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ВОВЕД 

 

 

 Арбитражата е тело од недржавен карактер, составено од (едно или 

повеќе) лица за чиј избор се договориле странките, на кое странките спогодбено 

и драговолно му го довериле донесувањето на мериторната одлука во спорот, а 

Законот таа одлука ја изедначува со правосилната судска пресуда.  

 Кога зборуваме за дефинирањето на арбитражата според старите автори, 

тогаш се воочливи елементите од напред неведената дефиниција, но во тие 

дефиниции посебно се инсистира на терминот „приватен суд“ кој се однесува на 

природата на арбитражниот суд. 

 Терминот „приватен суд“ може да се употребува условно, затоа што тој 

суд произведува правни ефекти кои имаат исти последици како што има и 

државниот суд. 

 Кога се говори за историското арбитражно судење, познато е дека 

арбитражното решавање на споровите се користело во историјата, многу пред 

да настанат пишуваните закони или многу пред да се востановат формалните 

судови. Една од причините е и тоа што арбитражата ја гарантира тајноста на 

постапката и прилагодливоста на арбитражната постапка кон правилата кои ги 

одредуваат странките.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПОИМ  ЗА  АРБИТРАЖА 

 

 

 Етиолошкото значење на зборот арбитража се поврзува за латинскиот 

збор per arbiter, што во превод значи избран судија, односно за зборот arbitare, 

кој означува пресудување во својство на избран судија.  

 Арбитражата е механизам за донесување одлуки кој се користи кога две 

или повеќе спротивставени страни не можат да постигнат договор или 

продолжеток на работата кон комплементарната цел. Страните учеснички се 

согласуваат да именуваат неутрално лице или лице кое ќе донесе одлука откако  

ќе ги сослуша ставовите на двете страни. Воопштено, во правото арбитражата 

има за цел решавање на споровите помеѓу државите од страна на избраните 

судии, врз основа на почитувањето на правото. 1 

 Конститутивни елементи на установата арбитража се: 

 а) арбитражата е избран суд; 

 б) споровите кои се изнесуваат пред арбитражата се решаваат врз основа 

на меѓународното право; 

 в) арбитражната пресуда е задолжителна за страните во спорот. 2 

 Зачетокот на арбитражата може да се најде во далечното минато. Помеѓу 

првите договори во кои се споменува арбитражата е некој вид арбитражен 

компромис помеѓу сумерските градови на Лагош и Уме, за подоцна да 

продолжи и во античка Грција, а во изменет облик и во средниот век. 

Арбитражата е творба на  XVIII век. Големо значење за арбитражата имал 

договорот за пријателство, трговија и пловидба помеѓу САД и Велика Британија 

(Jay Treaty) од 1974 година. После него, во текот на XIX век се склучени голем 

број арбитражни договори. 3 

 Нешто подоцна, голема промена внесува арбитражата во случајот 

„Алабама“ (1872) по повод на спорот што изби помеѓу САД и Велика 

Британија, по што Британија дозволувајќи изградба на воениот брод „Алабама“, 

кој во американската граѓанска војна 1861 – 1865 година бил состав на воената 
                                                
1 Член 37 од Хашката конвенција за мирно решавање на споровите од 1907 година. 
2 Nikola Jelić – Arbitraža u međunarodnom pravu; Institut za pravo i finansije; Beograd, 2010. 
3  Bojan Milisavljević - Međunarodno javno pravo; Pravni fakultet;  Beograd, 2011; стр. 748 

 



флота на јужните држави, според толкувањето на САД ги прекршила обрските 

на наутрална држава. Во овој случај, арбитражниот суд бил составен од по еден 

претставник на државите во спорот, а трите останати членови биле именувани 

од трети држави (Италија, Шпанија и Бразил). Благодарение на успешното 

завршување на спорот „Алабама“ се дошло до тоа да во арбитражата се 

препознало идеално средство за зачувување на мирот. Хашките конвенции за 

мирно решавање на споровите, на арбитражата ù даваат централно место (дури 

54 од вкупно 97 членови на Конвенцијата ù се посветени на арбитражата).  

