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ПРОВИЗОРНИ ПРОГРАМ PROVISIONAL PROGRAMME

Важна напомена: тренутни, хронолошки, редослед излагања се
заснива на нади да ћемо успети да обезбедимо симултани превод за

све сесије, како би и страни учесници могли да прате српске радове. Ако
то ипак не успемо, радовима на српском ће бити посвећене последње
две сесије (VII и VIII), док се енглески радови померају унапред унутар
првих шест сесија истим редоследом који већ стоји у програму. Ова и

евентуалне друге дилеме биће решене у коначном програму.

Important note: the current, chronological, order of expositions is founded
on the hope that we will manage to secure simultaneous interpretation for
all sessions, so foreign participants could listen to papers in Serbian as well.
Should we fail in that attempt, the last two sessions (VII and VIII) will be set
aside for papers in Serbian, while the English papers will be moved forward
within the first six sessions, in the same order in which they are in the
programme now. This and any other dilemmas will be solved in the final
programme.

Први дан – среда, 25. март Day 1 - Wednesday, March 25th

Долазак и регистрација учесника 09:00 Arrival and registration of participants

Свечано отварање конференције 09:30 Formal conference opening

Прво пленарно предавање 10:00 First keynote lecture (TBA)

Дискусија Discussion

Кафе-пауза 11:00 Coffee break

I сесија
Положај жене у античкој Грчкој

11:15 Session I
Position of women in Ancient Greece

Положај жене античке Грчке у брачном и породичном праву
Исидора Фирст (Правни факултет Универзитета у Београду)

▪ Position of women of Ancient Greece in marriage and family law
Isidora Fürst (University of Belgrade Faculty of Law)

Ћерка наследница у Гортинском законику
Катарина Чекић (Правни факултет Универзитета у Београду)

▪ Daughter-heir in the Code of Gortyn
Katarina Čekić (University of Belgrade Faculty of Law)

Legal standing of women in Ancient Athens
Đorđe Timotijević (University of Belgrade Faculty of Law)

▪ Правни положај жена у античкој Атини
Ђорђе Тимотијевић (Правни факултет Универзитета у Београду)

Правни положај конкубина у атичком праву
Ивана Вркатић (Правни факултет Универзитета у Београду)

▪ Legal position of women in Attic law
Ivana Vrkatić (University of Belgrade Faculty of Law)

Дискусија Discussion

Кафе-пауза 12:45 Coffee break

II сесија
Положај жене у старом Риму и на блиском Истоку

13:00 Session II
Position of women in Ancient Rome and the Near East

Women and testaments in the Classical period of Roman law
Dita Čoláková (Masaryk University Faculty of Law)

▪ Жене и тестаменти у класичном периоду римског права
Дита Чолакова(Правни факултет Масариковог универзитета)



The possible existence of matriarchy in Egypt in the days of Herodotus and its
potential roots in the culture of the New Kingdom

Igor Petković (University of Sarajevo Faculty of Law)

▪ Могуће постојање матријархата у Египту у Херодотово време и
његови потенцијални корени у култури Новог краљевства
Игор Петковић(Правни факултет Универзитета у Сарајеву)

Levirate marriage throughout the ages
Jan Tranžík (Masaryk University Faculty of Law)

▪ Левиратски брак кроз векове
Јан Транжик(Правни факултет Масариковог универзитета)

Брачни прописи у шеријатском праву
Ратомир Спасојевић (Правни факултет Универзитета у Београду)

▪ Marital provisions in Shariah law
Ratomir Spasojević (University of Belgrade Faculty of Law)

Дискусија Discussion

Ручак у Клубу наставника 14:30 Lunch in the Teachers' club

III сесија
Жене словенских земаља у средњем веку

15:30 Session III
Women of Slavic countries in the Middle Ages

Legal status of a woman in Russia in the XI-XV centuries
Larisa Vladimirovna Aleksandrova (Samara National Research University

Korolev Faculty of Law)

▪ Правни статус жене у Русији у XI-XV веку
Лариса Владимировна Александрова (Правни факултет Самарског
државног истраживачког универзитета Корољов)

Положај жене у породичноправним одредбама Законоправила
Светога Саве

Марко Ромић (Правни факултет Универзитета у Бањој Луци)

▪ Position of women in family law provisions of the Nomocanon of Saint
Sava
Marko Romić (University of Banja Luka Faculty of Law)

Правни положај жене у Душановом законику, са посебним
освртом на властелинке

Ђорђе Степић (Правни факултет Универзитета у Београду)

▪ Legal position of women in Dušan’s Code, with special reference to
noblewomen
Đorđe Stepić (University of Belgrade Faculty of Law)

Историјско-правни аспект заштите жена као жртава трговине
људима – Србија под Османском влашћу

Тамара Загорац (Правни факултет Универзитета у Београду)

