Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.ОП.О.16
Студијски програм/студијски програми: Општеправни
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Породично право
Наставник (Име, средње слово, презиме):Рок Ф. Лампе
Сарадник: Кристина С. Бенка
Статус: Обавезан предмет на основним академским студијама, IV семестар
Број ЕСПБ:8
Услов: Положен испит из предмета Историја правних институција
Циљ предмета:
Усвајање основних појмова породичног права. Уочавање веза и разлика породичног права и осталих грана
грађанског права. Учење о установама и институтима породичног права у нашем правном систему.
Исход предмета:
Студент би требало да: уме да објасни основне институте породичног права у правном систему Србије; да
уме да идентификује и објасни везе и разлике између породичног права и осталих грана грађанског права;
да покаже способност да, уз дато чињенично знање, примени теоријско знање и адекватне правне норме из
области пордичног права, на конкретан правни однос (брачна/ванбрачна заједница, хранитељство,
усвојење, старатељство).
Садржај предмета:
• Породично право- основни појмови
• Породица
• Сродство
• Лично име
• Извори породичног права
• Циљ садржина и структура породичног закона
• Брачно и партнерско право- појам и начела
• Склапање брака
• Дејства прака
• Престанак брака
• Ванбрачна заједница
• Заједница лица истог пола
• Дечије (родитељско) право
• Родитељско (породично) право
• Породични статус детета:
• Утврђивање брачног очинства
• Родитељство и зачеће уз биомедицинску помоћ
• Поступак у спору очинству и материнству
• Односи детета и родитеља
• Односи између сродника
• Усвојење
• Хранитељство
• Старатељско право: основни појмови
• Старатељство: поступак стављања под старатељство, врсте, престанак старатељства
Литература:
а) основна: Ковачек-Станић, Г.: Породично право, Правни факултет, Нови Сад, 2007;
б) додатна: Бабић, И.: Породично право, Службени гласник, Београд, 1999; Породични закон, Пројурис,
Београд, 2005.
Остали часови
Број часова активне наставе
/
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки
3x15=45
2x15=30
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Предавања, дискусије, часови семинара, истраживачки пројекти, симулација
рада судских или управних органа, индивидуалне и групне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
15
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
25

