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
7

Мастер академске студије права
Мастер академске студије
Правни споменици средњовековне Србије
Проф. др Драган Николић, Проф. др Небојша Ранђеловић
Мр Александар Ђорђевић, Миљана Тодоровић
Статус предмета
Изборни
(обавезни/изборни)

Услов
Циљ
предмета

-

Исход
предмета

Савладавањем студијског програма из предмета Правни споменици
средњовековне Србије на Правном факултету у Нишу oчекује се да студент:
1) преко текстова релевантних правно-историјских извора схвати друштвене,
историјске и политичке околности у којима настаје и развија се
средњовековна српска држава и њено право;
2) усвоји елементе који чине основу правног система српске државе у
средњем веку;
3) анализом појединих правних установа садржаних у правним споменицима
средњовековне Србије извуче закључке у којој мери је српско право
последица утицаја развијенијих правних система, а у ком обиму плод
оригиналног развоја

Стицање општих и посебних знања о правним споменицима средњовековне
српске државе, а у циљу разумевања српског средњовековног права.
Развијање научних сазнања о српском средњовековном праву као
специфичном мешовитом систему старог словенског обичајног права и
развијенијег реципираног византијског правног наслеђа. Упознавање са
основним изворима права, правним гранама и правним установама јавног,
приватног и процесног права средњовековне Србије.

Садржај предмета
Теоријска
Савин Номоканон. Повеље српских владара и властеле. Уговори средњовековне
настава
Србије са Дубровником. Душаново законодавство. Закон о рудницима деспота
Стефана

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

А. Соловјев, Историја словенских права и Законодавство Стефана Душана,
Београд 1998.

2

Т. Тарановски, Историја права у Немањићкој држави, Београд 1996.

3

С. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, Београд
2005.

4

Н Ранђеловић, М. Тодоровић, Одабрани извори из државноправне историје
јужнословенских народа, Београд 2009.

5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а
3
1
1
Методе
извођења
наставе

•
•
•

Предавања
Индивидуалне консултације
Групе за дискусију

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
0-25
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
колоквијуми
0-10
семинари
0-20
Списак тема по недељама
1
Савин Номоканон
2
Значај Законоправила за историју
српског средњовековног права
3
Утицај Законоправила на правне
системе других словенских народа
4
Уговори српских владара и
Дубровника
5
Повеље владара цркви и
манастирима

поена
100

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Властеоске повеље
Призренска тапија као извор
облигационог права
Утицај византијског права на
српске повеље
Душаново законодавство
Синтагма Матије Властара у
српском правном систему
Скраћена Синтагма као део
Душановог законодавства
Закон цара Јустинијана као део
Душановог законодавства
Душанов законик
Византијско право и Душанов
законик
Закон о рудницима деспота
Стефана Лазаревића

