Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
12
Услов
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Докторске академске студије
Арбитражно право
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(обавезни/изборни)

Изборни

/
Циљ предмета је да студенти стекну знања о основним појмовима арбитражног
права, да разумеју смисао, циљ, улогу и значај арбитраже, њена основна начела,
стандарде и постулате, да се упознају са арбитражним појмовима и институтима, са
садржином и током поступка у арбитражама, као и да стекну знања и савладају
вештине неопходне за тумачење и практичну примену арбитражних правила, за
праћење измена у релевантној нормативи и за даљи лични професионални развој и
перманентно учење.
Очекује се да сваки студент: познаје најзначајније изворе арбитражног права; да
разуме циљ, улогу, функцију, значај и структуру арбитражног поступка; да разуме и
уме да објасни појмове и институте арбитражног права; да савлада и коректно
користи стручну терминологију; да разуме и уме да објасни улогу и процесна
овлашћења учесника у арбитражи; да разуме и уме да изложи циљ, садржину и ток
арбитраже; да буде у стању да правилно протумачи и примени релевантне норме;
да уме да састави поднесак, арбитражну одлуку и друга писмена, у складу са
меродавним процесним правилима; да уме да компетентно и аргументовано
дискутује о институтима и проблемима арбитражног права; да уме да прикупља и
проучава литературу и нормативну грађу; и да буде мотивисан да се професионално
усавршава у области арбитражног права.

Садржај предмета
Теоријска
Арбитража као метод, састав и конституисање арбитражног суда, арбитрабилност,
настава
арбитражни споразум (појам, закључење, границе, престанак), ток арбитражног
поступка, арбитражна одлука, судска контрола арбитражних одлука, признање и
извршење страних арбитражних одлука.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Закључење арбитражног споразума, иницијалне радње у арбитражном поступку,
одговор на тужбу, противтужба, приговор ради пребијања, управљање
арбитражним поступком, процесна делатност у арбитражном поступку, расправа у
арбитражном поступку, мере обезбеђења у арбитражном поступку, окончање
арбитражног поступка, правни лекови, поступак признања и извршења стране
арбитражне одлуке.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
Методе
извођења
наставе

Предавања уз визуелне презентације, радионице, дискусија, презентације
студентских радова и истраживања.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
50
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
колоквијуми
семинари
Списак тема по недељама
1
Теоријски основи примене
принципа аутономије воље у
арбитражи
2
Значај националних арбитражних
прописа за међународну арбитражу
3
Опредељење за институционалну
или ad hoc арбитражу у
арбитражном споразуму
4
Арбитражни споразум и питања
избора арбитара и њихове
објективности и професионалне
одговорности
5
Страначки избор меродавног права
6
Вишестраначке арбитраже –
проблеми и трендови
7
Допуштеност интервенције и
субјективне кумулације у
арбитражном поступку

поена
50

8
9
10
11
12
13
14
15

Арбитражни споразум и трећа лица
Домен res judicata у међународној
арбитражи
Алтернативни механизми
именовања арбитара према
UNCITRAL-овим изворима
Оспоравање арбитара према
прописима UNCITRAL-а
Специфични проблеми и
ограничења арбитражног суда у
одређивању материјалног права
Процесна равноправност странака у
доказном поступку према изворима
UNCITRAL-а
Судска контрола арбитражних
одлука према Модел закону
UNCITRAL-а
Форма као услов пуноважности
арбитражног споразума у контексту
признања и извршења страних
арбитражних одлука

