UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
ARBITRAŽNO PRAVO IN ARS
Course title:
Študijski program in stopnja
Study programme and level
Prvostopenjski UN študij program
Pravo, Prva stopnja

Študijska smer
Study field

Vrsta predmeta / Course type

Letnik
Academic year

Semester
Semester

3., 4.

Šesti, osmi

Izbirni strokovni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
30

Seminar
Seminar
15

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija
15

prof. dr. Aleš Galič

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

slovenski
slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih
obveznosti:
Dokončani štirje semestri študija.

Prerequisits:

Vsebina:
1. Arbitražno pravo
1.1 Pojem in pravna narava arbitraže ter prednosti pred
sodnim postopkom
1.2 Viri arbitražnega prava
1.3 Pojem domače, tuje in mednarodne arbitraže
1.4. Vrste arbitraž ( priložnostna ali ad hoc arbitraža,
stalna arbitraža )
1.5 Arbitrabilnost sporov
1.6 Arbitražni sporazum
1.7. Kompetenca o kompetenci
1.8. Arbitri in konstituiranje arbitraže
1.9. Uporaba materialnega prava s strani arbitraže
1.10. Oblikovanje arbitražnega postopka
1.11. Avtonomija pri oblikovanju arbitražnega postopka
1.12. Temeljna načela arbitražnega postopka
1.13. Sosporništvo,združitev postopkov in udeležba
tretjih oseb

Content (Syllabus outline):

Samost. delo
Individ. work
60

ECTS
4

1.14 Nadzorne in podporne naloge sodišča v zvezi z
arbitražo
1.15. Sredstva zavarovanja
1.16. Arbitražna odločba
1.17. Izpodbijanje arbitražne odločbe
1.18. Izvršitev domačih arbitražnih odločb
1.19. Priznanje in izvršitev tujih arbitražnih odločb
2. Mediacija in druge oblike alternativnega reševanja
sporov
2.1 Prednosti in slabosti ARS
2.2. Razvoj ARS v Sloveniji ter pravni viri
2.3 Posamezne razvojne dileme ( Obveznost ali
prostovoljnost, Privatna iniciativa ali intervencija
države)
2.4. Sodiščem špridruženo ARS
2.5. Mediacija
2.5.1. Vrste mediacije
2.5.2 Temeljna načela, tehnike in postopek mediacije
2.5.3 Usposabljanje, izbor in etični standardi za
mediatorje
2.5.4 Posledice neuspešne mediacije za kasnejši sodni
postopek
2.8. Druge oblike ARS (nevtralna ocena, sodiščem
pridružena arbitraža, poravnalni naroki)
2.9. Alternativno reševanje potrošniških sporov

Temeljni literatura in viri / Readings:
L. Ude, Arbitražno pravo, Ljubljana 2004
Društvo mediatorjev Slovenije: Mediacija v teoriji in praksi, Ljubljana, 2011
Galič A., Vloga sodnika pri spodbujanju sodnih poravnav, ZZR, 2002.
Galič, Plačilni nalog in izvršba na podlagi verodostojne listine in arbitraža, ZZR PF LJ, 2012
Zalar A., Alternativno (primarno) reševanje sporov – globalni trendi, Podjetje in delo, 2007, št. 6-7.
Galič A., Kako vzpostaviti mehanizem izvensodnega reševanja potrošniških sporov, Podjetje in delo, 2012, št. 6-7.
Galič A., Priznanje in izvršitev domačih in tujih arbitražnih odločb v Sloveniji. Zbornik znanstvenih razprav, 2013, letn.
73, str. 105-134.
Galič A., Terms of reference v luči novih slovenskih arbitražnih pravil 2013. Slovenska arbitražna praksa, 2012, letn. 1,
št. 1, str. 39-43.
Zakon o arbitraži, Uradni list RS, št. 45/2008.
Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, Uradni list RS, št. 57/2009
Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, Uradni list RS, št. 56/2008
Ljubljanska arbitražna pravila 2014 (www.sloarbitration.eu/sl/arbitraza)
Seznam dodatne obvezne in priporočene študijske literature bo sporočen ob začetku predavanj.

