisprudenza, Universitá di Siena, Siena, 6. ožujka 2018.  

5. „Talijanska okupacija – uprava u Istri (1918. – 1920.) s gledišta međunarodnog prava“, 

Međunarodni znanstveni skup V. Motovunski kolokvij s temom „Habsburgovci i Istra u 

pravu i povijesti“, organizatori: Državni arhiv u Pazinu, Hrvatsko kanonističko društvo, 

Istarska županija, Općina Motovun, Motovun, 18. studenog 2018.  

6. „O 150 obljetnici Hrvatsko-Ugarske nagodbe – temeljni procesi modernizacije hrvatskih 

državnopravnih institucija u XIX. stoljeću“ – Pozvano predavanje na Odsjeku za povijest 

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci – Kolegij „Hrvatska povijest od Napoleona do 

1918“, Rijeka, 19. prosinca 2018.  

7. Predstavljanje knjige – dr. Sanja Simper: „Židovi u Rijeci i liburnijskoj Istri u svjetlu 

fašističkog antisemitizma (1938. – 1943.), izdavač Židovska vjerska zajednica Bet Israel 

u Hrvatskoj, Zagreb, 2018.“ – u organizaciji izdavačke kuće „Val“ u Rijeci, Rijeka, 20. 

ožujka, 2019.  

8. Predavanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta Opole u Poljskoj – u sklopu ERASMUS 

suradnje – 8. sati predavanja – (nastavnička mobilnost). Predavanja su realizirana i u 

sklopu sudjelovanja u projektu UNESCO – Chare. Okvirni naslovi predavanja: a) The 

general framework of the Croatian State and Legal History - the phenomenon of Croatian 

Statehood; b) Istria and Dalmatia - historical and legal development – the role of 

monuments under UNESCO protection for their legal history; c) Dubrovnik- Ragusa – 
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the oldest Croatian UNESCO protected location - a phenomenon of the medieval 

Republic and its Legal system , Opole, 6. do 10. svibanj 2019.  

9. „La Carta del Carnero nell'opera di Ferdo Čulinović“ – Znanstveni skup „Il lungo 

Novecento – la questione adriatica e Fiume tra le due Cnferenze di pace di Parigi 1919 – 

1947“ – u organizaciji Coordinamento Adriatoco APS i Grada Gorizie, Gorizia, Italija, 

27. i 28.lipanj 2019.  

10. „Il ruolo del diritto internazionale nei raporti storico-giuridici tra Croazia ed Italia“ – 

Giornata di studio del Nord Adriatico – temi giuridici di attualità – pozvano uvodno 

predavanje – međunarodna konferencija na talijanskom jeziku u organizaciji Sveučilišta u 

Rijeci Pravnog fakulteta, Rijeka, 4. srpnja 2019.  

11. „Od Rapalla do Osima – međunarodno pravo i hrvatsko-talijanski odnosi“ – suautorstvo s 

Deanom Borbeljom, Pozvano predavanje na VI. Motovunskom međunarodnom 

znanstvenom kolokviju: „Rapalski i Lateranski ugovor – posljedice u kanonskom i 

civilnom pravu“, u organizaciji Državnog arhiva u Pazinu, Josipa Turčinovića, Općine 

Motovun i Istarske županije, Motovun, 16. studenog 2019.  

12. „Lateranski ugovor u hrvatskoj udžbeničkoj literaturi studija prava“ – u suautorstvu s 

Deanom Borbeljom, Pozvano predavanje na VI. Motovunskom međunarodnom 

znanstvenom kolokviju: „Rapalski i Lateranski ugovor – posljedice u kanonskom i 

civilnom pravu“, u organizaciji Državnog arhiva u Pazinu, Petra Turčinovića, Općine 

Motovun, Udruge fotografa Fotovun i Istarske županije, Motovun, 16. studenog 2019.  

13. „La questione di Fiume e il Trattato di Rapallo nelle prospettive della storiografia 

giuridica Croata“ – u sklopu sekcije „Il centenario del Trattato di Rapallo nei riporti del 

Nord Adriatico – La prospettiva storica e giuridica“ – Drugi znanstveni Sjevernojadranski 

znanstveni kolokvij – aktualne pravne teme na talijanskom jeziku – Webinar – 

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Rijeka, 21. rujna 2020.  