 За сите арбитражни случаи надлежен е Постојаниот арбитражен суд со 

седиште во Хаг, основан на Првата хашка конференција во 1899 година, со 

исклучок ако странките се договорат да основаат посебен арбитражен суд. 4  

 Надлежноста на Постојаниот арбитражен суд може да се прошири ratione 

personae и на спорови помеѓу држави – нечленки или спорови помеѓу држави – 

членки и држави – нечленки, доколку тие се договорат да прибегнат кон 

решавање на споровите пред судот. Државите кои прибегнуваат кон арбитража 

потпишуваат посебен акт (компромис) со кој прецизно ги утврдуваат предметот 

на спорот и арбитрот. 5  

 Судиите на Постојаниот арбитражен суд се бираат така што секоја 

договорничка именува четири личности, признати според упатеноста во 

прашањата од меѓународното право и со највисок морален углед, кои ipso facto 

се впишуваат во листата на арбитри, кои со посредство на Секретаријатот им се 

доставуваат на сите страни договорнички. Мандатот на арбитрите трае 6 

години. Спорот се пресудува од страна на арбитрот кого страните го избрале од 

листата. Судот има два органи: Потојан административен совет и Биро. 

Постојаниот администативен совет го сочинуваат дипломатски претставници од 

страните договорнички, акредитирани во Хаг. Функцијата претседател на 

Советот ја врши министерот за надворешни работи на Холандија, а Бирото на 

Судот е административен орган кој работи под контрола на Советот. Бирото 

врши функција на секретаријат на судот, се грижи за архивата и обавува 

административни работи.   

                                                
4 Член 21 од Хашката конвенција за мирно решавање на споровите од 1907 година. 
5 Член 26 од Хашката конвенција за мирно решавање на споровите од 1907 година. 

 



 Што се однесува до постапката пред Судот, таа се покренува со тужба во 

која тужителот е должен да ги наведе фактите и доказите на кои го заснова 

тужбеното барање, евентуалните спорни прашања, вредноста на спорот и да ги 

именува арбитрите. Доколку тужителот бара арбитражно решавање на спорот, а 

не поднесол тужба, ќе биде должен тоа да го стори во рок од 30 дена од денот на 

поднесувањето на барањето, доколку странките не се договориле поинаку. 

Обвинетиот е должен во рок од 30 дена од денот на приемот на тужбата да се 

изјасни во одговорот на тужбата за тужбеното барање, наодите и свите докази 

од тужбата. До заклучувањето на расправата, обвинетиот може да поднесе и 

против тужба. Доколку барањето на противтужбата произлегува од истата 

фактичка состојба, на истиот правен однос. Ако странките не се усогласиле 

поинаку, расправата е усмена и јавна, а Судот е должен благовремено да ги 

извести странките за одржувањето на усмената расправа. Споровите пред овој 

Суд може да ги расправа арбитражниот совет или арбитер – поединец. 

Арбитражниот совет мора да има непарен број арбитри, со тоа што секоја 

страна именува по еден арбитер и заменик арбитер, а третиот претставник на 

арбитражниот совет го бираат именуваните арбитри. Ако странките претходно 

не се спогодиле за бројот на арбитрите, а вредноста на спорот не преминува 

50.000 евра во противвредност, арбитражната постапка ќе ја спроведува арбитар 

поединец. Постапката пред овој Суд е едностепена и се завршува со 

донесувањето на конечната арбитражна одлука. Постапката може да се заврши 

и со повлекување на тужба, доколку обвинетиот не се спротивставува на тоа, а 

Судот оцени дека обвинетиот има оправдан интерес да се донесе конечна 

одлука. Странките можат спогодбено да одлучат за престанокот на постапката 

пред Судот. 

 Судот ги решава споровите со донесување на конечна арбитражна 

одлука со која одлучува за сите барања на странките. Судот ја донесува 

одлуката врз основа на законите, правилниците, договорите, правните правила, 

кодексите и обичаите, но може да донесе одлука врз основа на правдата и 

праведноста, под услов странките изрично да се спогодиле за тоа. Судот ја 

донесува одлуката во писмена форма која содржи: вовед, изрека, трошоци на 

арбитражата, образложение, датум и место на донесување. Мора да биде 



потпишана од страна на арбитрите, односно арбитерот поединец во зависност 

од тоа колку арбитри го воделе спорот. 6      

 Арбитражната одлука е конечна, има сила на правосилна судска пресуда 

и на неа не е можно да се приложи жалба  (res iduicata), со што се спречува 

одолговлекување на постапката.  