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da študent pridobi osnovna teoretična
in praktična znanja s področja arbitražnega prava, saj se
arbitraža kot način reševanja sporov pred zasebnimi
organi vse bolj uveljavlja zlasti v mednarodnem
gospodarskem pravu. Ker zakonsko arbitražni postopek
ni tako podrobno urejen kot sodni postopek pred
državnim sodiščem, je pomembna analiza institutov
arbitražnega prava kot so se izoblikovali v praksi stalnih

Objectives and competences:

arbitraž. Oblike alternativnega reševanja sporov lahko
pripomorejo k razbremenitvi sodišč, ob tem pa tudi
strankam omogočijo cenejše, hitrejše, primernejše, v
določenih primerih pa tudi edino praktično uresničljivo
sredstvo za pravno varstvo pravic iz zasebnopravnih
razmerij.

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje
Po študiju tega predmeta bo študent usposobljen za
sprejemanje odločitev, kdaj prepustiti odločanje o
sporih v zvezi z določenim pravnim razmerjem
arbitražam kot nedržavnim sodnim institucijam,
usposobljen pa bo tudi za sodelovanje v arbitražnih
postopkih in postopkih mediacije.

Intended learning outcomes:

Uporaba
Pridobljena znanja bo diplomant lahko uporabil zlasti
tedaj, kadar bo sodeloval pri sklepanju pogodb, posebej
še mednarodnih gospodarskih pogodb, zlasti pa tudi, če
bo sodeloval kot odvetnik ali pooblaščenec strank v
arbitražnih postopkih. Po uspešno zaključenem
programu bo slušatelj obvladal temeljna načela
alternativnega reševanja sporov in sistematiko
umestitve tega področja v sistem varstva civilnih pravic,
imel pa bo tudi praktična znanja glede tehnik in izvedbe
mediacije in drugih oblik ARS.
Refleksija
Študent bo po študiju tega predmeta bolje razumel
pomen načela dispozitivnosti pri urejanju pravnih
razmerij in pomen vse večje avtonomije stranke, ne le
pri sklepanju pogodb, temveč tudi v postopkih varstva
pravic. Razumel bo, da je mirno reševanje sporov pravna
vrednota.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Predmet arbitražno pravo in alternativno reševanje
sporov je povezan predvsem s civilnim procesnim
pravom, mednarodnim zasebnim pravom ter
obligacijskim pravom.
Metode poučevanja in učenja:
1. predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih
znanj in seznanjanje z ureditvijo najpomembnejših
institutov arbitražnega prava)
2. seminarji (analiza konkretnih arbitražnih sporov in
arbitražnih odločb)
3. drugo (individualne konzultacije in priprave na
pogosta mednarodna tekmovanja)

Načini ocenjevanja:

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:

Pisni izpit

100%

Type (examination, oral, coursework, project):

Reference nosilca / Lecturer's references:
GALIČ, Aleš. Recognition and enforcement of domestic and foreign arbitral awards in Slovenia. Croatian arbitration
yearbook, 2013, vol. 20, str. 51-78.
GALIČ, Aleš. Nujnost reforme arbitražnega prava v Sloveniji ter vzorčni zakon UNCITRAL. Zbornik znanstvenih razprav,
2005, letn. 65, str. 153-176
GALIČ, Aleš. Arbitration in transformation : the experience of a country in transition. V: OBERHAMMER, Paul (ur.),
DOMEJ, Tanja (ur.), SIMA, Katja (ur.). Schiedsgerichtsbarkeit in Zentraleuropa = Arbitration in Central Europe,
(Schriftenreiche CLC, Bd. 23). Wien; Graz: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2005, str. 107-128.

