Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
7
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Основне академске студије права
Основне академске студије
Породично право
Проф. др Дејан Јанићијевић, доц. др Тања Китановић
Доц. др Тања Китановић
Статус предмета
(обавезни/изборни)

обавезни

Предмет Породично право има следеће циљеве: да уведе студенте у систем
норми, правила, институција и поступака којима се у нашем праву уређују
породични односи; да им омогући да сазнају како породично право
функционише и какав је данас његов значај; да омогући студентима разумевање
начина на који право уређује породичне односе и специфичности тог уређења;
да поред традиционалних, студенти упознају и нове области у домену
породичног права, као што су права деце, партнерско право, очинство и
материнство уз биомедицинску помоћ и др.

Савладавањем програма предмета, кроз планиране активности и облике наставе,
очекује се да студент: схвати структуру и процес настанка породичноправних
норми и уочи разлику у односу на норме осталих грана унутрашњег права;
разуме ограничења и слабости права у превазилажењу и решавању проблема
из домена породичних односа; разуме основне установе ове гране права; схвати
како поједини институти функционишу у пракси; стечена знања примени у
пракси.
Садржај предмета
Теоријска Појам породичног права; Извори породичног права; Породица; Сродство;
настава
Закључење брака; Дејствa брака; Престанак брака и последице престанка;
Породични статус детета; Дете под родитељским старањем; Утврђивање и
оспоравање очинства и материнства; Заснивање усвојења; Дејства усвојења;
Престанак усвојења; Хранитељство; Стављање под старатељство; Старатељ; Дејство и
престанак старатељства; Лишење пословне способности; Издржавање појединих
категорија лица; Одређивање и престанак издржавања; Имовински односи
супружника; Имовински односи ванбрачних партнера; Имовински односи детета и
родитеља; Имовински односи чланова породичне заједнице; Заштита од насиља у
породици; Поступци у вези са породичним и статусним односима; Поступак пред
парничним судом; Посутупак пред ванпарничним судом; Поступак пред органом
управе; Лично име.

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

Детаљнија разрада појединих породичноправних института; Анализа правних норми
које уређују спектар породичних односа; Разматрање и коментарисање конкретних
случајева из праксе и судских одлука домаћих судова, донетих у породичноправним
стварима, као и праксе Европског суда за људска права у овој области.

Литература
1
Поњавић, З.: Породично право, Крагујевац, 2007. (обавезна литература)
2
Ковачек-Станић, Г.: Упоредно породично право, Нови Сад, 2002. (допунска
литература)
Драшкић, М.: Породично право и права детета, Београд, 2005. (допунска литература)
4
Ковачек-Станић, Г.: Породично право: партнерско, дечје и старатељско право, Нови
Сад, 2007. (допунска литература)
5
Цвејић-Јанчић, О.: Породично право, Нови Сад, 2009. (допунска литература)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки
Остали часови
рад
4 недељно/60
1 час
часова током
недељно/15
семестра/године часова током
(4x15=60)
семестра/године
(1x15=15)
Методе
– Предавања;
извођења
– Вежбе;
– Индивидуалне и групне консултације;
наставе
– Часови семинара;
– Истраживачки пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
активност у току
10
писмени испит
предавања
практична настава
10
усмени испит
колоквијуми
20
семинари
10
Списак тема по недељама
1
Појам породичног
Извори
Породица
права
породичног
права
2

Основни појмови о
брачном
праву;
појам и историјат
брака

Материјални
услови за
склапање брака

Формални услови за
склапање брака

Поена
50

Сродство

Дејства брака

3

4
5

Престанак брака
смрћу и
проглашењем
несталог
супружника
умрлим
Престанак брака
разводом основни појмови
Посредовање у
брачном спору

6

Заједнице лица
истог пола

7

Ванбрачно
очинство утврђивање
признањем

8

9
10
11

12
13
14

Поступак у
патернитетским и
матернитетским
парницама
Дејство и
престанак усвојења
Појам и правна
природа
родитељског права
Потпуно и
делимично
лишење
родитељског права
Врсте старатељства
Издржавање
између родитеља и
деце
Имовински односи
супружника законски
имовински режим

Појам
ништавости

Апсолутно ништави
бракови

Релативно ништави
бракови

Развод по тужби

Споразумни развод

Поступак у брачним
парницама

Правне
последице
престанка брака
Основни
појмови о
односима
родитеља и
деце
Ванбрачно
очинство утврђивање
судским путем

Појам ванбрачне
заједнице

Правно уређење
ванбрачне заједнице

Материнство утврђивање и
оспоравање
материнства

Брачно очинство –
утврђивање и
оспоравање

Оспоравање
ванбрачног
очинства

Појам и
историјат
усвојења

Материјални услови
за заснивање
усвојења

Материнство и
очинство детета
зачетог уз
биомедицинску
помоћ
Формални услови за
заснивање усвојења

Права детета I

Права детета II

Права детета III

Садржина
родитељског
права
Престанак и
продужење
родитељског
права
Издржавање основни
појмови
Издржавање
између осталих
сродника
Имовински
односи
супружника уговорни
имовински
режим

Вршење
родитељског права

Надзор над вршењем
родитељског права

Основни појмови о
хранитељству

Основни појмови о
старатељству

Издржавање
између супружника

Издржавање између
ванбрачних партнера

Одређивање и
заштита права на
издржавање
Имовински односи
ванбрачних
партнера

Основни појмови о
имовинским
односима у породици
Имовински односи
детета и родитеља

15

Право становања
(habitatio)

Имовински
односи чланова
породичне
заједнице

Насиље у породици
- основни појмови

Заштита од насиља у
породици

