
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Maстер академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Мастер академске студије  
Назив предмета  Рецепција римског права 
Наставник (за предавања)  Доц. др Марија Игњатовић 
Наставник/сарадник (за вежбе)   Доц. др Марија Игњатовић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни 

Услов  - 
Циљ 
предмета 

 Дубље упознавање разлога оживљавања римског права у Западној Европи, 
сазнавање значаја доктринарног периода рецепције, као и начина и путева 
поновне примене и уграђивања римског права у велике европске 
кодификације (укључујући и српску), превасходно са циљем да се уочи 
обједињавајући значај и утицај римског права као претходника идеје о 
Европској унији.   

 
Исход 
предмета 

 Савладавањем студијског програма из Рецепције римског права на мастер 
академским студијама на Правном факултету у Нишу oчекује се да студент:  

1) изучавањем Рецепције римског права, уочи значај римског права у 
изградњи савремених института пре свега приватног права 

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 
настава 

Општи осврт на значај Јустинијанове кодификације и њену судбину у 
Византији и у Западној Европи; Робно-новчана привреда и трговина у 
италским приморским градовима као основ изазова за оживљавањем римског 
права; Значај интелектуалне радозналости као покретачког фактора за 
доктринарну фазу рецепције; Школа глосатора на челу са Ирнеријем и 
оснивање Универзитета у Европи (првог у Болоњи 1119. године); Школа 
постглосатора и усмеравање ка практичној примени; Школа "елегантне 
јуриспруденције", на челу са Готофредусом, првим који је издао Corpus iuris 
civilis, уочавање интерполација и први покушај реконструкције, Закона XII 
таблица; Привредне и културне промене у Еврпои, школовани правници и 
практична примена римског права (usus modernus pandectarum); 
рационализам, школа привредног права и Хуго Гроциус; Историјско-правна 
школа, Савињи и Јеринг (Жирар, Леви, Брил, Бонфанте, Аранђо-Руиз итд.); 



школа пандектиста (Пухта, Виншајд); Новије тенденције у романистици; 
грађанске кодификације (укључујући и српску); Рецепција римског права и 
Европска унија; Римско право и савремени правни системи.  

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 

 3  1  -  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 

 0-25 писмени испит  - 

практична настава  - усмени испит  100 
колоквијуми  0-10     
семинари  0-15     
Списак тема по недељама 
1     Римско право и германско 

право на Западу 
  

2          Глосатори римског права   
3     Римско право и Дигеста   
4     Привлачност болоњске школе   
5     Реципирано римско право: 

процес 
  



 
6     Реципирано римско право: 

законодавна власт 
  

7     Римско право и обичајно право   
8     Римско право и локална 

права у 13. веку 
  

9     Кодификацијски покрет   
10      Римско право и француски 

Code civil 
  

11      Римско право и немачка 
историјска школа 

  

12     Римско право и Немачки 
грађански законик 

  

13      Рецепција римског права у 
земљама немачког језика 

  

14      Римско право и Аустријски 
грађански законик 

  

15      Рецепција римског права у другим 
европским земљама 

  

 


