Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.02
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Историја правних институција
Наставник (Име, средње слово, презиме):Јагода М. Недић
Сарадник: Данијела Б. Ковачевић
Статус предмета: Обавезни предмет на основним академским студијама, I семестар
Број ЕСПБ: 6
Услов: /
Циљ предмета:
Историја правних институција обухвата елементе правне историје и упоредног права, што га чини
темељним садржајем правних студија. Основни циљ је образовање које омогућава правилно разумевање
правних институција различитих савремених правних система, кроз процес њиховог настанка и промена.
Он треба да допринесе стицању опште правничке културе као и оспособљавању за правничка занимања,
у условима европских интегративних процеса.
Исход предмета:
Студент би требало да може да покаже правилно разумевање правних институција различитих правних
кроз процес њиховог настанка и промена; може да покаже познавање најзначајнијих правних институција
појединих утицајних правних система током историје; може да објасни континуитет европске правне
традиције у контексту европских интегративних процеса; може да именује и дефинише основне појмове
традиционалне и упоредноправне терминологије.
Садржај предмета:
• Историја правних институција као посебан предмет
• Историја права и упоредно право
• Настанак и развој правне историје
• Правни извори
• Настанак првих држава и писаног права у Старом веку
• Најстарији законици и кодификације
• Правне институције Античке Грчке
• Основи Римског права
• Преглед историје правних институција у Средњем веку; Византија, Германске државе,
Средњевековна Енглеска.
• Стварање модерне државе и права
• Преглед историје правних институција у немачким земљама
• Израстање парламентарног система у Енглеској
• Настанак председничког система у САД
• Настанак и основне правне институције Француске државе
• Социјалистички правни системи
• Настанак и институционализација права ЕУ.
Практична настава: увид у прве донете уставу у свету, увид у декларације.
Литература:
а) основна:Аврамовић, С., Станимировић, В.: Упоредна правна традиција, Београд, 2007.;
б) додатна: Станојевић, О.: Историја политичких и правних институција, Београд, Научна књига, 1991.;
Станојевић, О.: Велики уставни системи, Нови Сад, 2004.;
Шаркић, С.: Општа историја државе и права, Београд, Издавачка кућа Драганић, 1999.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
2x15=30
2x15=30
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Предавања, Колоквијум, Семинарски радови, Консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
50
присуство и активност на вежбама
усмени испт
10
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
10

