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 право
Доц. др Марија Игњатовић

Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Стицање општих и посебних знања о римском праву као обједињавајућем фактору
Европе (у едукативном, доктринарном и практичном смислу) а у циљу разумевања
његове улоге у стварању савременог приватног права. Развијање научних сазнања,
на примеру вишевековне историје античког Рима, о значају права и правне државе,
као и утицаја друштвено-економских и политичких прилика на карактер права и
правне технике. Продубљено упознавање извора римског права и института
римског приватног права, њиховог развоја, карактера и, по неким питањима,
универзалног значаја, као основе за изградњу савременог приватног права.
Савладавањем студијског програма из Римског права на докторским студијама на
Правном факултету у Нишу oчекује се да студент:
1) изучавањем историје Рима, уочи значај права за квалитет и опстанак друштва,
2) да стекне продубљена знања из области римског пре свега приватног права,
3) да схвати значај изградње права, циљног тумачења и практичне примене,
4) да развије афинитет за правну науку и правну етику
3) да на примерима великих римских правника, развије свест о важности и
достојанству правничке професије, ако и о одговорности у стручном и етичком
погледу.

Садржај предмета
Теоријска
Појам, значај поделе и систем римског права; Извори сазнања и преглед правних и
настава
етичких принципа. Четири приода римске историје; друштвено-економске и
политичке прилике, социална структура, облици породице и својинских односа и
укупан културни развој. Преглед и анализа правних извора од Leges regiae и Закона
XII таблица до Јустинијановог Corpus iuris civilis; Рецепција римског права (појмовно
одређење, доктринарна и практична, основне тенденције и правне школе).
Институције римског приватног права: Статусно право, Породично право, Стварно
право, Наследно право, Облигационо право и Грађански судски поступак.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
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О. Станојевић, Римско право, Београд, 2007.

2

М. Хорват, Римско право, Загреб, 2002.

3

М. Борас; Л.Маргетић, Римско право, Загреб, 1980.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а
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
колоквијуми
семинари
0-20
Списак тема по недељама
1
Рим
из
доба
(патријахални
матријахални)

поена
0-100

Ромула
или

2

Право у Принципату, "златни
век" римске правне науке
(класични правници)

3

Упоредна анализа садржаја
Гајевих
и
Јустинијанових

Институција
4
5

Хришћанство и антички Рим
Брак и породица у римском и
савременом праву

6

Sponsalia у римском праву

7

Gens, consortium, familia у
старом Риму
Положај жене у римском праву
и утицај на савремено право

8
9

Тестаментарно наслеђивање у
римском и савременом праву

10

Службености у римском
савременом праву

11

Римско и савремено заложно
право

12

Римско кривично право

13

Римско облигационо право

14

Римско
право
обједињавајући
европских права

15

Римско и европско уговорно
право

и

као
фактор

