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1. OPIS PREDMETA 
 1.1. Ciljevi predmeta 

Usvajanje znanja o općim pitanjima povijesnog razvoja i modela državne vlasti, osobito upravne, načelo 

podjele vlasti, teritorijalne upravne organizacije, razvoj ustavnosti i izborne propise te razvoj važnijih 

pravnih instituta osobito u Europi te Republici Hrvatskoj. 

1.2. Uvjeti za upis predmeta 

Nema.  

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet  

Nakon položenog ispita iz ovog kolegija studenti će biti sposobni: 

- definirati, opisati i objasniti pojedine institute iz povijesti države (tijela vlasti: osobito upravne) i prava 

(stvarnog, obveznog, obiteljskog, nasljednog, kaznenog prava i sudskog postupka) u povijesnom kontekstu, 

- usporediti i razlikovati temeljne institute države, osobito uprave, i prava u različitim povijesnim 

razdobljima te ih usporediti i razlikovati sa suvremenim institutima, 

- analizirati i objasniti temeljne oblike, razvoj i različitost instituta državne uprave i prava u različitim 

vremenskim razdobljima, 

- prepoznati različitost rješenja u povijesnom razvoju i usporediti sa suvremenim stanjem uprave, 

- na razini konceptualnog znanja studenti će prepoznavati definicije, klasifikacije i kategorizacije u 

povijesti prava i države, osobito državne uprave,  

- usvojeno znanje primijeniti na prepoznavanje instituta prava i države, osobito državne uprave tijekom 

povijesti, usporediti ih sa suvremenim stanjem te poznavati probleme njihove primjene. 

1.4. Sadržaj predmeta 

I. OPĆA POVIJEST PRAVA I DRŽAVE: 1. UVOD. Periodizacija povijesti i tipovi vlasništva. 2. 

PRAVO I DRŽAVE STAROGA VIJEKA. Egipat: državno uređenje. Babilon: društvo, pravo. Hetiti: 

kazneno pravo. Hebreji: pravo. Sparta: državno uređenje. Atena: Solonove, Klistenove i Periklove reforme, 

državno uređenje, pravo. 3. PRAVO I DRŽAVE SREDNJEGA VIJEKA. Franačka: državno uređenje, pravo. 

Mleci: državno uređenje i pravo. Njemačka: državno uređenje i pravo. Arapska država: pravo. Engleska: 

državno uređenje i pravo. 4. PRAVO I DRŽAVE U NOVOM VIJEKU. Engleska: izborne reforme, vladar, 

vlada, Gornji dom. Sjedinjene Američke Države: predsjednik, Kongres i Vrhovni sud. Francuska: Skupština 

staleža, revolucija i Deklaracija prava čovjeka i građanina, ustav 1791., Jakobinska diktatura i ustav 1793., 

III. republika. Njemačka: Ujedinjenje Njemačke i Carstvo, Weimarska republika. Rusija – SSSR: 

Oktobarska revolucija 1917. i prvi dekreti sovjetske vlasti. 

 II. POVIJEST HRVATSKOG PRAVA I DRŽAVE: I. Formiranje i organizacija hrvatske države 

narodnih vladara do 1102., Hrvatsko-ugarsko kraljevstvo u XVI. st. i dolazak Habsburgovaca. Dubrovačka 

Republika. Srednjovjekovni pravni instituti. Vojnoupravni sustav Vojne granice. Državnopravni položaj 

Hrvatske i Slavonije u XVII.-XVIII. st. te reforme M. Terezije i Josipa II. Francuska vlast u hrvatskim 

zemljama. II. Ustavne i pravne promjene 1848. Neoapsolutizam i modernizacija uprave. Državnopravni 

položaj Hrvatske 1861. Austro-ugarska i Hrvatsko-ugarska nagodba. Doba modernizacije za banovanja I. 

Mažuranića, reforme Khuena Hedervaryja. Državnopravni položaj i institucije vlasti Dalmacije i Istre 



1797.-1918. Pravne kodifikacije u Hrvatskoj u XIX. st. III. Hrvatska u I. svjetskom ratu. Država SHS i 

ujedinjenje. Kraljevstvo SHS/Kraljevina Jugoslavija: ustavi iz 1921. i 1931. Banovina Hrvatska. Pravni 

partikularizam države. IV. Raspad države 1941. Hrvatska u II. svjetskom ratu. Organizacija vlasti NDH I 

Antifašistička tijela vlasti (AVNOJ, ZAVNOH), Privremena vlada, Namjesništvo, Privremena narodna 

skupština i Ustavotvorna skupština 1945. Državnopravni položaj Hrvatske u FNRJ/SFRJ od 1945.-1990. 

Državnopravne odluke 1991. i međunarodno priznanje RH. 

1.5. Vrste izvođenja nastave  
predavanja 
seminari              
radni zadaci 

 

1.6. Komentari  

1.7. Obveze studenata 

Studenti/polaznici su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u radu 
izvršavanjem postavljenih zadataka na nastavi i izvan nje kroz sudjelovanje u raspravama i u 
obliku pismenih sažetaka, seminarskih tema i pisanja seminarskoga rada, radnih zadataka, 
položiti kolokvije kojima se prati i provjerava razina usvojenosti obrađenih sadržaja. 

1.8. Praćenje rada studenata 
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3 Referat  Praktični rad  

Portfolio    
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1.9. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata/polaznika tijekom nastave i na završnom ispitu 

Ocjena iz predmeta se sastoji od: 
-  ocjene iz provjere znanja (pisani kolokviji):  
1. kolokvij obuhvaća dio gradiva I. Opću povijest prava i države (studentima se priznaju i 

dijelovi - stari, srednji i novi vijek ako žele polagati u manjim cjelinama). 
2. kolokvij obuhvaća dio gradiva II. Povijest hrvatskog prava i države, cjeline I. i II.  
- ocjenu iz pisano-usmenog ispita koja obuhvaća dio gradiva II. Povijest hrvatskog prava i 

države, cjeline III. i IV. 

1.10. Obvezatna literatura  

1. Bartulović, Željko, Povijest prava i države (Prvi dio: Opća povijest prava i države), Pravni fakultet 

Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2014. 
2. Željko Bartulović, Povijest hrvatskog prava i države (kompendij) 

1.11. Dopunska literatura  

1. Bartulović, Željko i Ranđelović, Nebojša, Osnovi ustavne istorije jugoslavenskih naroda, Niš 

2009. (određena poglavlja); 

2. Čepulo, Dalibor, Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu – od srednjeg vijeka do 

suvremenog doba, Zagreb 2012.  

3. Engelsfeld, Neda, Povijest hrvatske države i prava, Razdoblje od 18. do 20. stoljeća, Zagreb 

1999.; 

4. Kurtović, Šefko, Opća historija države i prava, knj. I. i II., Zagreb 1989. ili novija izdanja, 

5. Margetić, Lujo, Opća povijest prava i države, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 1998. 

6. Vukas, Budislav, ml. Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe, Pravni fakultet 

Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2017. (odabrana poglavlja) 



1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija 

Studenti/polaznici su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u radu 
izvršavanjem postavljenih zadataka na nastavi i izvan nje kroz sudjelovanje u raspravama i u 
obliku pismenih sažetaka, seminarskih tema i pisanja seminarskoga rada, radnih zadataka, 
položiti kolokvije kojima se prati i provjerava razina usvojenosti obrađenih sadržaja. Studentske 
ankete. 

 

 

 


