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Вансудско решавање спорова
Проф. др Невена Петрушић
Проф. др Дејан Јанићијевић
Доц. др Анђелија Тасић
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Услов
Циљ
предмета

Нема услова
Упознавање студената са различитим приступима у решавању правних спорова, са
медијацијом и другим алтернативним методима решавања спорова, као и са
савременим тенденцијама њиховог развоја. Оспособљавање студената за
разумевање структуре, динамике и потенцијала спора и развијање комуникацијских
и других вештина за примену метода мирног решавања спорова. Усвајање етичких
стандарда у области вансудског решавања спорова.

Исход
предмета

Очекује се да савладавањем предмета Вансудско решавање спорова студент:
1) познаје карактеристике, динамику и потенцијале спора и приступе у
њиховом решавању;
2) познаје зону медијабилности, стандарде, начела и карактеристике
медијације, концилијације и других вансудских метода, као и њихове
предности и недостатке;
3) у стању је да идентификује адекватни метод за мирно решавање појединих
врста спорова;
4) оспособљен да критички сагледава домаћи нормативни оквир вансудског
решавања спорова у контексту европских интенција у овој области и да
формулише предлоге за његово унапређење;
5) има развијене комуникацијске и друге вештине неопходне за примену
метода вансудског решавња спорова;
6) усвојио је релевантне етичке стандарде; и
7) мотивисан је да примењује методе мирног решавања спорова.

Садржај предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Спор као социјални и психолошки феномен, садржина и динамика спорова;
Карактеристике спорова и приступи у њиховом решавању; Алтернативе државном
правосуђу – изазови и шансе; Нормативни оквир вансудског решавања спорова;
Медијација – зона медијабилности, модели медијације, катактеристике медијације,
врсте медијације, предности и недостаци; Стандарди и начела медијације; Ток и
садржина медијације; Вештине медијатора; Изградња споразума; Концилијација,
основни принципи и катактеристике; Остали методи за мирно решавање спорова;
Етичка правила вансудског решавања спорова; Стандарди медијацијске праксе.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
5
0
Методе
извођења
наставе

Предавања уз визуелне презентације,
студентских радова и истраживања.

радионице,

дискусија,

презентације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50
Завршни испит
50 поена
Поена
активност у току
30
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
50
Колоквијуми
Семинари
20
Списак тема по недељама
Спор као социјални и психолошки феномен
1
Предмет, садржина и динамика спорова
2
Модели решавања спорова – решавање спорова са позиције силе, са позиције права
3
и са позиције интереса – предности и недостаци
Алтернативе државном правосуђу – изазови и шансе
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Медијација, концилијација и други АДР методи решавања спорова – нормативни
оквир, домаћа и упоредна искуства
Карактеристике, стандарди и принципи медијације
Домен примене медијација – зона медијабилности
Приватна и судски анеkсирана медијација
Вештине и врлине медијатора (активно слушање, постављање питања, резимирање
преоквиравање, изградња поверења, креативност, аналитичност, флесксибилност и
др.)
Европске перспективе медијације – Directive of the Еuropean Parliament and of the
Council on certain aspects of mediation in civil and commercial matters
Етичка правила и принципи
Стандарди медијацијске праксе
Израда и презентација есеја
Презентација истраживачких радова
Симулација мирног решавања спорова