 Значењето на арбитражата е несомнено огромно и претставува еден од 

најефикасните методи за решавање на споровите помеѓу државите, односно и 

другите колективитети и правните лица на различните држави. 7 

 

2. АРБИТРАЖЕН  СУД 

 

 Постојаниот избран суд – Арбитража е: 

 Постојана арбитражна институција при Стопанска комора, националната 

асоцијација на стопанственици; 

 Независен во однос на асоцијацијата при која е основан; 

 Самостоен во својата работа и одлучување; 

 Заснован врз основа на волјата на странките; 

 Надлежен за арбитражно решавање на споровите во стопанските и 

другите имотно – правни работи без странски елемент (внатрешна 

арбитража).  

 Според својата положба, Судот е самостоен и независен орган во однос 

на Комората и нејзините органи кои не можат да се мешаат во стручната работа 

на Судот, односно арбитрите.  

 Арбитерот поединец и арбитражниот совет на Судот одлучуваат 

слободно и професионално, обејктивно и непристрасно, врз основа на 

прописите, својата стручност и совест.  

 Судот одлучува врз основа на законите, правилниците, договорите, 

правните правила, кодексите и обичаите, но може да донесе одлука и врз основа 

на правдата и праведноста (ex aequo et bono, amiable composition), доколку 

странките во спорот изрично се спогодиле за тоа. 8 

                                                
6 Nikola Jelić – Arbitraža u međunarodnom pravu; Institut za pravo i finansije; Beograd, 2010. 
7 Bojan Milisavljević - Međunarodno javno pravo; Pravni fakultet; Beograd, 2011; стр. 756 
8 Привредна комора Србије – Стални избрани суд – Арбитража (Правилник о Сталном 
избраном суду (Арбитражи) при привредној комори Србије; Сл. гласник РС, бр. 28/2011, листа 
арбитара; стр. 6 



 „Арбитражен суд” при Арбитражата е арбитер поединец или арбитражен 

совет кој постапува и одлучува во еден конкретен спор. 

 Арбитражата има две листи на арбитри од кои се избираат арбитрите 

поединци, членовите и претседателите на арбитражните совети. Тоа се:  

 - листата на арбитри за споровите со меѓународен елемент и  

 - листата на арбитри за споровите без меѓународен елемент.  

 Листите на арбитри ги утврдува Управниот одбор на Комората, на  

 

предлог на Претседателството на Арбитражата. 9  

 Доколку нема спогодба на странките за именувањето на арбитерот, 

тогаш се именуваат три арбитри. 

 Кај арбитражата од три судии, секоја странка именува по еден, а тие 

двајца го именуваат третиот арбтер, кој ќе биде претстедател на арбитражниот 

совет. 

 Кога арбитражата ја спроведува арбитер поединец, ако странките не се 

договорат за тоа, тогаш поединецот го именува овластеник за именување.  

 Арбитрите мора да ја водат арбитражата со примерена брзина и имаат 

право на надоместок на трошоците. Арбитрите можат да бидат и изземени.  

 Законот предвидува именување на заменик арбитер.  

 За именување на арбитрите се прифатени вообичаените гледишта, но 

сепак, со напомена за исклучокот кој предвидува можност за именување на 

судија од државниот суд во арбитражната постапка. Сепак, тоа во праксата не е 

чест случај, туку се работи за исклучоци. 10 

 Ако спорот треба да го реши арбитер поединец, него спогодбено го 

именуваат странките во рок од 30 дена од денот ког едната странка ќе ја повика 

другата странка заеднички да именуваат арбитер. Ако таков договор нема, 

именувањето го врши органот за именување, а ако таков орган нема или ако 

истиот не го стори тоа, именувањето го врши надлежниот суд. 

                                                                                                                                       
 

9 Собрание на Стопанската комора на Македонија – Правилник на Постојаниот избран суд – 
Арбитража при Стопанската комора на Македонија; 20. 04. 2011.  
10 Milijan Sesar – Praktikum arbitražnog prava; Pravni fakultet – Split, Katedra građanskog procesnog 
prava; Split, 2011; стр. 44 – 45. 