14. „Novi početci institucionaliziranog dijaloga Crkve i države – 30. svibanj 1990. prema 

gledištima Glasa Koncila“ (u suautorstvu s Deanom Borbeljem, studentom V. godine 

PFRI), Međunarodni znanstveni skup VII. Motovunski kolokvij s temom „Grčko-rimsko 

i kanonsko pravno nasljeđe kao temelj pravne kulture zapada“ – Motovun, 13. i 14. 

studenog 2020. 

15. „Rijeka in der Völkerrechstgeschichte“, Međunarodni znanstveni skup: „Deutsch als 

Fachsprache in der kroatischen Rechskultur- rechtsgeschichtliche, rechtsvergleichende, 

kulturelle und sprachwissencshaftliche Einblicke – u organizaciji Sveučilišta u Rijeci – 

Pravni fakultet, Hanns Seidl Stiftung, Jean Monet Cetnar izvrsnosti u Opatiji, Webinar, 

Rijeka, 30. studeni 2020. 

16. „30 years of Croatian Independence – Historical and Legal Review“, pozvano predavanje 

(Webinar), Institut za pravo i ekonomiju Sveučilišta Kazimierza Wielikego u Bydgoszczu  

Poljska, 6. svibanj 2021. 
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17. „Rijeka and its legal position from the perspective of International Law“ – Pozvano 

predavanje u sklopu kolegija History of medieval and modern Law na Sveučilištu u 

Modeni – Reggio Eamilija, (Dipartimemento di Giurisprudenza – Università degli studi  

di Modena e Reggio Emilia), Italija, Webinar, 24. svibanj 2021.  

  

Priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima:  

1. „Neka međunarodnopravna pitanja o suverenitetu NDH na sjevernojadranskom području 

1941. – 1945.» -Međunarodni znanstveni skup «Državna i pravna pitanja novije povijesti 

sjevernojadranskog područja», Mošćenice, 7. i 8. rujna 2001. (organizator Katedra za 

povijest prava i države Pravnog fakulteta u Rijeci, Zavod za kaznene znanosti Pravnog 

fakulteta u Rijeci) 

2. «Europska zajednica i Konferencija o Jugoslaviji u vremenu početaka internacionalizacije 

jugoslavenske krize – posljednji pokušaj spašavanja jugoslavenske zajednice», 

II.Kongres hrvatskih povijesničara: «Hrvatska i Europa – integracije u povijesti – sekcija 

pravna povijest («Hrvatski državnopravni i pravni sustav i europsko okružje»), Pula, 

29.IX. – 3. X. 2004. 

3. «Nastanak Code Civil-a i njegov utjecaj na pravne sustave drugih država» (koautorstvo s 

prof. dr. sc. Dionisom Jurićem), izlaganje na Znanstvenom skupu «200-ta obljetnica Code 

Civil-a (1804. – 2004.) u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s 

Veleposlanstvom Republike Francuske u Republici Hrvatskoj, Rijeka, 26. i 27. studeni 

2004. 

4. «Talijanska okupacija zapadnohrvatskih prostora 1941. – 1943. s gledišta međunarodnog 

prava», Međunarodni znanstveni skup «Ius criminale – quo vadis?» - u prigodi Desete 

obljetnice Zavoda za kaznene znanosti Mošćenice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 

Rijeka, 5. travanj 2008.  

5. «Talijansko-hrvatski odnosi – pravnopovijesna iskustva i suvremena realnost», 

Međunarodni znanstveni skup «Pravnopovijesna istraživanja u jugoistočnoj Europi», 

Pravni fakultet Sveučilišta u Beču (Institut za pravnu i ustavnopravnu povijest) i Pravni 

fakultet Sveučilišta u Splitu, Beč, 9. do 11. listopad 2008.  

