
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Теолошки мастер програм 
Изборно подручје (модул) Литургичко-правни модул 
Врста и ниво студија Мастер студије 
Назив предмета Казнено право 
Наставник (за предавања) Јовић Растко 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 
Услов  

Циљ 
предмета 

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. 

Исход 
предмета 

Поседовање развијених стручно-теоријских знања из области црквеног казненог права, црквено-
судске администрације, упознавање са казненим правилима СПЦ и апликативна оспособљеност у 
вршењу практичних вештина пастирске службе. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

"1. Излазак и повратак у Цркву; појам и разумевање; 2. Преступи против хришћанске вере; 3. 
Преступи против хришћанских верских правила; 4. Преступи против Православне вере и 
Богопоштовања; 5. Преступи против јединства Цркве; 6. Преступи против слободе и живота других; 
7. Преступи против имовине других; 8. Преступи против правила о манастирима и монаштву; 9. 
Судски поступак и надлежност црквених судова" 

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 покајне дисциплине; упознавање 
са Правилима и поступцима за судове СПЦ. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2  0  0  0 
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  
практична настава 10 усмени испит 70 
колоквијуми      
семинари 10     



 