▪ Legal-historical aspect of the protection of women as victims of human
trafficking - Serbia under Ottoman rule
Tamara Zagorac (University of Belgrade Faculty of Law)

Дискусија Discussion

Кафе-пауза 17:00 Coffee break

IV сесија
Положај жене у грађанском праву – рани нови век

17:15 Session IV
Women’s position in civil law - Early Modern Age

The role of women in codifications of the Lands of the Bohemian Crown
in 17th century

Veronika Ondrášková (Masaryk University Faculty of Law)

▪ Улога жена у кодификацијама Земаља Чешке Круне у XVII
веку
Вероника Ондрашкова (Правни факултет Масариковог универзитета)

Жена у  браку на примерима Француског и Аустријског грађанског
законика

Урош Николић (Правни факултет Универзитета у Новом Саду)

▪ A married woman in the examples of the French and Austrian civil
codes
Uroš Nikolić (University of Novi Sad Faculty of Law)

History and development of women’s rights in the 19th century in
Europe on the example the Serbian Civil Code of 1844 as one of

advanced legislations
Dmitry Dolgikh (Russian State University of Justice Faculty of Law)

▪ Историја и развој права жена у XIX веку у Европи на примеру
Српског грађанског законика из 1844. као једне од напредних
кодификација
Дмитриј Долгих(Правни факултет Рускогдржавног Универзитета правосуђа)

Apparent benefits for women in the first Italian Civil
Code (1865)

Francesca Martello (University of Macerata Faculty of Law)

▪ Привидне предности за жене у првом Италијанском грађанском
законику (1865)
Франческа Мартело (Правни факултет Универзитета у Мачерати)

Поређење правног положаја жена у Српском грађанском законику
из 1844. и Италијанском грађанском законику из 1865.

Страхиња Сарић, Андреј Цонфалониери (Правни факултет
Универзитета у Београду)

▪ Comparison of the legal position of women in the Serbian Civil Code of
1884 and the Italian Civil Code of 1865
Strahinja Sarić, Andrej Confalonieri (University of Belgrade Faculty of
Law)

Дискусија Discussion



Други дан – четвртак, 26. март Day 2 - Thursday, March 26th

Друго пленарно предавање 09:30 Second keynote lecture (TBA)

Дискусија Discussion

Кафе-пауза 10:30 Coffee break

V сесија
Положај жене у грађанском праву – ХХ век

10:45 Session V
Women’s position in civil law - 20th century

Правни положај жена у Књажевини и Краљевини Црној Гори
Владимир Џомић (Правни факултет Универзитета у Београду)

▪ Legal position of women in the Principality and Kingdom of Montenegro
Vladimir Džomić (University of Belgrade Faculty of Law)

The long way to the custody of the mother of her children in the
Austrian Civil Law

Sarah Stutzenstein (University of Vienna Faculty of Law)

▪ Дуги пут ка старатељству мајке над својом децом у
аустријском грађанском праву
Сара Штуценштајн (Правни факултет Универзитета у Бечу)

Maternal and paternal power in the interwar Czechoslovak Civil Code
Proposals

Štĕpán Burda (Masaryk University Faculty of Law)

▪ Мајчинска и очинска власт у међуратним предлозима за
Чехословачки грађански законик
Штепан Бурда (Правни факултет Масариковог Универзитета)

Положај жене у предоснови Грађанског законика за Краљевину
Југославију

Симо Илић (Правни факултет Универзитета у Београду)

▪ Position of women in the Draft Civil Code for the Kingdom of
Yugoslavia
Simo Ilić (University of Belgrade Faculty of Law)

The normative basis for the evolution of the status of women as a
subject of family-marriage relations in Soviet Russia in the first half of

the 20th century
Anastasia Alexandrovna Lapina (St Petersburg University of the

Ministry of Internal Affairs of Russia, Faculty of police training for
investigative units)

▪ Нормативна основа за еволуцију статуса жена као субјеката
породичноправних односа у Совјетској Русији у првој половини ХХ
века
Анастасија Александровна Лапина (Санктпетербуршки универзитет
Министарства унутрашњих послова Русије, Факултет за полицијску
обуку истражних органа)

Дискусија Discussion

Кафе-пауза 12:30 Coffee break

VI сесија
Положај жене у грађанском праву - привредни положај

жена

12:45 Session VI
Women’s position in civil law - the economic position of
women

Working women and businesswomen in French law codes in the XIX
Century

Diana Matchutadze (Paris II Panthéon-Assas)

▪ Запослене жене и пословне жене у француским законицима у XIX
веку
Дијана Мачутадзе (Париз II Пантеон-Асас)

Russian Law Codes in XIX-XX century and Women: from gaps and
inequalities to legal recognition and legal equality

Aleksei Kapustin (University at IPA EurAsEC Faculty of Law)

