Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
ПРАВО
Изборно подручје (модул)
oпште право
Врста и ниво студија
Мастер академске студије другог нивоа
Назив предмета
Рецепција римског приватног права
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
8 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњење предиспитних обавеза

Обавезни

Упознавање студената са правом које представља темељ великог броја правних система. Велики број института насталих
у римском праву представљају основ грађанског права свих европских земаља, изузев Енглеске. Треба нагласити да је
првенствено реч о институтима стварног, облигационог и наследног права. Савладавши ове институте римског права
студенти ће боље разумети и једноставније савладати институте позитивног стварног, облигационог и наследног права.
Заправо треба студентима објаснити на који начин и којим све правним школама је римско право, односно његова правна
правила, постала кроз велике грађанске кодификације саставни део модерних европских правних система. И не само то,
већ објаснити како су након доношења грађанских законика у Европи они постали узор и саставни део светских
кодификација, чак и Јапана.

Циљ
предмета

Упознавањем пре свега института стварног облигационог и наследног права, као и начина којим су они постали део
позитивног грађанског права већине европских земаља студенти се оспособљавају за логично повезивање и прихватање
утицаја института насталих у давним цивилизацијама на модерна права. Велики значај у томе је упознавање са
универзалном латинском терминологијом.

Исход
предмета
Садржај предмета
Појам и значај рецепције; Посредна и непосредна рецепција; Зашто у Енглеској није дошло до рецепције? Јустинијанова
Теоријска
кодификација и њен значај за развој грађанског права; Средњевековно Римско право и период рецепције. Византијско
настава

право; Варварски зборници римског права; Период таме. Почетак ренесансе. Школа у Павији; Глосатори; Постглосатори;
Продор римског права у праксу (usus modernus Pandectarum); Римски ius commune; Школа елегантне јуриспруденције;
Донел, Домат и Потиер; Школа природног права; Историјскоправна школа; Пандектисти; Кретање ка кодификацијама;
Правила римског права у буржоаским кодификацијама и њихов утицај на остале кодификације у свету)

Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)

Предавања, консултације, семинарски радови.
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4
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

2

1

Методе
извођења
наставе

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
8 писмени испит
практична настава
7 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
15

50

