
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ПРАВА, 1941. 

 

Садржај 

 

ПРЕДМЕТ ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ ПРАВА 

     1.  – Општи појам енциклопедија 

     2.  – Како треба схватити предмет и педагошки задатак наставе енциклопедије права 

     3.  – Потребе које треба да задовољи енциклопедија права 

 

ПРВИ ДЕО 

I. ПРАВО КАО НУЖНА ПОЈАВА У СВАКОЈ ОРГАНИЗОВАНОЈ ЉУДСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

     1.  –  Нужност и корисност друштва 

     2.  – Нетачност теорије о природном, недруштвеном стању људи 

     3.  –  Строга принудност правила друштвеног живота у примитивним заједницама 

     4.  –  Нужност права у свакој организованој људској заједници. Његова улога у друштвеном животу 

 

II. МЕСТО ПРАВНИХ НАУКА У ОПШТЕМ СИСТЕМУ ЉУДСКОГ НАУЧНОГ САЗНАЊА 

А. Право упоређено са законима природе 

     1.  – Разлика између правних норми и природних (биолошко-физичких) закона 

     2.  – Главне карактеристике правне норме у поређењу са природним законима 

     3.  – Градација у удаљености између стварности и појединих друштвених норми 

     4.  – У чему се друштвене норме приближују природним законима 

Б. Право и социологија 

     1.  – Право посматрано у склопу социологије 

     2.  – Социолошка метода у проучавању правних чињеница 

     3.  – Критичан поглед на социолошку методу на правне науке 

     4.  – Закључак у погледу употребе социолошке методе 

В. Право и економија 

     1.  – Узајамне везе и испреплетаност између права и економије 

     2.  – Зашто се економске појаве не могу сматрати као независне од правног уређења 

     3.  – Разлика између права и економије по предмету њиховог проучавања 



     4.  – Међусобни утицај између правних и економских фактора 

  

III. НЕДОВОЉНОСТ ПРАВА КАО ИСКЉУЧИВОГ РЕГУЛАТОРА ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА 

А. Право не садржи сва правила друштвеног живота 

Б. Улога религије у формирању правила друштвеног живота 

В. Однос између права и морала 

     1.  – Кратак историски преглед односа права и морала 

     2.  – Разлика између права и морала 

     3.  – Релативна подударност између права и морала 

Г. Правда и правичност 

     1.  – Покушаји одређивања појма правде 

     2.  – Однос између правде и позитивног права 

     3.  – Правичност 

Д. Друштвени обичаји  

 

IV. ГЛАВНА ОБЕЛЕЖЈА ПРАВА 

1.  –  Општост (генералност) права. Појам правног правила 

2.  –  Билатералност (двостраност) права. Појам правног односа 

3.  –  Спољашњост права. Узроци спољнег важења права 

 

V. ДРЖАВА И ПРАВО 

     1.  – Односи државе и права посматрани са историског гледишта 

     2.  – Да ли су модерне државе искључиви творци правних норми 

     3.  – Везаност државе правом 

     4.  – Принудност права 

 

ДРУГИ ДЕО 

Право посматрано у свом историском развитку 

I. ОПШТЕ ТЕОРИЈЕ И ГЛАВНИ ПРАВЦИ У ИСТОРИСКОМ ПРОУЧАВАЊУ ПРАВА 

     1.  – Циљеви и методе историског проучавања права 

     2.  – Развитак науке о историји права 

     3.  – Историска школа. Национално-расни правац у историји права 



     4.  – Еволуционистичка школа 

     5.  – Националистичко-племенски правац у историји права 

     6.  – Упоредни правац 

 

II. СХЕМА ПРОЦЕСА СТВАРАЊА ПРИМИТИВНИХ ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1.  –  Методе проучавања преисториског човечанства 

2.  –  Класична теорија о првим зачецима друштвених организација 

3.  –  Модерне теорије о првим формама друштвених организација 

4. – Битне карактеристике првих друштвених група. Процес стварања и индивидуализација           
централне друштвене власти 

5.  – Прелаз од група заснованих на сродству ка политичко-територијалним заједницама 