6. „Pax Adriatica“ – nove odrednice hrvatsko (slovensko)- talijanskih odnosa u cilju 

oblikovanja identiteta suživota – pravnopovijesni kontekst“, Cres, 19.-22. rujan, 2010., 

19. Dani Frane Petrića – Glavna tema „Pitanje identiteta“ – međunarodni znanstveni skup 

(organizator Hrvatsko filozofsko društvo) 

7. „Beogradski sporazum o normalizaciji odnosa (kolovoz 1996.) – temelj suvremenih 

međudržavnih odnosa Hrvatske, Srbije i Crne Gore“, Međunarodni znanstveni skup 

„Vlaški statuti – Statuta Valachorum iz 1630. godine – pravni aspekti, organizatori: 

Katedra za povijest prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Općina 

Vrhovine, Vrhovine, 18. prosinac 2010. godine  
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8. „The ex Yugoslav Countries and their Ways to the EU – From Integration to 

Disintegration and Backwards“ (u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Sandrom Fabijanić 

Gagro), XVIIth Forum of Yang legal Historians, Pravni fakultet Sveučilišta u 

Maastrichtu, Maastricht, 14. – 16. travanj 2011.  

9. „Ustavne preambule – pokazatelj novih vrijednosnih i idejnih polazišta u ustavima država 

Jugoistočne Europe u postkomunističkom razdoblju“, 20. Dani Frane Petrića: Glavna 

tema: „Filozofska gibanja u jugoistočnoj Europi“ u organizaciji Hrvatskog filozofskog 

društva, Cres, 18. – 21. rujna 2011.  

10. „(Pravno)povijesni sadržaji u preambulama ustava srednjoeuropskih i 

jugoistočnoeuropskih država u postkomunističkom razdoblju“, Međunarodni znanstveni 

skup u povodu sto godina od osnivanja Katedre za povijest hrvatskog prava i države 

Pravnog fakulteta u Zagrebu i dvjesto godina od proglašenja Općeg građanskog zakonika, 

Zagreb, 3.-5.11. 2011. Organizator Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

11. „Pravnopovijesne pretpostavke tzv. „Jadranskog mira“ Pax Adriatica – doprinos 

srednjoeuropskoj stabilnosti“ – Međunarodna znanstvena konferencija: Bosna i 

Hercegovina i Euroatlanske integracije – trendovi, izazovi i perspektive, Pravni fakultet 

Univerziteta u Bihaću i NATO Štab u Sarajevu, Bihać, 9. i 10. svibanj 2012., Bosna i 

Hercegovina. 

12. „Pravna povijest u kurikulumima hrvatskih pravnih studija – od imperativa 

dezideologiziranog i demokratskog pristupa ranih devedesetih do prvih „bolonjskih“ 

iskustava“ – 21. Dani Frane Petrića – Glavna tema „Ideja sveučilišta“, Međunarodni 

znanstveni skup u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Cres, 23. – 26. rujna 2012.  

13. „Italian-Yugoslaw (Croatian, Slovenian) Relations – from the historical Diferences and 

Conflicts toward a Stability and Cooperation: Political and Legal aspects“ (suautorstvo s 

doc. dr. sc. Andreom Roknić Bežanić), International Symposium on Comparative 

Sciences – Inaugural Session – Sekcija: Comparative Linguistic, Comparative Literature, 

Comparative History, u organizaciji Bugarskog udruženja za poredbenu znanost (BCES), 

Sofija, 8. – 12. listopad 2013.  

14. „Gospodarski aspekti ugovora sa Italijom nakon Prvog svjetskog rata“ (suautori: prof. dr. 

sc. Ž. Bartulović, doc. dr. sc. L. Belanić), Međunarodni znanstveni skup Istarsko 

gospodarstvo jučer i sutra, Pazin, Pula, 22., 23. studeni 2013., (Organizatori: Državni 

arhiv u Pazinu, Sveučilište J. Dobrila u Puli, Universitá Ca Foscari – Venecija). 

15. „Zasjedanje prvog višestranačkog Hrvatskog sabora (30. svibnja 1990.) – početni impuls 

„dugog putovanja“ Republike Hrvatske prema Europskoj Uniji, II. Međunarodna naučna 

konferencija „Bosna i Hercegovina i euroatlantske integracije – Trenutni izazovi i 

perspektive“, Pravni fakultet u Bihaću i Centar za naučna istraživanja International Burch 

University, Bihać, 7. i 8. svibanj 2014.  

