
 
Студијски програм:   1.1. Право 

Врста и ниво студија: мастер академске студије  

Ознака предмета: 505 П1 

Назив предмета: ВЕЛИКИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И КОДИФИКАЦИЈЕ 

Наставник: др Самир Аличић, доцент,  САРАДНИК: Јелена Јемуовић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:уписан девети семестар 

Циљ предмета –.Стицање теоријских сазнања о најважнијим правним системима и кодификацијама насталим 

у дугачком временском раздобљу од Хамурабијевог законика (XVIII век пре наше ере) па до почетка XX века.  

Упознавање са правним традицијама најважних цивилизација које и данас имају утицаја на специфичности 

појединих правних система данашњице. Такође, циљ је  и упознавање студената са пореклом појединих 

правних установа и института, и упознавање са њиховом еволуцијом у времену и простору. 

Исход предмета – Упознавање са најважнијим правним системима и кодификацијама, треба да омогући 

студентима стицање једног ширег и дубљег увида у раскошну правну баштину човечанства. Идеја је да се 

путем овог историјског и паралелног приказа различитих правних традиција, студенти упознају са токовима 

развоја правне мисли, и да право посматрају као једну интегралну друштвену појаву која се је развијала под 

утицајима различитих филозофија и култура. Очекује се да ће студенти на овај начин бити обогаћени 

сазнањима која ће им пружити могућност бољег разумевања права, али разумевања различитих култура и 

цивилизација, како би се на тај начин коначно, боље разумео и савремени тренутак, у којем, међузависнот и 

трендови глобализације, управо захтевају правно знање које надилазе границе нациобалних јурисдикција. 

Садржај предмета:.ПРАВНИ СИСТЕМИ И КОДИФИКАЦИЈЕ СТАРОГА ВЕКА: Вавионско право и 

Хамурабијев законик, Атинско законодавство, Закон XII таблица, Јустинијанова кодификација; ПРАВНИ 

СИСТЕМИ И КОДИФИКАЦИЈЕ СРЕДЊЕГ ВЕКА:  Leges Barbarorum, Шеријатско право, Црквено (канонско) 

право, Византијске кодификације, Душаново законодавство, Енглеско феудално право (common law system);  

КОДИФИКАЦИЈЕ НОВОГА ВЕКА: Француски грађански законик (Cide civil), Француски кривични законик 

(Code Penal), Ширење француских кодификација у свету, Аустријски општи грађански законик, Рецепција 

Аустријског грађанског законика у Србији, Опште земаљско право Пруске, Пруски кривични законик од 1851., 

Рецепција Пруског кривичног законика у Србији и Црној Гори, Новије доба германских кодификација, 

Кодификације швајцарскога приватног права, Кодификацје имовинскога права у Црној Гори.  

Литература: 

Обавезна литература: Срђан Шаркић, Драгољуб Поповић, Велики правни системи и кодификације, Драганић, 

Београд, 1996. 

Допунска литература: Будимир Кошутић, Увод у велике правне системе данашњице, Београд, 2008. 

Број часова  активне наставе:  

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици 

наставе:  

Студијски 

истраживачки рад:  

Остали часови: 1 

Методе извођења наставе – Предавања, Вежбе, Консултације                                 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и 

вежби 

0-10   

самостални приступни рад 0-40 усмени испит 0-50 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 


