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
Римско породично, брачно и наследно право
Доц. др Марија Игњатовић

Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања и развијање
академских способности за даља истраживања у области римског породичног,
брачног и наследног права као и овладавање потребним знањима и вештинама за
компаративни приступ појединим институтима римског и савременог породичног и
наследног права, овладавање научним методама у изучавању релевантне
литературе и правних извора.
Савладавањем студијског програма из римског породичног, брачног и наследног
права на докторским студијама на Правном факултету у Нишу студент стиче
следеће предметно-специфичне компетенције: темељно познавање и разумевање
основних института римског породичног, брачног и наследног права; способност
праћења историјског развоја ових института; повезивање напредних знања из
наведених правних области са њиховом данашњом применом; способност
компаративне анализе; развој вештина и спретности у употреби одговарајућих
правних извора римског породичног, брачног и наследног права; развој афинитета
за правну науку и правну етику на примерима великих римских правника и развој
свести о важности и достојанству правничке професије, и о одговорности у
стручном и етичком погледу.

Садржај предмета
Теоријска
1. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ РИМСКОГ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА
настава
Историјски развој римске породице; Општа обележја римске породице,агнатско и
когнатско сродство; Patria potestas-садржај patriae potestatis, постанак patriae
potestatis, Adoptio, Adrogatio, Престанак patriae potestatis-emancipatio, Tutela, Cura
2. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ РИМСКОГ БРАЧНОГ ПРАВА
Општа обележја римског брака-matrimonium iustum и кокубинат, Manus;
Претпоставке за брак и брачне сметње, Августово брачно законодавство, Sponsalia,
Склапање брака, Утицај брака на личне и имовинске односе брачних другова,
Мираз (dos), Даривање младе (donatio ante nupitas), Развод брака (divortium).

3. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ РИМСКОГ НАСЛЕДНОГ ПРАВА
Појам и врсте наслеђивања, Историјски преглед римског наследног права,
Интестанско наслеђивање, Тестаментално наслеђивање, Нужно наследно право,
пријем наслеђа, Дејства пријема наслеђа, Легати и фидеикомиси и даровање за
случај смрти.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1

Д. Стојчевић, Римско приватно право, Београд, 1983.

2

Д. Стојчевић, Римско право-свеска прва (друштвено-економска структура,
државно уређење, извори права, статусно право, стварно право и наследно
право), Београд, 1957.

3

Л. А. Ритер, Пандекте или данашње римско право-књига четврта и пета.породично и наследно право, Београд, 1896.

4

Ж. Милосављевић, Римско приватно право-књига прва(историја, извори и
монументи римског права, лично, статусно и породично право), Београд,
1899.

5

М.Јовановић, Положај жене у најстаријем римском праву, магистарска теза,
Београд, 1984.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања 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
активност у току
0-30
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит

поена
0-100

колоквијуми
семинари
0-20
Списак тема по недељама
1

Појам и врсте брака у римском праву

2

Мираз и даривање младе у римском и
савременом праву

3

Sponsalia у римском праву

4

Брачни уговори у римском праву

5

Лични и имовиснко-правни односи
брачних другова у римском праву

6

Положај жене у римском праву и утицај
на модерно право

7

Породица у римском праву (типови кроз
историју од 13 векова)

8

Patria potestas (имовински и лични
аспект)

9

Когнатска породица у римском и
саврменом праву

10

Усвојење у римском и савременом праву

11

Развод брака у римском и савременом

праву
12

Интестатско наслеђивање у римском
праву

13

Тестаментарно наслеђивање у римском и
савременом праву

14

Записи (легати и фидеикомиси) и
даровање за случај смрти у римском и
савременом праву

15

Обнављање