16. „Croatian Statehood and Constitutionallity (1945.–1992.)“, Međunarodni znanstveni skup 

u prigodi 70 obljetnice slovačke moderne ustavnosti, „Promjene ustavnog prava – 
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kontinuitet i diskontinuitet“, Pravni fakultet Sveučilišta Komenského u Bratislavi, 

Slovačka, Bratislava, 25. rujan 2014.  

17. „Državnopravni odjeci banovanja Ivana Mažuranića na području Sušaka-Rijeke“, - u 

suautorstvu s prof. dr. sc. Željkom Bartulovićem, Znanstveni skup: „Intelektualac, 

kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme, Pravni fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu, Hrvatski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ u Zagrebu, Filozofski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 5. studeni 2014.  

18. „Pravnopovijesni temelji hrvatske državnosti i pitanje državnih granica“ – u suautorstvu s 

prof. dr. sc. Željkom Bartulovićem, Multidisciplinarni znanstveni skup s međunarodnim 

sudjelovanjem: „Istočna Hrvatska u Domovinskom ratu – iskustva, spoznaje, posljedice“, 

Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku – Odjel za kulturologiju, Institut društvenih 

znanosti „Ivo Pilar“ – područni centar Osijek, Ogranak Matice Hrvatske u Osijeku, 

Osijek, 4. i 5. prosinac 2014. 

19. „O hrvatskoj državnosti i institucionalnim reformama bana Ivana Mažuranića u nekim 

pogledima riječke javnosti“ – Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem: „Ivan 

Mažuranić – život i djelo“ u organizaciji Zavoda za povijesne i društvene znanosti 

HAZU, Pravnog fakulteta i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Grada Novog 

Vinodolskog, Novi vinodolski, 23. siječanj 2015.  

20. „Hrvatski oproštaj sa socijalizmom – ustavni amandmani iz lipnja i srpnja 1990 – 

pravnopovijesni i politički odjeci“ (u suautorstvu s doc. dr. sc. Majom Polić, HAZU), 

Međunarodni znanstveni skup „Socijalizam na klupi – izgradnja i razgradnja, u 

organizaciji Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma Sveučilišta Juraj 

Dobrila u Puli, Pula, 1. – 3. Listopad, 2015.  

21. „Presupposti storico giuridici per la creazione delle relazioni italo-croate 

contemporranee“ – uvodno pozvano izlaganje uz predstavljanje knjige „Italia e Croazia – 

Ordinamenti e confronti – a cura di R Cosio, A. Sgroi, V. Smokvina, G., Gappichelli 

Editore, Torino“ – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Jean Monnet Centar izvrsnosti u 

Opatiji, Generalni konzulat Talijanske republike u Rijeci, Rijeka, 6. studeni 2015.  

22. „Doprinosi pravne povijesti u proučavanju manjinske problematike s osvrtom na 

zapadnohrvatska i slovenska iskustva)„ Okrugli stol „Predstavljanje Inštituta za 

narodnostna vprešanja iz Ljubljane na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 

povodom 90 godina postojanja“, Rijeka, 21.prosinca 2015. Filozofski fakultet . 

23. „Znanstveni doprinosi prof. dr. sc. Petra Simonettija civilističkoj pravnoj baštini i 

povijesti prava“ – u suautorstvu s Ines Matić, mag. iur. univ. spec. crim. XXII. 

Savjetovanje pravnika „Petar Simonetti – vlasništvo, obveze, postupak“ organizaciji 

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Visokim upravnim sudom RH i 

Hrvatskom javnobilježničkom komorom, Poreč, 13. do 15. travnja, 2016.  

24. „Croatian Contribution to the Constitutional historiography in the period of 2000. – 

2015.“, Međunarodni znanstveni skup: Constituional History 2000.–2015. - In Memoriam 
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prof. Stanislaw Placa (1927.–2006.)“, Jagiellanian University in Krakow Faculty of Law 

and Administration, 19. – 20. rujna 2016.  

25. „Poslijeratni položaj istarskog svećenstva – saveznici ili mučenici – (povijesna i pravna 

razmatranja), u suautorstvu s doc. dr. sc. Andreom Roknić Bežanić, 5. Kongres hrvatskih 

povjesničara: „Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi“, Zadar, 5.-8. listopada 

2016. Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti u Zagrebu. 

