
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Докторске академске студије 

 
Назив предмета  Историја права 
Наставник (за предавања)  Проф. др Драган Николић, проф. др Небојша Ранђеловић 
Наставник/сарадник (за вежбе)   
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Развијање научних сазнања о постанку и генези појединих типова држава и 
правних система, у конкретној друштвеној и историјској стварности појединих 
цивилизацијских подручја, укључујући просторе и Србије и земаља у 
непосредном окружењу. Упознавање са основним изворима права 
карактеристичним за поједине државе и правне системе. Овладавање 
основном правноисторијском терминологијом која се тиче централних правних 
института јавног, приватног и процесног права. Разграничење појединих 
правних грана у конкретним правним системима античких, феудалних и 
нововековних држава.  
  

 
Исход 
предмета 

 Савладавањем студијског програма из Историје права на докторским 
студијама на Правном факултету у Нишу oчекује се да студент:  

1) преко историјских примера, схвати право као један од друштвених 
феномена, у контексту ширег економског и политичког окружења на 
конкретном подручју;  

2) усвоји основне елементе који чине конкретан правни систем, од правних 
грана до појединих правних института јавног, приватног и процесног 
права;  

3) развије способност да право и државу посматра као динамичне друштвене 
појаве које настају, развијају се или стагнирају, модификују се или нестају;  

4) развије способност анализе правноисторијских извора и препознавања у 
њима кључних правних установа 

 
Садржај предмета   

 



Теоријска 
настава 

  
Примитивно право, обичај и обичајно право, најстарији законски текстови у историји 
цивилизације. Грчка правна традиција. Држава и право на размеђи старог и средњег 
века. Основне одлике права у средњем веку на примерима Франачке, Кијевске 
Русије, Француске, Немачке, Енглеске, Византије, средњовековне Србије и Србије у 
XIX и XX веку. У свакој од побројаних државноправних целина продубљено се, поред 
најважнијих извора права, посматрају и  следеће установе: централна и локална 
власт, својина, брак и породица, уговори, накнада штете, наслеђивање, кривично 
дело, извршилац, казнени систем и судски поступак. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 5      1   

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања 
Индивидуалне консултације  
Групе за дискусију 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

0-30  писмени испит   

практична настава   усмени испит  0-100 
колоквијуми       



семинари  0-20     
Списак тема по недељама 
1      Извори права и правне установе у 

најстаријим државама 
 

  

2      Извори права и правне гране у 
Атини  
 

  

3      Извори права и правне гране у 
Франачкој  
 

  

4      Извори права и правне гране у 
Кијевској Русији 
 

  

5      Извори права и правне гране у 
Француској и Немачкој 
 

  

6      Извори права и правне гране у 
Енглеској 
 

  

7      Извори права и правне гране у 
Византији 
 

  

8      Српска средњовековна држава 
 

  

9     Положај српског народа под 
турском и аустријском и угарском 
владавином 

  

10      Држава Првог српског устанка и 
уставно питање 
 

  

11      Уставобранитељска Србија и 
Уставни закони кнеза Михајла 
 

  

12      Намеснички устав и Органски 
закони из 1870. године 
 

  

13      Устав из 1888. године и државни 
удари краља Александра 
 

  

14      Устав из 1901. године и Устав из 
1903. 
 

  

15     Видовдански и Септембарски устав   
 


