Petar Miladin životopis

Petar Miladin rođen je 1973. u Dubrovniku. Njegov matični broj znanstvenika je 216013. Državljanin
je Republike Hrvatske. Gimnaziju i Pravni fakultet završio je u Zagrebu. Po završenom studiju radio je
kao pripravnik na Općinskom i Trgovačkom sudu u Zagrebu. Pravosudni ispit položio je 1999. Redovni
je profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za predmete trgovačko pravo, pravo društava i
bankarsko pravo. Od listopada 2013. do 1. listopada 2015. bio je prodekan Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je na Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz trgovačkog prava i
prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši 1999. magistarski rad pod
naslovom Bankarska tajna i bankarsko obavještavanje. Doktorsku disertaciju pod naslovom Plaćanje
doznakom obranio je 27. siječnja 2005. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao
akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. Na Pravnom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se 5. svibnja 1997. u suradničkom zvanju mlađeg asistenta na Katedri
za trgovačko pravo i pravo društava. Objavio je tridesetak znanstvenih radova iz područja Trgovačkog
prava, Bankarskog prava i Prava tržišta kapitala. Predaje na doktorskom studiju Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu iz Trgovačkog prava i prava društava slijedeće predmete: Trgovačko pravo,
Pravo društava i Bankarsko pravo.
Bio je voditelj znanstvenog projekta Sveučilišta u Zagrebu Pravni i ekonomski okvir prava tržišta
kapitala. Od 2008. član je uredništva časopisa Pravo u gospodarstvu. Recenzirao je u domaćim
pravnim časopisima značajno preko desetak znanstvenih članaka (Pravo u gospodarstvu, Zbornik
Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci). Nalazi se na listi arbitara u
postupcima bez i s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj
gospodarskoj komori. Bio je sudac časti Suda Hrvatske obrtničke komore na listi za drugostupanjska
vijeća. Sudio je u tridesetak arbitražnih sporova. Predstavnik je Republike Hrvatske u IV. radnoj
skupini UNCITRAL-a za elektronsku trgovinu te HGK-a u radnoj skupini ICC-a za trgovačko pravo.
Sudio je i u arbitražnom sporu pred Trgovačkom komorom u Beču. Član je Ispitnog povjerenstva za
provedbu ispita za poreznog savjetnika. Bio je izlagač na brojnim domaćim i međunarodnim
znanstvenim i stručnim skupovima posvećenima trgovačkom pravu. Predsjednik je Hrvatskog saveza
udruga pravnika u gospodarstvu. Bio je član komisija za izradu Zakona o investicijskim fondovima,
Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o obveznim odnosima. Bio je član nadzornog odbora
Zagrebačke burze d.d. u dva mandata i predsjednik nadzornog odbora SKDD-a u jednom mandatu.

