Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за
вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
12
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Докторске академске студије права
Докторске академске студије
Филозофија права
Доц. др Марко Трајковић,
Доц. др Марко Трајковић
Статус предмета
изборни

изборни

Упознавање са основним филозофско-правним идејама, а посебно
аксиолошко-правним идејама и вредностима које су носећи стуб
правне науке у целини као и основа ваљаног функционисања правног
система једне државе.
Савладавањем програма предмета кроз планиране активности и облике
наставе/учења, очекује се да студент:
1. схвати настанак, структуру и филозофско- правну суштину права;
2. овлада основним правним појмовима, као и њиховим елементима и
врстама;
3. стекне способност филозофско-правног промишљања и аргументованог
расправљања о филозофско-правној проблематици;
4. усвоји основна филозофско-правна сазнања о примени права у реалним
друштвеним односима;
5. усвоји основна сазнања о филосзофско-правним схватањима државе и
права;
6. стекне способност апстрактног правног промишљања права и државе.

Садржај предмета
Предмет има за циљ да упути студенте у резултате традиционалних и најновијих
филозофско-правних истраживања у свету која имају за циљ објасне друштвене и
државно-правне промене које доводе до настанка нових образаца друштвеног и државноправног организовања.
Предмет обухвата све значајне или карактеристичне филозофско-правне теорије, од
античких почетака до савремених мултидисциплинарних теорија.
На уводниим часовима ће се размотрити учења о појму филозофије права као
самосталне наднаучне дисциплине, а посебно њене везе са другим научним
дисциплинама. Затим ће бити речи о класификацијама и типологијама филозофскопранвих теорија, као и о различитим филозофско-правним теоријама о држави, праву и
њиховом односу. Сви други часови биће интерактивни, јер ће се заједно са студентима
обрађивати најновије филозофско-правна учења, настала средином или крајем XX века,
под утицајем социјалне, политичке и правне мисли на Западу. А од филозофских
размишљања о изабраним темама зависе и практична решења приликом одређивања

улоге државе и права у савременим друштвима, какав је посебно случај са променама у
равијеним друштвима либерално-демократског типа.
Теоријска
настава

Обухвата филозофско-правно апстркатно промишљање права.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива
-чки рад)
Литература
1
Гвидо Фасо, Историја филозофије права, ЦИД, Подгорица, 2007.
2
Емил Ласк: Филозофија права и краћи спсиси, Београд, 2005;
3
Густав Радбрух: Филозофија права, Београд, (1980) 1999;
4
5

Тома Живановић: Систем синтетичке правне филозофије, I-III књига,
Београд, 1921, 1951 и 1959
Радомир Лукић: Систем филозофије права, Београд, 1992;

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а
5
15x5=75
Методе
-Предавања
извођења -Дискусија
-Јавна одбрана семинарских радова
наставе

-Индивидуалне консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
Поена
Завршни испит
Поена
обавезе
активност у току
0-30
писмени испит
0-8
предавања
практична настава
усмени испит
0-50
Колоквијуми
0-6
Семинари
0-6
Списак тема по недељама
Општа знања о филозофији права и њен
1
однос према научним правним и
неправним дисциплинама, као и према
наднаучним правним дисциплинама;

2
3

Пресократска мисао и софисти;

4

Платон;

5
6

Аристотел;

7

Преагустинска
Августин;

8

Схоластика пре Светог Томе Аквинског
и Свети Тома Аквински;

9

Волунтаристи;

10

Модерно доба (од средњег века до
модерног доба, ренесанса,
протестанска реформација, друга
схоластика, Гроцијус, модерна теорија
природног права, Хобс, Спиноза,
Пуфендорф, Лок, Лајбниц,
јуснатуралисти просветитељи, Вико,
Монтескје, Хјум, Русо, Кант);

11

Деветнаести и дведесети век (теорије
кодификације, енглески утулитаристи,
правни историцизам, посткантовска
правна филозофије, Хегел, италијанска
правна филзофија из доба препорода,
ирационалисти);

12

Позитивизам, формалистички правни
позитивизам, антифомрлаистичке
правне теорије;
Право у филозофији раног двадесетог
века, северноамеричке доктрине;

13

Сократ и мање важни сократовци;

Римска филозофија права;
патристика

и

Свети

14

Филозофски аспекти правне науке
двадесетог века;

15

Правна филозофија нашег времена.