26. „Historical and legal analysis of Provisions on Human Rights Protection in Custructing 

Yugoslav-Italian Relations 1947. – 1975.“ (u suautorstvu s doc. dr. sc.. Andreom Roknić 

Bežanić FFRI), Međunarodni znanstveni skup: „Human Rights yesturday and today – 

origin and importance of Human Rights and their protection in Legal Theory and 

Practice, Faculty of Law Matej Bel University in Banska Bystrica, 15. i 16. ožujak 2017.  

27. „Ugovor o miru s Italijom danas“ – Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u 

povodu 70 godina važnih događaja hrvatske povijesti: potpisivanja Pariškog mirovnog 

ugovora i donošenja Ustava NRH 1947. godine – u organizaciji Zavoda za povijesne i 

društvene znanosti HAZU, s Područnoj jedinicom u Puli, Pravnog fakulteta Sveučilišta u 

Rijeci, Riječka nadbiskupije, Grada Rijeke i drugih, Rijeka, 27. studeni 2017.  

28. „O doprinosima Krčkih knezova izgradnji srednjovjekovne lenske države“ – u 

koautorstvu sa prof. dr. sc. Sanjom Barić i Antom Vojkovićem, studentom prava – 

Znanstveni skup „730 godina Vinodolskog zakona iz 1288“ – organizatori Pravni fakultet 

u Rijeci i Grad Novi Vinodolski, Novi Vinodolski, 13. listopada 2018.  

29. „L'Assemblea costituente jugoslava dall 1944. dal 1944 al 1947“, „Le Costituzioni dell 

periodo Costituente“ u organizaciji Sveučilišta u Genovi - Universitá di Genova – 

Dipartimento di Scienze Politiche – Cattedra Jean Monnet ad personam History and 

Politics of European Integration – Progetto SISSCO per le celebrazioni del 70' 

anniversario della Costituente e della Costituzione; Societá Italiana per lo Studio della 

Storia Contemporanea, Genova, 5. i 6. studeni 2018.  

30. „Die Einflüsse der Krise von Triest auf die Völkerrechtsentwicklung“ – Znanstveni skup 

„Mittel- und osteuropäischen rechtshistorischen Konferenz Wien 2019 – Central and 

Eastern European Legal History Conference Vienna 2019 (CEELHC) - Juridicum der 

Universität Wien, Beč, 24. do 28. rujan 2019.  

 

Priopćenja na domaćim znanstvenim skupovima:  

1. Prvi višestranački Hrvatski sabor (30. svibnja 1990.) i njegovi odjeci u riječkoj javnosti», 

Rijeka dugog pamćenja – jednodnevni znanstveni skup posvećen Rijeci, Zavod za 

povijesne i društvene znanosti HAZU – Rijeka, i Grad Rijeka, Rijeka, 13. lipnja 2003. 

2. Novi Europski Ustav – Teološko-pastoralni tjedan: „Crkva i Domovina u svjetlu Trećeg 

Papina posjeta Hrvatskoj“, Teologija u Rijeci, Katoličkog Bogoslovnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, Rijeka, 6. listopada 2003. 
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3. Pariška mirovna konferencija (1946.) i razgraničenje između Italije i Jugoslavije s 

osvrtom na prostor Mošćenica, Okrugli stol, Svetkovina povijesnog dana Mošćenica – 

Svijećnica, Mošćenice, 1. veljače 2004. 

4. Diplomatski prijepori o Istri 1945. godine, Okrugli stol «Beli – Brseč – Mošćenička 

Draga povodom iskrcavanja – 60. obljetnica». Organizatori Zavod za kaznene znanosti 

Mošćenice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Čakavski sabor Općine Mošćenička 

draga. Mošćenička Draga, 24. travnja 2005.  

5. Državnopravni položaj Istre nakon Drugog svjetskog rata, (u koautorstvu s prof. dr. 

Željkom Bartulovićem), 31. znanstvenostručni skup Pazinski memorijal na temu „Istra u 

prvom desetljeću nakon Drugog svjetskog rata“ – organizator Katedra Čakavskog sabora 

za povijest Istre Pazin, Pazin, 30. rujna 2005.  

