
5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
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3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената да разумеју значај  породичног права  за стабилност укупних
друштвених односа. Мотивисати их да на  брак  гледају као на стожерну правну установу. Код
њих развијати поштовање породично правних Института и научити  их да практично разликују
усвојење од старатељства и поступак у продичним односима од општих одредби Закона о
парничном поступку. Студенти морају бити оспособљени за примену нових метода посредовања
и медијације у односу на класично пресуђења.

Упознавање са практичним примерима из судске праксе наших судова, али и суда у Стразбуру,
посета Центру за социјални рад, присуствовање суђењу у брачним споровима и вежбање на
састављању решења о усвојењу.

Упознавање студената са основним појмовима из породичног права. Указивање на значај породице у
друштву као ћелије друштва. Нагласити значај брачног права као и односа родитеља и деце, посебно
установа усвојења и старатељства. Нагласити значај брака као правне установе за нормално васпитање
деце. Студентима указати на посебни поступак који се примењује у породичним односима, посебно због
њихове специфичности у односу на опште одредбе Закона о парничном поступку. Циљ је да студенти науче
да решавају конкретне породичноправне конфликте применом норми породичног права.

Садржај предмета

Појам и врсте породице; сродство; лично име; извори породичног рава; циљ саджина и структура породичног
закона; брачно право; склапање брака; дејства брака; престанак брака; ванбраччна заједница; заједница
лица истог пола; права деце без родитељског права; старатељство и усвојење; хранитељство; имовински
односи  чланова породице; заштита од насиља у породици; посебни поступци за развод брака, издржаванје
брачних другова и родитељја и деце; медијација у брачно имовинским споразумима; посебни поступак код
утврђивања и оспоравања очинства.

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
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ПРАВО

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Опште право
Основне академске студије првог нивоа
Породично право

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


