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Изборни

Развијање научних сазнања, способности и академских вештина у процесу
истраживања у области грађанског права ЕУ; развој креативних способности у
тумачењу и примени нашег и права ЕУ; овладавање специфичним истраживачким
вештинама у заштити грађанских субјективних права пред националним и
међународним институцијама, у складу са савременим правцима развоја права.
Исход
Да савладавањем студијског програма студент буде оспособљен да: 1) компетентно
предмета
и научно аргументовано дискутује, истражује и презентује резултате свог научног
рада који доприносе развоју научне мисли у области упоредног грађанског права; 2)
критички и аналитички упоређује торијске ставове и одговара на актуелна питања
грађанског права Србије и ЕУ; 3) схвати структуру и процес настанка
грађанскоправних норми и међународних стандарда у области приватног права и
тенденције њиховог уједначавања на европском нивоу; 5) примењује стечена знања
у пракси.
Садржај предмета
Теоријска
Стање и перспективе доношења Грађанског законика ЕУ; Начела европског
настава
уговорног права (Оле-Ландо начела); Европски судови као гарант правне заштите у
ЕУ; Грађанскоправна заштита имовинских права пред Европским судом;
Грађанскоправна заштита личних права пред Европским судом; Заштита својине по
Протоколу 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода;
Европско стварно право – стање и перспективе развоја; Европско облигационо
право – стање и перспективе развоја; Европско породично и наследно право –
стање и перспективе развоја; Заштита културних добара у ЕУ; Заштита потрошача у
ЕУ; Облигационоправни аспекти европског права на подручју електронске трговине.
Практична
Анализа одлука Европског суда правде и Европског суда за заштиту људских права.
настава
Утврђивање европских стандарда гаранције и заштите грађанских субјективних
права. Анализа усклађености домаћих прописа са прописима Европске уније којима
(вежбе,
су уређени приватноправни односи.
ДОН,
Упоређивање поступања домаћих судова са праксом Европског суда правде и
студијски
истражива- Европског суда за заштиту људских права.
чки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски
Остали часови
истраживачки рад
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1
Методе
извођења
наставе

Предавања, вежбе, индивидуалне консултације, групе за дискусију.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
активност у току
0-10
предавања
практична настава
0-15
Колоквијуми
0-12
Семинари

0-8

Завршни испит
писмени испит

Поена

усмени испит
Посећеност
предавања

51
0-4