6. Glavne odrednice državnopravnog položaja Istre i vološćanskog područja od 1943. do 

1947. – uz 60 obljetnicu stupanja na snagu Mirovnog ugovora s Italijom (15. rujan 1947. 

– 15. rujan 2007.), Znanstveni kolokvij „Župa sv. Ane Volosko – o 160 obljetnici 

postojanja“ organizatori: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci – Odsjek za povijest, 

Župa sv. Ane – Volosko, Pastoralni krug «Alojzije Stepinac» i Družba Braće Hrvatskoga 

zmaja, Volosko, 20. rujna 2007.  

7. Međunarodnopravni i upravnopravni položaj grada Rijeke u prvi godinama nove vlasti 

(1945.–1947.), Znanstveni kolokvij „Gradu na Rječini s ljubavlju“, Rijeka, 15. lipanj 

2009. u organizaciji Grada Rijeke i Zavoda za povijesna i društvena istraživanja HAZU u 

Rijeci. 

8. Važnost Ugovora o miru s Italijom iz 1947. za povijest otoka Lastova, (u koautorstvu s 

Leom Vitaljić, studenticom PF u Rijeci, 700 godina Lastovskog statuta – Znanstveni skup 

u organizaciji Općine Lastovo i znanstvenoj koordinaciji Katedre za povijest prava i 

države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Lastovo, 25. rujna 2010.  

9. Proces konstituiranja samostalnosti Republike Hrvatske s gledišta međunarodnog prava“ 

– Okrugli stol „Dvadeset godina od proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske“ 

Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 15. lipnja 2011. 

10. „Ivan Mažuranić – državnopravno značenje reformi u europskom kontekstu“, Znanstveno 

predavanje u povodu Dana Grada Novog Vinodolskog, 5. siječnja 2012. Hrvatski centar 

za ljudska prava i Grad Novi Vinodolski. 

11. „Talijanska okupacija Istre i primorskih otoka 1918. – 1920. s gledišta međunarodnog 

prava“ – Znanstveni skup: „Stogodišnjica Prvog svjetskog rata“, Povijesno društvo otoka 

Krka i Općina Omišalj, Omišalj, 28. lipanj 2014.  

12. „Povijest prava i države u nastavi pravnog studija i obrazovanju pravnika“ – suautorstvo s 

prof. dr. sc. Nedom Engelsfeld i prof. dr. sc. Željkom Bartulovićem, Hrvatski nacionalni 

odbor za povijesne znanosti Zagreb, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb, Odsjek za 

povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveni skup „Sveučilišna 

nastava povijesti u Hrvatskoj – tradicija, današnje stanje, perspektive – povodom 140 
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godišnjice početka rada povijesnih katedri Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 28. i 29. 

studeni 2014.  

13. „Uloga prava u misiji izgradnje Jadranskog mira“ – Znanstveni skup u čast Akademiku 

Petru Strčiću u povodu 80. obljetnice života i 55. obljetnice djelovanja, Odsjek za 

povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Zavod za povijesne i društvene 

znanosti HAZU u Rijeci, s područnom jedinicom u Puli i Povijesno društvo Rijeka, 

Rijeka, 2. lipanj, 2016.  

14. „Biskup Nežić i Tršćanska kriza“ – Znanstveni skup „70. Obljetnica uspostave Pazinske 

administrature, 40. Obljetnica ujedinjenja istarske crkve, Mons. dr. Dragutin Nežić – prvi 

biskup ujedinjene istarske crkve, Organizator: Porečka i Pulska biskupija, Pazin, 20. 

listopada 2017.  

15. Početci „dugog“ ili „kamenitog“ putovanja Republike Hrvatske prema Europskoj Uniji 

(1990. – 1991.) – pravnopovijesna gledišta“ u suautorstvu s dr. sc. Tomislavom 

Dagenom, Godišnji znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske: „Hrvatska u 

Europskoj Uniji – pet godina“, Rijeka, 25. i 26. Listopada 2018.  