 

А. Кратак преглед историје римског права 

     1.   – Значај римског права за цивилизовано човечанство 

     2.   – Почеци и период старог права 

     3.   – Класична периода 

     4.   – Декаденција Рима. Јустинијанова кодификација 

 

Б. Развитак права у Западној Европи после пропасти Западног Римског царства 

     1.  – Стварање разних пролазних држава од племена германског порекла и њихов нестанак 

 

В. Феудално доба 

     1.   – Узроци и постанак феудалног режима 

     2.   – Главне карактеристике феудалног уређења 

     3.   – Положај цркве и градова у феудалном режиму 

     4.   – Развитак приватног права у феудалном режиму 

 

Г. Јачање централне власти и прелазак из феудалног друштва у сталешку државу 

     1.   – Декаденција феудалног режима и њени узроци 

     2.   – Јачање централне власти оличене у монархији 

     3.   – Постанак сталешке државе 

     4.   – Приватно право у сталешкој држави 



Д. Модерно доба – Стварање типа модерне правне државе 

     1.   – Идејни покрет XVIII века и дубоке економске промене 

     2.   – Реформе Француске револуције 

     3.   – Нови социјални проблеми и покрети, криза либерално-демократске државе 

 

ТРЕЋИ ДЕО 

Техника позитивног права 

I. ОПШТИ ПОЈАМ ПОЗИТИВНОГ ПРАВА 

II. ПРАВНА НАУКА И ПРАВНА ТЕХНИКА 

1.   –  Појам правне науке 

2.   –  Правна техника 

3.   –  Средства којима се служи правна техника 

4.   –  Разлика између нормативних (примарних) и конструктивних (техничких) правила 

 

III. ФОРМАЛНИ ИЗВОРИ ПОЗИТИВНОГ ПРАВА 

Општи појам правног извора 

А. ОБИЧАЈНО ПРАВО 

     1.   – Улога и значај обичајног права у модерним правним системима 

     2.   – Услови за постојање обичајног права 

     3.   – Оквир и границе примене обичајног права 

     4.   – Како се доказује постојање обичајног права 

 

Б. ЗАКОН 

     1.   – Општи појам закона. Закон и уредба 

2.  – Јерархија разних законских прописа. Однос између обичних закона и устава. Међународни 
уговори 

     3.   – Доношење закона 

     4.   – Границе важења и обавезности закона у времену и простору 

     5.   – Разне врсте законских прописа 

     6.   – Престанак закона 

  

 



IV. ПРИМЕНА И ТУМАЧЕЊЕ ЗАКОНА 

Разне врсте тумачења 

1.   – Законско тумачење 

2.   –  Доктринално (научно) тумачење 

3.   –  Судско тумачење 

 

V. ОПШТА ПРАВИЛА ТУМАЧЕЊА 

 

А. Традиционалне методе тумачења 

     1.   – Законодавна намера 

     2.   – Граматичка (текстуална) метода тумачења 

     3.   – Логичко и систематско тумачење 

     4.   – Неколико основних правила тумачења. Аналогија 

     5.   – Методе правних конструкција 

     6. – Практични примери за остваривање метода правних конструкција у тумачењу и примени 
              позитивних права 

Б. Критика традиционалних метода тумачења. Правни модернизам 

     1.   – Основна теза правног модернизма 

     2.   – Критичко посматрање правног модернизма. Закључци о савременим методама тумачења 

 

VI. ДА ЛИ ВАН ЗАКОНА И ОБИЧАЈНОГ ПРАВА ПОСТОЈЕ И ДРУГИ ФОРМАЛНИ ИЗВОРИ ПРАВА? 

VII. ПОДЕЛА ПОЗИТИВНОГ ПРАВА 

 

А. Међународно право 

     1.   – Опште обележје међународног права 

     2.   – Извори међународног права 

     3.   – Подела међународног права 

Б. Подела унутрашњег права 

     1.   – Јавно и приватно право 

     2.   – Подела јавног права 

     3.   – Подела приватног права 












































































































































































































































































































































































