Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
12
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Докторске академске студије права
Докторске академске студије
Међународно правосуђе
Доц. др Небојша Раичевић

Статус предмета
Изборни
(обавезни/изборни)
Услов за избор предмета је избор предмета Међународно јавно право.
Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања и развијање
академских способности за даља истраживања у области међународног правосуђа
и овладавање потребним знањима и вештинама за решавање практичних
проблема у тој области.

Очекује се да савладавањем програма предмета кроз планиране активности и
облике наставе/учења, студент успешно може да:
- разграничи надлежност појединих међународних судских тела;
- схвати начин функционисања међународних судских тела и стекене способност
да предузима поједине правне радње пред тим телима;
- усваја и интерпретира нова знања из области међународног правосуђа кроз
оригинално истраживање и публиковање резултата властитих истраживања;
- критички анализира, евалуира и врши синтезу нових и комплексних идеја; и
- презентује закључке и резултате оригиналног истраживања стручној и општој
јавности на јасан и ефикасан начин.
Садржај предмета
Теоријска
Појам и врсте међународних судова. Стални суд међународне правде.
настава
Међународни суд правде. Међународни суд за право мора. Регионални судови.
Међународне арбитраже. Међународни кривични судови. Међународни судови за
људска права. Међународни административни судови. Мешовити судови.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
5
Методе
извођења
наставе

Предавања
Индивидуалне консултације
Групна дискусија

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
5
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
колоквијуми
25
семинари
20
Списак тема по недељама
1
1. Појам међународног спора
2. Начини решвања међународних спорова
2

1. Појам и врсте међународних судова
2. Разлика између међународних и националних судова

3

Стални суд међународне правде

4

Међународни суд правде – састав и организација

5

Међународни суд правде – надлежност и поступак

6

Међународни арбитражни судови

7

Међународна квазисудска тела

8

Европски суд за људска права

9

1. Међуамерички суд за људска права
2. Афрички суд за људска права

10

Суд правде Европске уније – састав и организација

поена
/
50

11

Суд правде Европске уније – надлежност и поступак

12

Међународни кривични суд

13

Ad hoc међународни кривични судови

14

Међународни административни судови

15

Мешовити судови

