Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.33
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Међународно приватно право
Наставник (Име, средње слово, презиме):Маријана Дукић-Мијатовић Сарадник: Борис М. Дешић
Статус предмета:Обавезан предмет на основним академским студијама, VIII семестар
Број ЕСПБ:7
Услов:Положени испити из предмета Увода у грађанско право и Облигационо право и на Опште-правном
смеру из предмета Наследно право, Породично право и Стварно право
Циљ предмета: Стицање општих и посебних знања о међународном приватном приватном и процесном
праву, како у националном тако и у европском контексту. Стицање знања односима са елементом
иностраности, о сукобу закона, примени страних одлука у нашем праву, правном положају странаца
Исход предмета: Студент би требао да може да препозна и објасни правне односе са елементом
иностраности, да покаже детаљно разумевање појмова меродавно право, сукоб квалификација, колизионе
норме; да покаже способност анализе и тумачења правних извора, нарочито Закона о решавању сукоба
закона са прописима других земаља; да покаже познавање основних правних извора; да буде оспособљен
да формулише правна решења за примере из праксе.
Садржај предмета:
• Приватно правни односи са елементом иностраности и начини њиховог регулисања,
• Појам, предмет и назив међународног приватног права,
• Извори Међународног приватног права, Колизионе норме,
• Проблем квалификације (Сукоб квалификација),
• Претходно (Инцидентално, прејудицијално) питање,
• Узвраћање и упућивање на даље право (Преупућивање) ; Рановoa
• Јавни поредак, Норме непосредне примене,
• Изигравање закона (Fraus legis),
• Временски фактор у међународном приватном праву,
• Нејединствени правни поредак у међународном приватном праву,
• Примена страног права, Реципроцитет и реторзија,
• Одређивање меродавног права, Правна и пословна способност,
• Међународно породично право, Меродавно право за наследноправне односе,
• Колизионе норме за стварноправне односе, Одређивање меродавног права за уговоре,
• Одређивање меродавног права за меницу и чек, Меродавно право за вануговорну одговорност,
• Права странаца да ступају у приватноправне односе у СРЈ,
• Грађански поступак у присуству елемента иностраности, Међународна надлежност,
• Вођење грађанског поступка у пристуству елемента иностраности,
• Признање и извршење иностраних судских одлука,
• Питање имунитета, Међународне трговинске арбитраже,
• Поглед на унутрашњи сукоб закона у СРЈ.
Литература:
а) основна: Варади, Т., Бордаш, Б. и Кнежевић, Г.: Међународно приватно право, Правни факултет ,
Службени гласник, Београд, 2007; Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља 1982.
(налази се у оквиру уџбеника)
б) додатна:Живковић, М., Станивуковић, М.: Међународно приватно право, општи део, Службени
гласник Србије, Београд, 2006; Драшкић, М. и Станивуковић, М.: Уговорно право међународне трговине,
Службени лист СЦГ, Београд, 2005.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
3x15=45
2x15=30
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Предавања, Вежбе, Студијска група, Стручна група, Семинарски радови,
Консултације, Судска пракса,Сasestudy, Вежбе гостујућих истакнутих стручњака из праксе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
15
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
25