 

Prikazi, ocjene, pregledi bibliografije: 

1. Bibliografija radova o moru i pomorstvu u Zborniku Pravnog fakulteta u Rijeci 1980. – 

1996., (zajedno sa Ž. Bartulović, D. Đerđa, S. Sandalj), Zbornik radova Pravnog fakulteta 

u Splitu, God. 33., br. 3-4 (43-44), str. 551 – 554 

2. Nove knjige i časopisi u knjižnici Pravnog fakulteta, poklon «The School of law of the 

case western reserve university», Cleveland, Ohio, U.S.A., (zajedno s D. Đerđa), Zbornik 

Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 17, br. 2, str. 429 – 437 

3. Bibliografija pravnopovijesnih radova «Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu», 

Dometi, 7-12, 1997. 

4. Prikaz knjige – Dušan Bilandžić: «Hrvatska moderna povijest», Golden marketing, 

Zagreb, 1999 – Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2001., br. 1. str. 495 – 

499. 

1. Prikaz knjige – Urf Dirfmeier et al.: Povijest Njemačke, BARBAT, Zagreb, 1999- 

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2000., vol. 50, br. 6., str: 1117. – 1120. 

2. Prikaz knjige – Željko Bartulović: «Neka pitanja stvarnih i obveznih prava, Vinodolski 

zakon 1288., Krčki i Senjski statut 1388., Matica Hrvatska, Rijeka, 1997. – Zbornik 

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 20, 2. str: 887. – 890. 

3. Prikaz knjige – Zbornik radova «Bernardin Nikola Škrivanić i njegovo vrijeme Matica 

Hrvatska, Rijeka 1997. – Dometi 1-6, god. 8, 1998., str. 155. – 157. 
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4. Prikaz znanstvenog skupa – Državna i pravna pitanja novije povijest sjevernojadranskog 

područja – Mošćenice 7. i 8. rujan 2001. – Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 22, br. 

2, str. 848. – 849. 

5. Prikaz knjige – Lujo Margetić, Magdalena Aposolova Maršavelski «Hrvatsko 

srednjovjekovno pravo – vrela s komentarom», Narodne Novine, Zagreb, 1999., Zbornik 

Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 52, br. 5, str. 1115. – 1118. 

6. Prikaz interkatedarskog skupa – «Nastava pravne povijesti i rimskog prava u novom 

europskom studiju prava», Rijeka, Mošćenice, 2002., Zbornik Pravnog fakulteta u 

Zagrebu, vol. 52, br. 5, str. 1123.- 1126, Zagreb, 2002 

7. Prikaz interkatedarskog skupa – «Nastava pravne povijesti i rimskog prava u novom 

europskom studiju prava», Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 23, br. 2, 

str. 835. – 840. (u koautorstvu s doc. dr. sc. Željkom Bartulovićem) 

8. Prikaz knjige – Lujo Margetić «Prikazi i diskusije», Zbornik Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, god. 53, br. 2, 2003., str. 457. – 460. 

9. Prikaz knjige – Dalibor Čepulo: «Prava građana i moderne institucije – europska i 

hrvatska pravna tradicija, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003., Zbornik 

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 2, Rijeka, 2004., str. 1051. – 1054. 

10. Prikaz knjige – Željko Bartulović, «Sušak 1919. – 1947. – državnopravni položaj grada, 

izdavači Pravni fakultet u Rijeci, Adamić i Državni Arhiv Rijeka, Rijeka 2004.), Zbornik 

Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 2, 2005.  

11. Prikaz knjige – Željko Bartulović: «Sušak 1919. – 1947. – državnopravni položaj grada», 

izdavači Pravni fakultet u Rijeci, Adamić i Državni Arhiv Rijeka, Rijeka 2004., Riječki 

Tološki Časopis, god. 13, 2005., br. 1(25), str. 299. – 304. 

12. Prikaz knjige – Božidar Latković: «La Bula Àurea de 1242. Gradec – Origen Medieval de 

Zagreb; Zlatna Bula iz 1242. Gradec – srednjovjekovno porjeklo Zagreba, Hrvatska 

akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za kaznene znanosti Mošćenice Pravnog fakulteta 

u Rijeci, Adamić, Rijeka, 2005., Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 26, br. 2, str. 

