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ŽIVOTOPIS 

-  rođen je 31. listopada 1956. u Požegi, gdje je završio osnovnu školu (1971.) i Gimnaziju (1975.).   

- Pravni  fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je u rujnu 1975. i diplomirao 27. lipnja 1979. 

- Od rujna 1979. do lipnja 1981. radi kao odvjetnički vježbenik kod Branka Arka, odvjetnika iz Zagreba.  

- Od 1980. do 1982. pristupnik je postdiplomant na Postdiplomskom studiju iz Međunarodnog javnog i 

privatnog prava i međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

- 21. ožujka 1981. položio je pravosudni ispit pri Sekretarijatu za pravosuđe i opću upravu Hrvatske.  

- Od lipnja 1981. do studenog 1987. bio je rukovoditelj Pravno-kadrovskog i općeg sektora Radne 

organizacije "Oroplet" Pleternica. U tom periodu odslužio je i jednogodišnju vojnu obuku. 

- 3. studenog 1987. zapošljava se na Pravnom fakultetu u Zagrebu kao asistent-postdiplomant pri Katedri 

za Međunarodno  privatno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. ü 

- 3. ožujka 1990. obranio je magistarski rad pod naslovom "Valjanost ugovora o arbitraži - pretpostavka 

za priznanje stranih arbitražnih odluka u pravu SFRJ" pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. Krešimir 

Sajko - predsjednik povjerenstva, prof. dr. Željko Matić i prof. dr. Budislav Vukas -članovi povjerenstva i 

dodijeljen mu je naziv magistra znanosti iz područja prava, te potom izabran za asistenta pri Katedri za 

Međunarodno privatno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. 

- 30. listopada 1996. obranio je doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod 

naslovom  "Arbitrabilnost kartelnih sporova" pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. Krešimir Sajko - 

predsjednik povjerenstva, prof. dr. Željko Matić i prof. dr. Mihajlo Dika - članovi povjerenstva  te mu 

dodijeljen naziv doktora znanosti iz područja prava. 

- 1997. izabran je za višeg asistenta, 1999. za docenta, 2004. godine za izvanrednog profesora,  2010. za 

redovitog profesora, a 2015. izabran je za redovitog profesora u trajnom zvanju pri Katedri za 

Međunarodno privatno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.  
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- Dr. sc. Vilim Bouček se znanstvenostručno usavršavao u domovini i inozemstvu. Tako je npr. sudjelovao 

na međunarodnim seminarima od kojih posebno ističe one u organizaciji IUC u Dubrovniku od 1988. do 

1990. na temu prava intelektualnog  vlasništva (mjesec dana), čiji voditelji su bili prof. K. Sajko i prof. 

Josef Straus iz Max Planck Instituta u M nchenu, kao i seminar iz prava EZ 1990. pri Gustav Stresemann-

Institut-u e. V. iz Bonna (tri tjedna), čiji voditelj je bio dr. Otto Schmuck. 

- Znanstvenoistraživački rad obavljao je 1990. - 1991. u T. M. C. Asser Institutu za međunarodno javno i 

privatno pravo i pravo Europske zajednice u Den Haagu, Nizozemska (ukupno: četiri mjeseca)  a 1992. i 

1994. u Max-Planck institutu za pravo intelektualnog vlasništva u Münchenu, SR Njemačka (6 mjeseci)  

te 1997., 2000. i 2009. u Max-Planck institutu za strano i međunarodno privatno pravo u Hamburgu, SR 

Njemačka. (ukupno: 6 mjeseci). 

- Od 1991. do 2011. dr. sc. Vilim Bouček sudjelovao je u šest domaćih kao i  međunarodnih istraživačkih 

projekata.   

- koautor je (drugih) Teza za hrvatski Zakon o međunarodnom privatnom pravu (opći dio i mjerodavno 

pravo) koji je 2000. izradila grupa autora u sastavu Sajko, Sikirić, Bouček, čiji rad je koordinirao prof. 

Sajko. 

- od 2001. suradnik je na izdanjima Hrvatskog leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ pri čemu je za 

njegove dvije edicije, Hrvatsku enciklopediju i Hrvatski leksikon izradio veći broj natuknica s područja 

međunarodnog privatnog i međunarodnog građanskog procesnog prava. 