▪ Руски законици у XIX-XX веку и жене: од разлика и неједнакости до
правног признавања и правне једнакости
Алексеј Капустин (Правни факултет Универзитета при IPA EurAsEC)

The effect of gender equality on economic development in China
Carolina Fabara (Shangai University of Finance and Economy)

▪ Ефекат једнакости полова на привредни развој у Кини
Каролина Фабара (Шангајски универзитет за финансије и економију)

Women and contracts in Pakistan: A comparative analysis of women's
contractual rights on the basis of Anglo-Saxon and Muslim legal tradition

Amna Hassan (University of Pecs Faculty of Law)

▪ Жене и уговори у Пакистану: упоредна анализа женских уговорних
права на основи англосаксонске и муслиманске правне традиције
Амна Хасан (Правни факултет Универзитета у Печују)

Дискусија Discussion

Ручак у Клубу наставника 14:15 Lunch in the Teachers' club



VII сесија
Жене и кривично право у новом веку

15:15 Session VII
Women and criminal law in the Modern Age

Положај жене у француском Кривичном законику од 1810. године
Милица Маринковић (Правни факултет Универзитета у Крагујевцу)

▪ Position of women in the French Criminal Code of 1810
Milica Marinković (University of Kragujevac Faculty of Law)

Кривичноправни статус жена у српском односно југословенском
законодавству у периоду од 1860. до 1929. године

Никола Пауновић (Правни факултет Универзитета у Београду)

▪ Criminal law status of women in Serbian and Yugoslav legislation in
1860-1929
Nikola Paunović (University of Belgrade Faculty of Law)

Features of the criminological characteristics of women criminals on
Belarusian lands

Аnna Аndreyevna Solovieva, Diana Аndreyevna Chuh (Belarusian
State Economic University, Faculty of Law)

▪ Особине криминолошких карактеристика женских злочинаца на
белоруској територији
Ана Андрејевна Соловјова, Дијана Андрејевна Чух (Правни
факултет Белоруског државног економског универзитета)

Medical and police committees of the Ministry of Internal Affairs of the
Russian Empire in the fight against sexual commerce in the second half

of the XIX-early XX century
Evgeniy Evgenievich Polezhaev (St Petersburg University of the Ministry
of Internal Affairs of Russia, Faculty of police training for investigative units)

▪ Медицински и полицијски комитети Министарства
унутрашњих дела Руске империје у борби против сексуалне
трговине у другој половини XIX и почетком ХХ века
Јевгениј Јевгенјевич Пољежајев (Санктпетербуршки универзитет
Министарства унутрашњих послова Русије, Факултет за полицијску
обуку истражних органа)

Trapped in a dead end: about women who chose terror as a form of
improvement of the state-legal system of the Russian Empire in the late

XIX-early XX century
Vyacheslav Vladimirovich Adamovich (St Petersburg University of the

Ministry of Internal Affairs of Russia, Faculty of police training for
investigative units)

▪ Заробљене у ћорсокаку: о женама које су одабрале терор као
облик побољшавања државно-правног систеа Руске империје
крајем XIX - почетком ХХ века
Вјачеслав Владимирович Адамович (Санктпетербуршки
универзитет Министарства унутрашњих послова Русије, Факултет за
полицијску обуку истражних органа)

Дискусија Discussion

Кафе-пауза 17:00 Coffee break

VIII сесија
Улога жена у јавном праву у новом веку

17:15 Session VIII
The role of women in public law in the Modern Age

Women's suffrage in the Austrian monarchy from 1848 to 1918
Marie Therese Mundsperger (University of Vienna Faculty of Law)

▪ Женско право гласа у Аустријској монархији од 1848. до 1918.
Марија Тереза Мундшпергер(Правнифакултет Универзитета у Бечу)

Women of the legion – unrecognized members of the first Czechoslovak army
Jakub Novák (Masaryk University Faculty of Law)

▪ Жене легије - непризнате чланице прве чехословачке армије
Јакуб Новак (Правни факултет Масариковог универзитета)

Legal position of women in Czechoslovak army corps during and after
the Second World War

Vojtĕch Vrba (West Bohemian University Faculty of Law)

▪ Правни положај жена у чехословачкој војсци током и после Другог
светског рата
Војтех Врба (Правни факултет Западночешког универзитета)

Women and the civil service in 1938-1945
Lucie Mrázková (Masaryk University Faculty of Law)

▪ Жене и државна служба 1938-1945
Луције Мразкова (Правни факултет Масариковог универзитета)

Lawyering gender: citizenship, rights and legal practice in Colombia
(1930-1945)

Mariana Diaz Chalela (Yale University Department of History)

▪ Заступање рода: грађанство, права и правна пракса у Колумбији
(1930-1945)
Маријана Дијаз Чалела (Одељење за историју Јејл универзитета)

Дискусија Discussion

Затварање конференције Closing of the conference


