
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Теолошки мастер програм 
Изборно подручје (модул) Литургичко-правни модул 
Врста и ниво студија Мастер студије 
Назив предмета Брачно право 
Наставник (за предавања) Јовић Растко; Деврња Зоран  
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 
Услов  

Циљ 
предмета 

Упознавање студената са богословским, канонским и литургичким утемељењем црквеног брака, 
сагледавање еклисијалних и сотириолошких аспеката институције брака, овладавање канонским 
предањем о браку, стицање теолошких знања и практичних вештина за самосталан пастирски рад 
са вернима који су у браку или желе брак,као и умеће образовања друштвено одговорне свести 
брачника према црквеној заједници и ширем социјалном окружењу. 

Исход 
предмета 

Поседовање развијених стручно-теоријских компетенција из области црквеног брачног права, 
црквено-брачне администрације, упознавање са Брачним правилима СПЦ и апликативна 
оспособљеност у вршењу практичних вештина пастирске службе. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

"1. Богословско утемељење црквеног брака, старозаветна и новозаветна сведочанства; 
2.Литуријска димензија брака – анализа богослужбених извора и њихова историјско-еклисиолошка 
контекстуализација; 3.Канонско предање о браку и обичајно право; 4. Услови за ступање у брак – 
анализа духовних и грађанско-правних претпоставки за брак; 5. Брачне сметње – неуклоњивост и 
уклоњивост брачних сметњи, појам и последице ништавости брака; 6.Брачне забране – последице 
ступања у брак услед постојања брачне забране; 7. Мешовити брак – услови за ступање, анализа 
еклисијалних и грађанских последица; 8. Други и трећи брак, феномен вишебрачности, канонски и 
литургијски аспект феномена, канонска ограничења; 9. Развод брака – канонски и грађанско-правни 
предуслови развода, последице развода, надлежност Великог црквеног суда у питањима развода 
црквеног брака; 10. Упознавање са Брачним правилима СПЦ и упоредна анализа овог документа и 
актуелног државног законодавства о браку" 

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

"Исте тематске целине у апликативном аспекту; практични увид у каноне и црквене прописе који 
дефинишу надлежност и обавезе црквених институција по питању ступања у брак, развода брака, 
склапања мешовитог брака; упознавање са Брачним правилима СПЦ; указивање на преломне 
догађаје у канонском и литургичком поимању црквеног брака у црквеној историји и богословском 
предању." 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

        
Методе 
извођења 
наставе Вербално-текстуалне, илустративно-демонстративне. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 



активност у току  
предавања 10 писмени испит 70 
практична настава 10 усмени испит  
колоквијуми      
семинари 10     

 