1110. – 1111. 

13. Prikaz časopisa «Acta Historiae, 13, 2005. br.1. – uz 1200 obljetnicu Rižanskog placita», 

u Zborniku Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 27, br. 2, Rijeka, 2006., str. 1177. – 1180. 

14. Prikaz knjige – Lujo Margetić: „Etnogeneza Hrvata i Slavena“, Književni krug Split, 

Split, 2007. u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 2, 2008., 1209. 

– 1212. 

15. Prikaz knjige – Dalibor Čepulo: Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu – od 

srednjeg vijeka do suvremenog doba, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2012., str. 370, 

Rijeka, God XVIII., Br. 1, Rijeka, 2013., str. 73. – 76. 
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16. Prikaz knjige – Uredbe i naredbe za obdržavanje u Kaštelu Vrsar i njegovu kotaru – 

prijevod, komentar i studije – preveo, bilješkama popratio i studije napisao doc. dr. sc. 

Ivan Milotić, Općina Vrsat, Turistička zajednica Vrsar, Vrsar, 2017., str. 616, u Zborniku 

radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, god. 55, br. 3, 2018., str. 713. – 717.  

17. Prikaz knjige – Matija Matičić, „Israeli-Palestinian Negotiation; From 1991 to 2018.; The 

Case for Political Realism and Inevitability of a Two State Solution“, Glas Koncila, 

Zagreb, 2019, str. 1 – 206, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 41, br. 2, 2020., str. 

669. – 670.  

 

Enciklopedijski prilozi:  

1. Pravni leksikon, Hrvatski leksikografski zavod «Miroslav Krleža», Zagreb, 2007. - 

natuknice: dikasterij, imperium, Aachenski mir, Act of Attainder, Act of Seetlement, 

adet, afatomia, agora, areopag, Atičko-Delski savez, atimija, autarhija, babilonsko pravo, 

banus kraljevski, bazileus, Black Jeremiah Sullivan, Blackestone William, božji mir, 

Bracton Bratton Bretton, breviarium allaricianum, bule, charter, Coke Edward, comitia, 

curia regis, Deklaracija o pravima naroda Rusije, Deklaracija o pravima radnog i 

eksploatiranog naroda, direktorij, Drakonovi zakoni, Druga republika, duma, egipatsko 

pravo, egzarhat, eupatridi, ferman, Fetva, franačko pravo, Gortinsko pravo, grafe 

paranomon, Grgur VII., grofovija, Hamurabijev zakonik, harač, has hatišerif, hetitsko 

pravo, Inocent III., jakobinci, kadijasker, kadija, kadiluk, kias, kulak, nahija, Pariška 

komuna, pašaluk. 

2. Modern legal systems Cyclopedia, (Williams, C., Hein, S), - natuknica o povijesti 

hrvatske države i hrvatskog prava (koautorstvo s prof. dr. sc. Željko Bartulović). 

3. Istarska enciklopedija u izdanju Leksikografskog zavoda «Miroslav Krleža» Zagreb, 

2005.- u koautorstvu s prof. dr. sc. Željkom Bartulovićem – natuknice: Božji sud, 

Desetina (crkvena), Rota, Sindik, feudalizam. 

 

Urednik izdanja:  

1. Đorđe Milović «Kaznena prava šest sjevernojadranskih statuta», Biblioteka Zavoda za 

kaznene znanosti Mošćenice Pravnog fakulteta u Rijeci, Rijeka 2005. priredio knjigu uz 

prof. dr. sc. Berislava Pavišića i prof. dr. sc. Željka Bartulovića. 

2. Sudjelovao u uređivanju Mošćeničkog zbornika, u svojstvu suradnika Zavoda za kaznene 

znanosti Mošćenice Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeci (Mošćenički zbornik br. 1, 

2004., Mošćenički zbornik br. 2., 2005.) 

3. Pogled sa Sušaka – nezaboravljene misli prof. dr. sc. Duje Vukasa, Otokar Keršovani, 

Rijeka, 2009. – publicistika – priredio izdanje s doc. dr. sc. Dujom Vukasom (Sveučilište 

u Rijeci – Odjel za biotehnologiju)  