- član je skupine nastavnika hrvatskih pravnih fakulteta kojoj je 2008/2009., u suradnji s Ministarstvom 

pravosuđa Hrvatske, Max-Planck institutom za poredbeno i međunarodno privatno pravo iz Hamburga i 

uz potporu njemačkog GTZ-a, povjerena izrada novog i cjelovitog hrvatskog Zakona o međunarodnom 

privatnom pravu. 

- od 1993. do danas (2020.) arbitar je na listi arbitara Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj 

komori u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva za proučavanje prava EZ i član Predsjedništva Hrvatskog 

društva za međunarodno pravo. 

- od 2013. uključen je u rad  „European Encyclopedia of Private International Law“  engleskog izdavača 

Edward Elgara na prijedlog Prof. Dr. h.c. mult. Jürgena Basedowa, Direktora Max-Planck Institute for 

Comparative and International Private Law, Hamburg, Germany kao odgovornog urednika kao i urednika 

Prof. Dr. Franca Ferraria, New York University School of Law, New York, USA, Prof. Pedra de Miguel 

Asensia, Facultad de Derecho Universidad Complutense de Madrid, Spain kao i Prof. Dr. Gisele Rühl, 

Faculty of Law Friedrich-Schiller University Jena, Germany, sa zadatkom izrade nacionalnog izvješća za 

Hrvatsku (National Report on Croatia) u trećem volumenu gore navedene, a naknadno promijenjenim 

nazivom, Enciklopedije Međunarodnog privatnog prava, objavljene 2017.  

- od 2008. do 2013. pristupnik je obnašao dužnost predstojnika Zavoda za međunarodno pravo i 

poredbeno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

- pristupnik vlada njemačkim i engleskim, a služi se talijanskim i francuskim. 

- oženjen je s mr. sc. Dubravkom Zekić Bouček, dr. med, otorinolaringologinjom i otac Branimira (1980.), 

Katarine (1984.) i Kristine (1992.).  Ima, do sada, sedmero unučadi.  



 

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNO ILI UMJETNIČKO-NASTAVNO ZVANJE:       21. 

srpnja 2015. 

 

POPIS IZABRANIH OBJAVLJENIH RADOVA KOJI GA KVALIFICIRAJU ZA IZVOĐENJE PROGRAMA, ODNOSNO 

KOJI SU RELEVANTNI ZA PODRUČJE DOKTORSKOG PROGRAMA 

Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i harmonizacija hrvatskog 

međunarodnog privatnog prava, vlastito izdanje, Zagreb, 2009., str. 1-225 + XIX 

Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava,Informator, Zagreb, 2001., u koautorstvu s 

prof. Sajkom i prof. Sikirićem  

Jessel-Holst//Sikirić/Bouček/Babić, Međunarodno privatno pravo, Zbirka odluka Suda Europske unije, 

Narodne novine, Zagreb, 2014. 

"Opće odredbe deliktnog statuta - prinos tezama za nacrt novog hrvatskog zakona o međunarodnom 

privatnom pravu", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 48, br. 1-2/1998., str. 117-148, izvorni 

znanstveni rad. 

"Opće odredbe deliktnog statuta u engleskom međunarodnom privatnom pravu - model za novi hrvatski 

Zakon o međunarodnom privatnom pravu?" Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 49, br. 5/1999., 

str. 615-627, izvorni znanstveni rad. 

"Opće odredbe stvarnog statuta - prinos tezama za nacrt novog hrvatskog zakona o međunarodnom 

privatnom pravu", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 53, br. 1/2003., str. 37-73, izvorni 

znanstveni rad. 

"Izvori europskog međunarodnog privatnog prava", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 53, br. 3-

4/2003., str. 737-757, izvorni znanstveni rad. 

"Europsko međunarodno privatno pravo kao integracijsko pravo", Hrvatska pravna revija, br. 2/2004., 

str. 1-13, izvorni znanstveni rad. 

"Opće odredbe deliktnog statuta u njemačkom  međunarodnom privatnom pravu", Hrvatska pravna 

revija, br. 8/2004., str. 36-48, izvorni znanstveni rad. 

"Hrvatski Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja iz 2003. i mjerodavno pravo za izvanugovornu odgovornost 

za štetu", Hrvatska pravna revija, br. 10/2004., str. 39-46, izvorni znanstveni rad. 

"Utjecaj ljudskih prava kao specifične sastavnice europskog prava na međunarodno privatno pravo", 

Hrvatska pravna revija, br. 12/2004., str. 64-73, izvorni znanstveni rad. 

"Europski sud i tumačenje europskog međunarodnog privatnog prava", Hrvatska pravna revija, 7-

8/2005., str. 27-31., izvorni znanstveni rad. 

