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1. Општа разматрања о дипломатији  

2. Повремена дипломатија  

3. Стална дипломатија  

4. Развој дипломатског права  

5. Шеф државе  

6. Влада и шеф владе  

7. Министар иностраних послова  

8. Представничко тело, војни команданти и представници држава у поступцима пред 

међународним судовима и арбитражама  

9. Успостављање дипломатских односа и вишеструко заступање  

10. Састав дипломатске мисије и дипломатско особље  

11. Сагласност државе пријема  

12. Административно – техничко и послужно особље  

13. Дипломатски кор  

14. Функције дипломатских представника  

15. Просторије дипломатске мисије  

16. Архива и документи дипломатске мисије  

17. Олакшице у раду мисије и слобода кретања  

18. Неприкосновеност дипломатских представника  

19. Имунитети дипломатских представника  

20. Привилегије дипломатских представника  

21. Имунитети других чланова особља мисије  

22. Правни основ привилегија и имунитета  

23. Обавезе дипломатских представника  

24. Престанак функције дипломатског представника  



25. Генеза и појам специјалне мисије  

26. Правни положај специјалне мисије  

27. Престанак специјалне мисије  

28. Историјски развој конзула  

29. Појам и врсте конзула  

30. Конзуларна мисија и успостављање конзуларних односа  

31. Олакшице, привилегије и имунитети конзулата  

32. Неповредивост коннзуларне архиве  

33. Слобода кретања и општења  

34. Лична неповредивост конзула  

35. Привилегије и имунитети конзула  

36. Функције конзула  

37. Престанак функције конзула  

38. Спољашњи органи представљања државе – појам и карактеристике  

39. Конвенција о представљању држава у њиховим односима са међународним 

организацијама универзалног карактера  

40. Сталне мисије при међународним организацијама  

41. Функције сталне мисије  

42. Делегације при органима међународне организације и на конференцијама  

43. Посматрачи при органима УН и на конференцијама  

44. Сила заштитница у диплматском праву  

45. Сила заштитница у хуманитарном праву  

46. Заједничко заступање  

47. Органи државе у материји одговорности за противправне акте  

48. Службеници међународних организација  

49. Привилегије и имунитети међународних службеника  

50. Правна природа Организације Уједињених нација  

51. Привилегије и имунитети Уједињених нација  

52. Привилегије и имунитети службеника Уједињених нација  

53. Експерти Уједињених нација 

54.  Појам дипломатске заштите 



55. Калво клаузула и дипломатска заштита 

56. Исцрпљеност унутрашњих правних средстава 

57. Држављанство као услов за дипломатску заштиту 

58. Приписивост акaта држави 

59. Основне активности у оквиру Уједињених нација у вези дипломатске заштите 

60. Конзуларна заштита 

61. Дипломатско – конзуларна заштита и право грађанства Европске уније 

 