 



 Ако спорот го решаваат три арбитри, секоја странка именува еден 

арбитер во рок од 30 дена од денот кога другата страна ќе ја повика да го стори 

тоа. Ако повиканата страна не го стори тоа, арбитерот го именува органот за 

именување кого го одредиле странките, а ако таков орган нема или ако истиот 

не го стори тоа, именувањето го врши надлежниот суд. Третиот арбитер, кој 

претседава со арбитражниот суд го бираат именуваните арбитри во рок од 30 

дена од денот на нивното именување. Ако не го изберат, именувањето го врши 

органот за именување, а ако таков орган нема или истиот не го стори тоа, 

именувањето го врши надлежниот суд.  

 Против одлуката на судот со која се именува арбитер, не е дозволена 

жалба.  

 Странките ги сносат трошоците за арбитража, а износот на трошоците го 

утврдува арбитражниот суд.  

 Странките се должни на барање на арбитражниот суд однапред да ги 

платат трошоците.  

 Постојаната арбитражна институција сама ги уредува троците на 

арбитражата и тарифата на тие трошоци. 11 

 

2. 1 Организација  на  арбитражниот  суд 

 

 Претседателството го сочинува претседател, заменик претседател и 

секретар на Судот. 

 Претседателството врши надзор над работата на Судот, донесува одлуки 

за надлежноста на Судот, одлучува за постоењето, односно полноважноста на 

договорите за арбитража, одлучува за изземањето на арбитерите и врши други 

функции одредени со Правилникот.  

 Стручната служба на судот врши стручни и административни работи за 

потребите на Судот, а со службата раководи секретар на Сдот.  

 Листата на арбитри ја утврдува Управниот одбор на Комората. Мандатот 

на арбитрите трае четири години. 12 

                                                
11 Zakon o arbitraži - Sl. glasnik RS, br. 46/2006 
12 Привредна комора Србије – Стални избрани суд – Арбитража (Правилник о Сталном 
избраном суду (Арбитражи) при привредној комори Србије; Сл. гласник РС, бр. 28/2011, листа 
арбитара; стр. 6 

 



3. ДЕРОГИРАЊЕ  НА  НАДЛЕЖНОСТА  НА  ДРЖАВНИТЕ  СУДОВИ  И  

ДОГОВАРАЊЕ  НА  АРБИТРАЖАТА 

 

 

 Со договорот за изнесување на спорот пред арбитражниот суд, странките 

ја дерогираат надлежноста на државните судови.  

 Арбитражното судење се развило како израз на незадоволството од 

бавното, скапо, круто и несигурно државно судење. На меѓународен план, се 

афирмира како израз на недоверба спрема праосудните тела и законодавството 

на државата противник. Договорот за арбитража е компромиска точка до која 

партнерите се подготвени да си излезат во пресрет една на друга, одрекувајќи се 

од домашното правосудство и чувството на сигурност кое им го влева со своите 

процесни правила и правилата врз основа на кои одлучува за основаноста на 

истакнатите барања.  

 За арбитражната постапка се тврди дека обезбедува тајност (sine strepitu 

forensi), прифатлив амбиент и помирлив тон на расправање, едноставност на 

процесните форми, брзина и ефтиност. Арбитражното судење е израз на 

општествената солидарност, заедничките концепции за правото и праведноста, 

взаемна лојалност и во дадени спорови и разединетости, подготвеност да се 

прифатат решенијата кои нужно не мораат максимално да ги остварат нивните 

барња. Пред арбитрите се излегува во надеж дека нема сè да се изгуби, но и 

подготвеност дека нема ни сè да се добие (Цицерон). Кога се сигурни во своите 

права, странките порадо одат пред судија, отколку пред арбитер (Сенека).   

 Арбитражното судење има и негативни особини до кои се доаѓа при 

пронаоѓањето на соодветни арботри и конституирањето на арбитражниот суд, 

понекогаш заради опасноста од бавно постапување, недоволно познавање на 

меродавното право, недостигот на морална цврстина, независноста и 

непристрасноста на арбитрите, можностите трошоците непримерено да растат 

заради хонорарите кои ги бараат арботрите за својата работа, заради опасноста 

судењето по праведноста да не прерасне во арбитрерност, опасноста која со себе 

ја носи антиципираното одрекување од правото на жалба, заради тоа што сите 

предности на арбитражата можат да бидат доведени во прашање ако 



незадоволната странка покрене спор пред државниот суд заради побивање на 

арбитражната одлука. 13 

 

 

4. НАДЛЕЖНОСТ  НА  АРБИТРАЖНИОТ  СУД 

 

 

 Арбитражниот суд при Арбитражата е надлежен за решавање на одреден 

спор доколку странките тоа го договориле.   