"Utjecaj temeljnih sloboda iz Ugovora o osnivanju EZ na međunarodno privatno pravo", Zbornik Pravnog 

fakulteta u Zagrebu, Vol. 55, br. 5/2005, str. 1243-1270, pregledni znanstveni rad. 



"Sadašnja i buduća legislativna nadležnost EZ/EU za uređenje europskog međunarodnog privatnog 

prava", Hrvatska pravna revija, br. 5/2006., str. 74. do 85., izvorni znanstveni rad. 

"Osobni statut trgovačkog društva i specifičnih europskih trgovačkih društava u europskom 

međunarodnom privatnom pravu", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 56, posebni broj, 2006., 

str. 129-164, pregledni znanstveni rad. Isti rad objavljen je i u LIBER AMICORUM JAKŠA BARBIĆ, Zagreb, 

2006., str. 113-148. 

"Legislativni okvir za europsko međunarodno privatno  pravo prema Ugovoru o europskom Ustavu iz 

2004.", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 57, br. 1/2007., str. 97-118. pregledni znanstveni rad. 

"Načelo lex rei sitae u međunarodnom privatnom pravu i temeljne slobode iz Ugovora o EZ u 

stvarnopravnim odnosima s prekograničnim obilježjem", LIBER AMICORUM NIKOLA GAVELLA, 

Građansko pravo u razvoju, Zagreb, 2007., str. 865-897, izvorni znanstveni rad. 

"Prijevozna sredstva u optici hrvatskog i poredbenog međunarodnog privatnog prava", Zbornik Pravnog 

fakulteta u Zagrebu, vol. 58, br. 1-2/2008., str. 361-389, (FS VELIMIR FILIPOVIĆ) izvorni znanstveni rad. 

"Zaručni statut u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 

vol. 58, br. 3/2008., str. 715-745, izvorni znanstveni rad 

"Uredba Rim II-komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava – povijesna skica i opći 

pravni okvir", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 45, br. 2/2008., str. 287-304, pregledni 

znanstveni rad 

"Uredba Rim II-komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava – opće poveznice deliktnog 

statuta Uredbe Rim II i harmonizacija hrvatskog mpp-a", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 

45, br. 3/2008., str. 487-504, pregledni znanstveni rad 

"Europsko međunarodno privatno pravo prema Lisabonskom ugovoru", Hrvatska pravna revija, br. 

11/2008., str. 83-92, izvorni znanstveni rad. 

"Smjernica kao izvor europskoga međunarodnoga privatnog prava", Zbornik Pravnog fakulteta u 

Zagrebu, vol. 58, br. 6/2008., str. 1367-1385, izvorni znanstveni rad. 

"Presuda Cartesio i osobni statut trgovačkog društva- (dis)kontinuitet  sudske prakse Europskog suda". 

Hrvatska pravna revija, br. 10/2009.., str. 58-67., izvorni znanstveni rad u koautorstvu sa studentom 

Lukom Pejčić. 

Međunarodni ugovori – izvori međunarodnog privatnog prava na području Europske unije, Zbornik PFZ 

6/2011., str. 1795-1836, izvorni znanstveni rad.  

Deliktni statut i nepošteno tržišno natjecanje u Uredbi Rim II, Zbornik PFZ 1-2/2012.,  str.39-54, izvorni 

znanstveni rad.  (FS Sajko) 

Europsko kartelno privatno pravo u Uredbi Rim II, Zbornik PFZ 5-6/2012., str.1731-1755, izvorni 

znanstveni rad. (FS Klarić) 

Prekogranično preoblikovanje trgovačkog društva i sloboda poslovnog nastana u presudi Vale Europskog 

suda: a sada nešto (ne) sasvim drugo!?, Hrvatska pravna revija, br. 5/2013., str. 60-67, pregledni 

znanstveni rad.  



Hijerarhijska ljestvica izvora europskog građanskog procesnog prava, Zbornik PFZ 1/2014., sr. 5-37 

izvorni znanstveni rad.  

 

POPIS IZABRANIH OBJAVLJENIH RADOVA U POSLJEDNJIH PET GODINA 

Uobičajeno boravište u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu, Zbornik PFZ  6/2015., str. 885-914,  

Unifikacija europskoga međunarodnog privatnog prava i izglednost za Europski zakonik o MPP-u, Pravo i 

porezi, 12/2016., str.62-73, 

 Uredba Rim II – Europsko međunarodno deliktno pravo, Pravo i porezi, 7-8/2017., str.55-72,  

CROATIA, u: Basedow/Rühl/Ferrari/Asensio, (eds.),  Encyclopedia of Private International Law, Edward 

Edgar Publishing, Chetlenham, Northampton, 2017., Volume 3,  National Reports, str. 1990- 2002. 

