Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: Римско право
Наставник : Тамара Матовић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан први семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са римским правом, најстаријом правном дисциплином и најзначајнијем
поглављу правне историје, основним институтима приватног Римског права, њиховом развоју и карактеристикама,
улози и значају права и правне државе, као и утицају друштвено-економских и политичких прилика на карактер права
и правне технике идр.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из римске правне историје и оспособљен за разумевање
значаја права за квалитет и опстанак друштва, разуме важност римског права на чијој основи су изграђени правни
појмови, класификације и категоризације основних правних института, које је прихватила правна наука у свим
цивилизованим друштвима;оспособљен за континуирано праћење и савладавање материје пре свега из приватно
правне области, разуме важност изградње права, његовог циљног тумачења и примене у професионалном раду идр.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1. Увод у предмет; 2. Појам, значај поделе и систем Римског права; 3. Извори сазнања и преглед правних и етичких
принципа; 4. Историја Римског права - период Краљевства, период Републике; 5. Историја Римског права - период
Принципата, период Домината; 6. Друштвено економске и политичке прилике, социјална структура, облици породице
и својинских односа и укупни културни развој у сваком од периода; 7. Преглед и анализа правних извора; 8. Рецепција
Римског права: појмовно одређење, доктринарна и практична, основне тенденције и правне школе; 9. Институције
Римског права: статусно право – правна способност, всте статуса, пословна способност, туторство и старатељство;
породично право – породица, брак, положај жене; 10. Стварно право – општи поглед на стварно и уопште на
имовинско право, ствари, својина, приватна својина, државина, стварна права над туђим правима; 11. Наследно право –
појам и значај, интестатско наслеђивање, тестаментално наслеђивање, легати; 12. Облигационо право – Општи део:
појам и елементи облигације, класификација облигација, субјекти облигације, обезбеђење потраживања, кривица и
штета, Bonafides и формализам у развоју облигационог права. 13. Облигационо право - Посебни део: извори
облигација, контракти, пакти, квазиконтракти, деликти, квазиделикти, доцња, гашење облигација; 14. Судски поступак
– врсте поступка, грађански судски поступак, легисакциони, формуларни и екстраординарни поступак, кривични
поступак; 15. Значај римског права у историји права.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење основних
института приватног римског права, улози и значају права и правне државе, утицају друштвено-економских и
политичких прилика на карактер права и правне технике. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената.
Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Станојевић О.,: Римско право, Досије, Правни факултет, Београд, 2007.
2.Милошевић М.,: Римско право, четврто издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, Службени
гласник, 2009.
Допунска:
1.Хорват М.,: Римско право, Правни факултет, Загреб 2007.
2.Маленица, А.,: Римско право, свеска прва, Историја римског права, Београд, 2005.
3.Даниловић Ј., Станојевић О.,: Текстови из римског права, Београд, 2003.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
3
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају основни
институти приватног Римског права; (2) као показне, за представљање карактеристичних примера из римске правне
историје; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно

