
 
 
 

АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
АДВОКАТСКА АКАДЕМИЈА 

ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРAВОСУДНОГ ИСПИТА

МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТН0 ПРАВО  
 



ПОЈАМ И ВРСТЕ АРБИТРАЖА

- Арбитража је начин решавања спорова у одређеним односима када се странке 
определе да решавање својих спорова изуму из надлежности државних судова. 

Врсте арбитража: 
• Ad hoc арбитража  
• Институционална арбитража 

- У Србији постоји Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије 
(сада Стална арбитража при ПКС) и Београдски арбитражни центар који је основало 
српско Удружење за арбитражно право.



 
НАДЛЕЖНОСТ АРБИТРАЖЕ, АРБИТРАЖНИ СПОРАЗУМ, АРБИТРАЖНЕ 

КЛАУЗУЛЕ

- Арбитражни споразум је уговор између два или више лица којима се она обавезују 
да ће свој већ настали спор или будуће спорове који могу проистећи из одређеног 
правног односа решити арбитражом  

Појавни облици арбитражног споразума: 
• арбитражна клаузула 
• самостални арбитражни споразум (који може бити и прећутан) 

- У инвестиционим арбитражама појављује се и нови вид арбитражног споразума 
који састављају два субјекта у корист трећег лица. 



- Самосталност (аутономија, сепарабилитет) арбитражне клаузуле је начело по коме 
се одређује статус арбитражне клаузуле у односу на уговор у коме је садржана: - 
арбитражна клаузула је посебан уговор, независан од главног уговора и њена правна 
ваљаност се оцењује посебно . 

- Спор мора бити из одређеног правног односа (чл. 9 ЗОА) - из уговора (који ће тек 
настати или је већ настао), али и спор из деликта; дакле, предмет споразума не могу 
бити сви односи између два или више лица односно сви евентуални спорови између 
лица одређени на општи начин, већ се мора дефинисати конкретан правни однос из 
кога ће спор проистећи. 

- Предмет спора мора бити арбитрабилан тј. да је спор такве природе да по 
меродавном праву може да се решава арбитражом.  
По ЗОА (чл. 5): мора бити реч о имовинском спору о правима којима странке 
слободно располажу (арбитрабилност), и за спор не може бити одређена искључива 
судска надлежност .



САДРЖИНА  АРБИТРАЖНОГ СПОРАЗУМА: 

1. - Обавезни елементи (без којих споразум не постоји): 
• ознака странака и њихова изјава да су се определиле за арбитражно решавање 
спора  

• одређивање предмета спора који се износи на арбитражу 
2. - Елементи који се препоручују (доприносе јасноћи споразума) 
• одредбе о избору права меродавног за суштину спора 
• одредбе о месту арбитраже 
• одредбе о конституисању арбитражног већа 
3. - Споредни елементи 
• Уређење одређених процесних питања  
• одредбе о језику поступка 
• одредбе о арбитражној одлуци  
• одредбе о поверљивости поступка 
• одредбе о начину расподеле трошкова  итд. 



КОНСТИТУИСАЊЕ АРБИТРАЖЕ, ПОСТУПАК ПРЕД 
АРБИТРАЖОМ, НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКА

- Арбитражни суд тек треба да се конституише и то кад странка покрене поступак. 

 - Арбитражни поступак се покреће тужбом или захтевом за арбитражу. Код 
институционалне арбитраже, тужба/захтев се подноси институцији, а код ad hoc 
арбитраже туженој страни. 

- Тужба/захтев треба да има све елементе неопходне за поступање (арбитражни 
споразум, тужбени захтев, опис спора односно изношење спорних питања, чињенице 
на којима тужилац заснива захтев, докази).



- Странке арбитражним споразумом могу упутити на правилник институционалне 
арбитраже који садржи правила о конституисању арбитражног суда: састав суда 
(један или три арбитра), те начин именовања (свака страна именује по једног 
арбитра, а они именују трећег, који је и председник).  

- По Закону о арбитражи, број арбитара мора бити непаран. 

- Код ad hoc арбитраже странке саме одређују поступак именовања арбитара. 

- Арбитражни правилници и арбитражни прописи садрже правила која 
онемогућавају да странка, одбијањем да учествује у конституисању арбитражног 
суда, осујети арбитражу. 



УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ЛИЦА КОЈА СЕ ИМЕНУЈУ ЗА АРБИТРЕ 

• По Закону о арбитражи то може да буде свако физичко лице које има пословну 
способност без обзира на држављанство . 

• Арбитар мора да буде независан и непристрасан у односу на странке и на предмет 
спора, као и да поседује својства која су странке предвиделе арбитражним 
споразумом  

• Приликом именовања, арбитри дају изјаву о прихватању дужности и о 
независности и непристрасности. 



- Правила поступка одређују странке (директно или индиректно – позивањем на 
правилник одређене институције); ако се не договоре, правила поступка одређују 
арбитри. 

- Начела поступка која се морају поштовати по Закону о арбитражи  су: 
• Начело равноправности странака  
• Начело контрадикторности (начело обостраног саслушања странака) 

- Арбитри, уз консултацију са странкама, одређују правила поступка (процесне 
наредбе) - приступ у вођењу поступка. 

- Основни поднесци су тужба и одговор на тужбу. арбитражном поступку се може 
поднети и противтужба (чл. 37 ЗОА), али не и компензациони приговор . 

- Доказна средства (исправе, сведоци, вештаци). Начин и особености извођења 
доказа – у начелу исто као и код редовних судова.



- Арбитражно веће арбитражу окончава коначном арбитражном одлуком, којом 
одлучује о суштини спора. Закон о арбитражи прописује да се одлука доноси у 
писаној форми и да је арбитри морају потписати. 

- Арбитри одлуку доносе на основу већања, већином гласова. У већању морају 
учествовати сви арбитри . 

- Арбитражно веће може донети и међуодлуку (којом решава о неком претходном 
питању), као и делимичну одлуку (којом решава део тужбеног захтева ) 

- Арбитражно веће може прекинути арбитражни поступак ако оцени да би то било у 
складу са начелом економичности и правне сигурности .



ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНОГ ПРАВА ЗА РЕШАВАЊЕ 
МЕРИТУМА СПОРА ПРЕД АРБИТРАЖОМ

- Право које странке изаберу као меродавно за уговор, примењује се и на разрешење 
спора. 

- Поред избора националног материјалног права за уговор, па и за разрешење спора, 
у арбитажном праву се среће и позивање на трговачке обичаје и на lex mercatoria, на 
UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts, те на Бечку конвенцију о 
уговорима о међународној продаји. 

- Ако странке не изаберу меродавно право, арбитри у пракси полазе од колизионих 
норми које важе у држави  седишта арбитраже. 

- Правилници предвиђају да, ако странке нису одредиле меродавно право, арбитри 
примењују право или правна правила која сматрају одговарајућим



-Особеност арбитраже је што странке могу да изричито овласте арбитре да спор 
реше на основу правде и правичности (лат.: ex aequo et bono). 

- Оваквом одредбом арбитражног споразума странке дају арбитрима право да спор 
реше не држећи се дословце уговора, те конкретног материјалног права, већ вођени 
својим осећајем за праведно решење у конкретним околностима. 

- У пракси се странке врло ретко изјашњавају о праву које се примењује на сам 
арбитражни споразум, те се узима да је то право које су странке изабрале за цео 
уговор.



1. Страна арбитражна одлука је она одлука која је: 

•  Донета од арбитраже чије је седиште у иностранству, или 
•  Одлука коју је донела арбитража чије је седиште у земљи, а на поступак је 
примењено страно право.  

• Одлука донета у иностранству страна је и ако је на њу примењено домаће 
процесно право. 

2.    Домаћа је арбитражна одлука је она одлука која је донета у земљи, у поступку у 
коме је примењено домаће процесно право.



СУДСКА КОНТРОЛА АРБИТРАЖНИХ ОДЛУКА, ПОНИШТАЈ АРБИТРАЖНИХ 
ОДЛУКА 

- Страна арбитражна одлука контролише се у поступку признања пред домаћим 
судом.  

- Арбитражне одлуке по правилу су коначне (не постоји двостепеност у 
арбитражном поступку – њом се коначно уређује одређени спорни однос). 

- Домаћа арбитражна одлука може се побијати пред државним судом посебним 
правним средством – тужбом за поништај. Рок за подношење тужбе за поништај је 
три месеца од дана достављања одлуке. 

- Арбитражна одлука која је поништена у земљи порекла по правилу неће бити 
призната у другим земљама.  



Уговор о продаји према Конвенцији УН о уговорима о међународној продаји робе 
(тзв. Бечка конвенција, чија је Србија чланица) 

- Бечка конвенција полази од становишта да је за њену примену потребно да се 
седишта уговорних страна налазе на територијама различитих држава (чл. 1). Као 
допунски услови се наводе: - да су те државе државе-уговорнице, или – да правила 
МПП указују на примену права једне од тих држава (ово значи да ће до примене 
Конвенције доћи чак и када стране изаберу меродавно право).  
Према чл. 6 Конвенције, стране су слободне да уговором искључе њену примену. 

- Бечка конвенција се примењује на уговоре о продаји робе. 

- Конвенција дефинише уговоре односно робу „негативним“ набрајњем, односно 
навођењем продаје на коју се Конвенција не примењује.



Однос примене Конвенције УН о међународној продаји робе  
и Закона о облигационим односима 

- Решења у Бечкој конвенцији, у принципу, нису супротна онима које садржи Закон о 
облигационим односима.  

- Бечка конвенција је резултат приближавања института које познају оба система и 
то: common law и civil law. 

- Конвенција има диспозитивни карактер. 

- Ако уговорне стране изричито не искључе примену Конвенције, иако су  уговориле 
меродавно право, доћи ће до примене Конвенције  
(члан 1 став 1 тачка „б“),. 



МЕЂУНАРОДНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 
(ГРАЂАНСКИ ПОСТУПАК СА СТРАНИМ ЕЛЕМЕНТОМ)
ВРСТЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАДЛЕЖНОСТИ, РЕТОРЗИОНА НАДЛЕЖНОСТ 

- Са међународног аспекта гледано, правила о међународној надлежности одређују 
којем ће се од правосуђа више држава за које се чињенични елементи спора везују, 
бити додељено да реши дати спор. Гледано са унутрашњег спект, међународна 
надлежност је право (а у многим државама и дужност) судова једне државе да 
поступју у пранвој ствари са међународним обележјем уколико су испуњени за ту 
надлежност предвиђени услови.  

- Међународна надлежност регулише се једностраним нормама националног права а 
друга могућност је да се надлежност регулише двостраним међународним нормама 
садржаним у међународним уговорим или у међународним обичајима.



- Норме о међународној надлежности се могу разврстати на неколико категорија: 

• директна и индиректна међународна надлежност 
• искључива и конкурентна међународна надлежност 
• општа и посебна међународна надлежност 
• законски одређена и споразумом одређена међународна надлежност 

- Прекомерна надлежност је она надлежност која је забрањена према 
општеприхваћеним правилима међународног права, због тога што је заснована на 
основама које не представљају довољно јаку везу између странака, спора и суда.



МЕЂУНАРОДНА ЛИТИСПЕНДЕНЦИЈА

- У унутрашњем праву, литиспенденцијом се назива почетак тока парнице, који се 
остварује достављњем тужбе туженику. Када се то догоди, не може се покренути 
друга парница у истом предмету између истих странака, пред неким другим месно 
надлежним судом. Ако би нека од странка покушала то да учини, тужба би била 
одбачена (чл. 294 тач. 3. ЗПП) – забрана вођења више поступака у истој ствари због 
правне сигурности и економичности у грађанском поступку.  

- Исти разлози говоре у прилог томе да се процесноправно дејство призна и 
међународној литиспенденцији.  

- По нашем праву (чл. 80 ЗРСЗ),  суд не води рачуна о литиспенденцији пред 
страним судом по службеној дужности, већ само по приговору странке.



МЕЂУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЋ И ДОСТАВЉАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ, 
ПУНОМОЋНИК ЗА ПРИЈЕМ ПИСМЕНА 

- У грађанском поступку са страним елементом често је потребно обавити процесне 
радње у иностранству (достављање, саслушање сведока и извођење других доказа, 
прибављање исправа) и утврдити садржину страног права.  

- У нашем праву, међународна правна помоћ у грађанском поступку регулисана је 
Законом о парничном поступку – ЗПП (чланови 174  - 179) и бројим двостраним и 
вишестраним споразумима.  

- Услов за пружање правне помоћи иностраниом суду је постојање узајамности са 
земљом из које потиче захтев за правну помоћ.



ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ ИСПРАВА 

- Постоје чињенице везане за иностранство које се у поступку могу доказивати само 
исправама (рођење, смрт, венчање, развод, својина итд.). Исправама се може 
доказивати и садржина страног права. Јавна исправа прибавља се у иностранству у 
поступку међународне правне помоћи или је прилаже сама странка. 

- Да би инострана јавна исправа имала исту доказну снагу као и домаћа јавна 
исправа потребно је да буду испуњена два услова: 

1.  Да страна јавна исправа буде прописно оверена (легализована)  
2. Да се у страној држави признаје доказна снага домаћим јавним исправама  
односно да постоји узајамност  



ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПАРНИЧНИХ ТРОШКОВА  
(АКТОРСКА КАУЦИЈА - cautio iudicatum solvi) 

- Странци имају право на покретање парничног поступка у Србији, али ово њихово 
право није у потпуности изједначено са првом домаћих лица. Обавеза полагања 
кауције за обезбеђење трошкова је обавеза странца као тужиоца да положи одређени 
износ на име обезбеђења парничних трошкова туженика. 

- Да би дошло до полагања кауције за обезбеђење парничних трошкова, потребно је 
да се испуне следећи услови:  
• тужилац треба да је странац или лице без држављанства које нема пребивалиште 
у Србији и  

• тужени треба да постави захтев за полагање обезбеђења односно суд не одређује 
обезбеђење по службеној дужности. 



ПРАВО СТРАНАЦА НА ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ТРОШКОВА ПОСТУПКА 
(СИРОМАШКО ПРАВО 

- Без обзира да ли се налази у процесној улози тужиоца или туженика, страно лице 
може тражити од суда да буде ослобођено плаћања трошкова поступка због слабог 
имовног стања. 

- Ослобођење од плаћања трошкова поступка може обухватити судске таксе, 
предујам за трошкове вештака, увиђаја, трошкова и награду постављеног 
пуномоћника. Корисници овог права могу да буду само физичка лица. 

- Страни држављани могу да користе сиромашко право ако у држави чији су 
држављани и држављани Србије уживају исто право (дипломатски или фактички 
реципроцитет). 



ПОЈАМ СТРАНЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ И ДЕЈСТВО ЊЕНОГ ПРИЗНАЊА 

- Питање признања и извршења страних судских одлука уређено је Законом 
решавању сукоба закона са прописима других земаља – ЗРСЗ.  

- Изворе представљају и бројне двостране конвенције као и неке вишестране 
конвенције. 

- Према чл. 86 ст.1 ЗРСЗ страна судска одлука се изједначава са домаћом судском 
одлуком и производи правна дејства у Србији само ако је призна домаћи  суд.  

- У Србији може бити призната страна судска одлука су сваком случају сем ако је 
страни суд поступио у спору за који је искључиво надлежно домаће правосуђе. 

- Не може се признати страна судска одлука ако у истој ствари постоји домаћа 
правноснажна одлука – без обзира на то који је поступак раније започет.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
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