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ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРАВНЕ ИСТОРИЈЕ 
 

 
I ДЕО – ОПШТА ПРАВНА ИСТОРИЈА 
 

1. Претхамурабијево законодавство и Хамурабијев законик 
2. Владар и правни положај становништва у Хамурабијевом законику 
3. Стварно и облигационо право у Хамурабијевом законику 
4. Брак и породица у Хамурабијевом законику 
5. Кривично, наследно и процесно право у Хамурабијевом законику 
6. Историја атинског државног уређења 
7. Атинско веће и скупштина 
8. Државни чиновници у Атини, Ареопаг и Хелиеја 
9. Статусно право у Атини 
10. Својина и облигационо право у Атини 
11. Брачно, породично и наследно право у Атини 
12. Кривично право у Атини 
13. Процесно право у Атини 
14. Гортински законик 
15. Варварски закони уопште и персонални принцип 
16. Визиготски, Бургундски, Салијски и Рипуарски закон. 
17. Поједине гране права по варварским законима. 
18. Извори шеријатског права 
19. Подела права, личност и својина по шеријатском праву 
20. Част по шеријатском праву 
21. Појам канонског права и материјални извори 
22. Први и други период у развоју канонског права 
23. Трећи период у развоју канонског права  
24. Канонски зборници на западу 
25. Византијске кодификације – увод и први период 
26. Византијске кодификације – други и трећи период 
27. Основне карактеристике и извори права у систему Common law 
28. Стварно право у систему Common law 
29. Основне карактеристике и извори права у систему Common law 
30. Породично, наследно и кривично право у систему Common law 
31. Процесно право у систему Common law 
32. Француски грађански законик –настанак 
33. Француски грађански законик – одлике 
34. Француски кривични законик 
35. Рецепција француског права 
36. Аустријски општи грађански законик – настанак 



37. Аустријски општи грађански законик – одлике и утицај 
38. Опште земаљско право Пруске – настанак 
39. Опште земаљско право Пруске – одлике и судбина 
40. Пруски кривични законик 
41. Немачки грађански законик – настанак 
42. Немачки грађански законик – одлике и утицај 
43. Швајцарски грађански законик – настанак 
44. Швајцарски грађански законик – одлике и утицај 

 
 
II ДЕО – НАЦИОНАЛНА ПРАВНА ИСТОРИЈА 
 

1. Споменици српског средњевековног права (40-42) 
2. Душаново законодавство 
3. Правни положај властеле у средњевековној Србији (42-44) 
4. Правни положај себара у средњевековној Србији (44-49) 
5. Градско становништво и странци у средњевековној Србији (49-51) 
6. Имовинско право у средњевековној Србији (51-54) 
7. Породично и наследно право у средњевековној Србији (55-57) 
8. Кривично право у средњевековној Србији – општи део (57-60) 
9. Кривично право у средњевековној Србији – посебни део (60-64) 
10. Процесно право у средњевековној Србији (64-68) 
11. Османлијски феудализам (32-35 – „Историја државе и права Србије“, Срђан 

Шаркић) 
12. Српске самоуправе у Османлијском царству (38-40 – „Историја државе и 

права Србије“, Срђан Шаркић) 
13. Закони у Првом српском устанку (88-90) 
14. Српски грађански законик – постанак 
15. Српски грађански законик – склоп и стил 
16. Српски грађански законик – одступање од изворника и значај 
17. Српски кривични, трговачки и процесни законици (118-121) 
18. Правни систем Краљевине СХС и Краљевине Југославије (263-266) 

 
 
 
 
 
 
 


