
Универзитет у Новом Саду 

ПОЧАСНИ ДОКТОР НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

 

Проф. др КРИСТИЈАН ФОН БАР 

Редовни професор Универзитета у Оснабрику, Немачка 

 

 

Биографија 

 

Кристијан фон Бар је рођен 1952. године у Хановеру (Немачка).  

 

Један је од најпознатијих правника у свету. Деценијама је имао водећу улогу у 

пројектовању европског приватног права, као руководилац Студијске групе за Европски 

грађански законик, координатор мреже изврсности Заједничка начела европског уговорног 

права (Common Principles of European Contract Law - CoPECL), руководилац међународне 

истраживачке групе за Паневропско право правно неоснованог обогаћења и незваног 

вршења туђих послова, руководилац међународне истраживачке групе о Европском 

имовинском праву и коуредник чувеног Нацрта заједничких оквирних правила (у области 

грађанског права) – Draft Common Frame of Reference (DCFR).  

 

Професор фон Бар је до сада  активно сарађивао са више водећих универзитета и других 

научних институција у свету. Био је Bodossakis научни сарадник Churchill College, 

Cambridge (1981/82), гостујући професор на Waseda-University, Токијо (1985), гостујући 

професор на University of Аix-en-Provence (1986), гостујући професор на University of Kobe 

(1996), гостујући професор на Hague Academy of International Law (1998), гостујући 

професор и гостујући сарадник на Brasenose College, University of Oxford (2000).  

 

Професор фон Бар је члан уређивачких одбора више правних часописа: Il Foro Padano 

(Падова); European Review of Private Law (Хаг); Europa e Diritto Privato (Рим); The 

Comparative and International Law Journal of Southern Africa (Капштат); European Legal 

Cultures (Москва); Russian Journal of Comparative Law (Moсква); Gemeinschaftsprivatrecht 

(Mинхен); Juridica (Тарту); Juridica International (Тарту);  Romanian Private International 

and Comparative Law Review (Букурешт) и  Comparative Law Review (Ферара).  

 

Добитник је Leibniz Prize (1993), почасни је мастер Bench, Gray's Inn, Лондон (1993), 

дописни је члан British Academy (2000), почасни доктор правних наука (Doctor iuris honoris 

causa) Catholic University Leuven (2003), Linnaeus Doctor iuris honoris causa Uppsala 

University (2007), почасни доктор правних наука Tartu University (2007), почасни доктор 

правних наука Helsinki University (2010), почасни професор University of Czestochowa 

(2011), почасни доктор наука University of Katowice (2012) и  почасни доктор филозофије 

University of Olsztyn (2013). 

 

Аутор је око 360 књига, чланака и приказа.  


