
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Мастер академске студије филозофије 

Назив предмета: Филозофија права 

Наставник/наставници:  проф. др Јован Бабић, проф. др Ненад Цекић, доц. др Александар Добријевић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Општи услов за изборни курс на овом нивоу. 

Циљ предмета 

Циљ је овладавање знањем о основним ставкама филозофије права, сврси права, извору правне обавезе, 

односу права и морала, важењу правних норми, итд. 

 

Исход предмета  

Студенти ће се упознати са основним проблемима филозофије права, овладати релевантним појмовним 

апаратом као и различитим формама аргументације. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Филозофија права је област између етике, политичке филозофије и епистемологије. Природа правних 

норми, које повлаче специфичну врсту обавезности, другачија је и од обичајних норми и од моралних 

норми, и такође је заснована на специфичној врсти сагласности без које не може бити њиховог важења 

(него се право претвара у насиље). Извор ове нормативне снаге је комплексан, и зато имамо две основне 

теорије, или правца, у филозофији права: теорију природних права (према којој се право коначно заснива у 

моралу, у вредности правде) и правни позитивизам (према коме је право израз одлуке законодавне воље о 

томе шта је коначно оно добро које треба и мора да се заштити правним нормама). Из овога произлази цео 

низ важних питања од великог моралног, политичког и животног значаја, и специфичност тих питања 

додаје на разуђеност проблематике која се изучава у филозофији права. 

 

Практична настава  

На вежбама ће студенти кроз одабране текстове прелазити теме из градива. 

 

Литература  

Г. Радбрух: Филозофија права  

Х. Харт: Појам права  

И. Приморац: Преступ и казна 

R. Dworkin: Taking Rights Seriously  

J. Feinberg: Harm to Others  

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинарски радови , семинарска саопштења,  расправе о изнетим проблемима 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  



практична настава 10 усмени испит 70 

колоквијум-и    

семинар-и 20   

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

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

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


