Спецификација предмета за књигу предмета
Докторске академске студије права

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов
Циљ
предмета

Докторске академске студије
Међународно међународно приватно
право
Проф. др Мирко Живковић

изборни
Статус предмета
(обавезни/изборни)
Међународно приватно право, Међународно приватно право ЕУ, Страни језик –
енглески или француски или немачки
Предмет Међународно међународно приватно право треба да омогући студентима
да разумеју значај међународних уговора као извора Међунарoдног приватног
права, чије умножавање заправо доприноси стварању јединственог Међународног
приватног права и превазилажењу разлика у области међународне надлежности,
меродавног права, признања и извршења страних одлука. Такође, да објасни како
путем међународних уговора јача међународни карактер ове гране права и
међународна сарадња дражава. Исто тако, и да укаже на процес унификације и
хармонизације међународног грађанског и трговачког права.
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Студент треба да разуме:
- процес стварања Међународног међународног приватног права;
- унификацију норми о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу
страних одлука
- како стварање Међународног међународног приватног права омогућава физичким
и правним лицима који се јављају као субјекти МПП-а сигурнији правни положај,
- како стварање Међународног међународног приватног права омогућава несметано
одвијање међународног правног саобраћаја;
-стечена знања примени у пракси.
Садржај предмета
Међународно Међународно приватно право – вишестрани и двострани уговори
Теоријска
којима се врши унификација Међународног приватног права у општем и посебном
настава
делу, као и у материји признања и извршења страних одлука.
Исход
предмета

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива
-чки рад)
Литература
1
В. Тодоровић, Међународна правна помоћ, мултилатералне конвенције, Београд,
1999
2

В. Тодоровић, Међународна правна помоћ, билатералне конвенције, Београд, 1999

3

Зборник радова „Хашке конвенције и држављанство“, Правни факултет Београд,
2006

4

Jayme, E, Identité culturelle et intégration: Le droit international privé postmoderne,
Recueil des Cours, t. 251, 1999
5
Изабрани чланци
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски
Остали
истраживачки рад
часови
000
Методе
извођења
наставе

Предавања,дискусије, симулације случајева

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
5
активност у току
предавања
практична настава
25
колоквијуми
20
семинари
Списак тема по недељама
1
Извори
Међународног
међународног
приватног права
2
Хијерархија
међународних
извора
3

Дужност познавања
и примене

Завршни испит
писмени испит

поена

усмени испит

50

4

5

6

7

8
9

10

међународних
извора
Процес
унификације МППа
Процес
унификације у
оквиру Хашке
конференције за
међународно
приватно право
Процес
унификације у
оквиру Европске
уније
Процес
унификације у
оквиру
Организације
америчких држава,
Нордијске уније и
Заједнице
независних држава
Унификација у
оквиру UNIDROIT
Унификација у
оквиру UNCITRALa
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Унификација и
хармонизација у
оквиру Савета
Европе
Унификација у
оквиру
Међународне
комисије за
грађанска стања
(CIEC)

12

Унификација у
оквиру УН и WIPO

13

Билатерални
уговори о правној
помоћи у
грађанским

14

15

стварима
Билатерални
уговори о признању
и извршењу
страних одлука
Билатерални
уговори и трговини
и пловидби и
конзуларне
конвенције

