ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабуси

Мастер студије/теолошки мастер програм
Предмет: Казнено право
Група: практична група
Фонд часова: 2+1
Испит: усмено
Назив курса: Казнено право
Садржај: У оквиру предмета „Казнено право“ студенти кроз
еклисиолошке поставке Православне цркве требало би да
развију свест о Цркви, њеним границама и односу са другим
конфесијама хришћанског света. На предавањима и вежбама
студентима се тумаче основни идејни токови православне
еклисиологије, али и казнене политике коју са собом носи
црквена стварност живота.
Циљ: Упознавање студената са богословским, канонским и
литургичким утемељењем и разлозима покајне дисциплине,
сагледавање еклисијалних и сотириолошких аспеката покајања
и реинтеграције у црквену заједницу, овладавање канонским
предањем везаним за покајну дисциплину, стицање теолошких
знања и практичних вештина за самосталан пастирски рад на
духовном здрављу верних.
Предуслови: Предмет „Казнено право“ похађају и полажу
студенти уписани на мастер студије теолошких студија.
Облик наставе: предавања и вежбе
Обавезе студената: похађање наставе, похађање вежби,
семинарски рад
Начин оцењивања рада и резултата:
Предиспитне обавезе + семинарски рад
Предавања: 10 поена
Практичне вежбе: 10 поена
Семинарски рад: 50 поена
Усмени испит: 30 поена

План курса/предмета
СЕМЕСТАР
1. недеља
Представљање програма предмета; опис садржаја предавања;
представљање литературе.
2. недеља
Најава првог задатка; теме студија казненог права; правила
академског писања.
3. недеља______________________________________________
Опште црквене казне
4. недеља______________________________________________
Посебне црквене казне: диортичке/софронистичке
5. недеља______________________________________________
Излазак из Цркве: појам и разумевање
6. недеља
Повратак у Цркву: појам и разумевање
7. недеља
Преступи против хришћанске вере
8. недеља
Преступи против Цркве: јединство Цркве
9. недеља______________________________________________
Преступи против хришћанског морала
10. недеља
Преступи против друштва: разумевање друштва и цркве
11. недеља
Преступи против слободе и живота других
12. недеља
Преступи против имовине других
13. недеља
Преступи против правила о манастиру и монаштву
14. недеља
Посебни преступи клира
15. недеља
Судски поступак и надлежност црквених судова
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