CROATIA, Act concerning the Resolution of Conflict of Laws with Provisions of other States in certain 

Matters of 1991 (translation by Prof. Dr. Vilim Bouček and Prof. Dr. Davor Babić, University of Zagreb, 

Croatia, u: Basedow/Rühl/Ferrari/Asensio, (eds.),  Encyclopedia of Private International Law, Edward 

Elgar Publishing, Chetlenham, Northampton, 2017., Volume 4,  Legal Instruments, str. 3081- 3100.  

  Stvarni statut na unutarnjem tržištu Europske unije, Pravo i porezi,  3 /2018., str. 80-91;   

 Haška konvencija od 4. svibnja 1971. o mjerodavnom pravu za prometne nezgode na cestama – 

izabrana pitanja, Zbornik PFZ 5-6/2019., sr.743-773.,  

Presuda Polbud Suda EU i lex societatis – prekogranično preoblikovanje društva kroz izolirani prijenos 

registriranog sjedišta i sloboda izbora oblika trgovačkog društva, Hrvatska pravna revija 6/2020. – 

primljeno za objavljivanje 

 

POPIS ZNANSTVENIH ILI UMJETNIČKIH PROJEKATA NA KOJIMA JE SURAĐIVAO I KOJI SU RELEVANTNI ZA 

PODRUČJE DOKTORSKOG PROGRAMA 

Znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije br. 5-03-091 "Privredno i međunarodno privatno 

pravo Europske zajednice" čiji voditelj je bio prof. dr. Željko Matić, počev od 1991; 

Znanstveno-istraživački projekt Pravnog fakulteta Zagrebu "Novi hrvatski pravni sustav", počev od 1993; 

Znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije br. 066-003 "MPP - usklađivanje s europskim 

pravom", čiji glavni istraživač je bio prof. dr. Krešimir Sajko i to počev od 1997; 

Znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije br. 066-008 "MPP- izazovi prilagodbe s pravom 

EZ", čiji glavni istraživač je bio prof. dr. Krešimir Sajko, počev od 2002;. 

CARDS Regional Project 2003, Establishment of an Independent, Reliable and Functioning Judiciary, and 

the Enhancing of the Judicial Co-operation in the Western Balkans, EXTERNAL ACTIONS OF THE 

EUROPEAN COMMUNITY, sudjeluje u Modulu 3, International and European Judicial cooperation, 

session IV: Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judicial Decisions in Civil and Commercial 

Matters, Prezentacija hrvatskog pravnog sustava o priznanju i ovrsi, u Zagrebu, 16. ožujka 2005. 



Znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije br. 066-0662501-2526 „Međunarodno 

privatnopravni aspekti pristupanja Hrvatske Europskoj uniji“, čiji voditelj projekta je prof. dr. sc. Hrvoje 

Sikirić, počev od 2007. U ovom projektu sudjeluje i nekoliko uvaženih međunarodnih stručnjaka s 

područja europskog i autonomnog međunarodnog privatnog prava iz Austrije, Belgije, Nizozemske i 

Njemačke.  

  

POPIS ZNANSTVENIH ILI UMJETNIČKIH PROJEKATA NA KOJIMA JE SURAĐIVAO U POSLJEDNJIH PET 

GODINA 

Projekt Europske komisije – Cross-border litigation in Central Europe – EU Private international before 

national courts (CEPIL) (80078—CEPIL—JUST-JCOO-AG-2017) 

 

Projekt koji je započeo pod nazivom „Enciklopedija Europskog međunarodnog privatnog prava i u 

međuvremenu zbog širokog kruga država nastavio i završio kao „Enciklopedija međunarodnog privatnog 

prava“, pod znanstveno-stručnim vodstvom prof. Basedow – glavni voditelj projekta i suradnici profesori 

G. Rühl, F. Ferrari I P. de Miguel Asensio, 2013-2017 

 

(AKO JE NASTAVNIK UJEDNO I POTENCIJALNI MENTOR) 

BROJ USPJEŠNIH MENTORSTAVA KOJA SU REZULTIRALA OBRANOM DOKTORSKOG RADA:       0 


