
JAKŠA BARBIĆ 

 

Jakša Barbić, roĎen 12.12.1936. u Zagrebu. Diplomirao i doktorirao na Pravnom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1961. do 1963. zaposlen u pravosuĎu kao sudski 

pripravnik. Položio sudski ispit i javnobilježnički ispit.  

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radio od 1963. do umirovljenja 2007. 

Od 1981. redoviti profesor na predmetima Trgovačko pravo i Pravo društava, ranije Privredno 

pravo. Od 2009. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. 

Obnašao je sve važnije funkcije na Fakultetu: prodekan (1975-1977), predsjednik 

tadašnjeg Savjeta (1981-1984), dekan (1993-1995, 1995-1997). Od 1981. do umirovljenja bio 

je predstojnik Katedre za trgovačko pravo i pravo društava (ranije privredno pravo). Bio je 

predstojnik jednog zavoda Fakulteta. Od 1985. do umirovljenja vodio je Poslijediplomski 

studij iz trgovačkog (privrednog) prava (sada prava društava i trgovačkog prava). 

Sada predaje na Poslijediplomskom studiju iz trgovačkog prava i prava društava na 

Pravnom fakultetu u Zagrebu a povremeno je predavao i/ili predaje na takvim studijima na 

fakultetima u Splitu, Ljubljani, Mariboru, Skopju, Novom Sadu i Beogradu.  

U hrvatski pravni sustav i u pravnu nastavu uveo Pravo društava kao novu granu 

prava. Autor je 14 knjiga, suautor 13 knjiga, uredio 19 knjiga u kojima je objavio i priloge. 

Objavio je 156 članaka i rasprava te 26 osvrta, prikaza i sl. Najvažnije mu je djelo sustav 

Pravo društava u četiri knjige opsega 4.247 stranica objavljeno u više izdanja.  

Za člana suradnika HAZU izabran je 2002. a za redovitog člana 2004. Od 2007. je 

zamjenik tajnika Razreda za društvene znanosti. Predsjednik je Znanstvenog vijeća za 

državnu upravu, pravosuĎe i vladavinu prava pa je organizirao  i/ili vodio 11 okruglih stolova 

o vitalnim pitanjima hrvatskog prava i društva s kojih je objavljeno 11 knjiga u nakladničkom 

nizu Modernizacija prava kojeg je pokrenuo. Predsjednik je Odbora za statut.  

Znanstveni je savjetnik Ustavnog suda RH, član stručnog vijeća Hrvatske 

javnobilježničke akademije, član predsjedništva (bio i potpredsjednik) Stalnog izbranog 

sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu. Član je predsjedništva Akademije 

pravnih znanosti Hrvatske. Počasni je član Hrvatske udruge sudaca. Arbitrirao je u preko sto 

trgovačkih sporova (domaćih i meĎunarodnih) u zemlji i u vodećim abitražnim centrima 

(Parizu, Zürichu, Stockholmu, Beču) te u Grazu, Zagrebu, Ljubljani, Beogradu. Na listi je 

arbitara prestižnog MeĎunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu.  

U jednom mandatnom razdoblju bio je član Pravnog savjeta Sabora SR Hrvatske, 

član Nacionalnog vijeća za znanost, član Savjetodavnog vijeća Pravosudne akademije, član 

Savjetodavnog odbora Agencije za promicanje izvoza i ulaganja, član predsjedništva 

Hrvatskog društva za graĎanskopravne znanosti i praksu. Radio je i radi na izradi više zakona. 

Od 1981. predsjednik je  strukovnog udruženja pravnika u gospodarstvu danas 

Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu. Od osnutka 1993. predsjednik je Kluba 

pravnika grada Zagreba.  

Organizirao je i vodio 152 redovite mjesečne tribine Kluba i Pravnog fakulteta, 

pokrenuo je i ureĎuje stalni Bilten Tribine te izdavanje Godišnjaka Tribine (do sada izašlo 8 

knjiga). Organizirao je i/ili vodio i/ili sudjelovao s referatima na više od 400 znanstvenih i 

stručnih skupova u zemlji i u inozemstvu i održao brojna javna predavanja. Bio je a i sada je 

član uredništva i nakladničkog vijeća nekoliko znanstvenih i stručnih časopisa. 

Dobitnik je nagrade HAZU za 2003. za znanstveno djelo "Pravo društava", knjiga I., 

II. i III. za znanstveni doprinos od trajne vrijednosti za Republiku Hrvatsku, Državne nagrade 

za znanost za 2006., Priznanja za doprinos razvoju i djelovanju privrednog sudstva 1979., 

Priznanja tadašnje Privredne komore Zagreba s plaketom, nagrade za životno djelo Hrvatskog 

udruženja managera "Croma" za 2005. i Plakete Hrvatske javnobilježničke komore 2009. Za 

zasluge u znanosti odlikovan je redom Danice Hrvatske s likom RuĎera Boškovića. 