 Странките можат да договорат надлежност на Арбитражниот суд при 

Арбитражата за  решавање на  спорови за права со кои странките слободно 

располагаат и за кои со закон не е пропишана исклучива надлежност на 

судовите на Република Македонија.  

 Претседателството на арбитражата може да донесе одлука со која ќе го 

отфрли решавањето на одреден спор дури и ако е договорена надлежност на 

арбитражен суд при Арбитражата, доколку арбитражната спогодба се однесува 

на права со кои странките не можат слободно да располагаат. 

 Пред арбитражниот суд на Арбитражата можат да се решаваат спорови 

со и без меѓународен елемент.  

 Спорот е со меѓународен елемент доколку:  

 а) барем една од странките, во времето на склучувањето на арбитражната 

спогодба, е физичко лице со живеалиште или трајно престојувалиште надвор од 

територијата на Република Македонија,  или е правно лице чие седиште не е на 

територијата на Република Македонија или  

 б) местото каде треба да се изврши значителен дел од обврските на 

трговскиот однос или местото со кое предметот на спорот  е во најтесна врска, 

не се наоѓа на територијата на Република Македонија. 

 Странките можат спогодбено да отстапат од примената на одредбите на 

Арбитражните правила, ако нивната спогодба не е во спротивност со 

присилните прописи на Република Македонија. 

                                                
13 Danijela Premužić – Ugovor o arbitraži; Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za građansko procesno 
pravo; Zagreb, 2005; стр. 3 – 4. 

 



 Доколку странките тоа го договориле, Арбитражата извршува само некои 

од активностите, а посебно:  

 -  дејствува како овластен орган за именување на арбитрите кај т.н.  “ad  

hoc” арбитражите и арбитражите кои ги спроведуваат другите арбитражни 

установи;  

 -  дава административни и други услуги, организира рочишта и става на 

располагање простории и опрема за одржување на арбитражни постапки и  

мирење.  

 Ако во иста работа и меѓу исти странки е поведена парница пред суд на 

Република Македонија, арбитражниот суд може, ако најде дека за тоа постојат 

посебно важни причини, да одреди дека арбитражната постапка се прекинува 

додека не се заврши парничната постапка пред судот. 

 Ако странките не се спогодиле поинаку, местото на арбитражата ќе биде 

Скопје.  

 Арбитражата може да се состане  и  во  било  кое  друго  место што се 

смета за соодветно за советување меѓу своите членови, за сослушување на  

сведоците, вештаците или странките, или за преглед на стоки, на други работи 

или на исправи, освен ако странките не се договориле поинаку. 

 Постапката пред Арбитражата, по правило се води на македонски јазик. 

 Странките можат да се спогодат постапката да се води на друг јазик.  

 Доколку  странките  не  се  договориле  поинаку,  арбитерот-поединец  

односно, Арбитражниот  совет  веднаш  по  своето  именување,  го  определува  

јазикот на којшто ќе се води постапката, при што особено ќе се земе предвид  

јазикот или јазиците на главниот договор од кој произлегува Арбитражата. Тој  

договор или одлука, ако во нив не е поинаку одредено, ќе се применува на сите 

писмени изјави на странките, усната постапка и на сите одлуки, решенија или 

други соопштенија на Арбитражата.  

 Арбитражата може да им наложи на странките кон секој усмен доказ да 

приложат и превод на јазикот или јазиците за кои странките се договориле или 

го одредила Арбитражата.  

 До моментот на утврдување на јазикот на постапката, тужбата,  

одговорот на тужбата и другите поднесоци можат да се поднесат на јазикот на 

главниот договор.  



 Арбитражата определува преведувач на странката што не го познава 

јазикот на кој се води постапката, на нејзина сметка, независно од исходот на 

постапката.  

 Ако странките не успеат да се договорат, ниту арбитрите успеат да го 

утврдат јазикот на Арбитражната постапка, јазик на Арбитражната постапка ќе  

биде македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. 

 Секретарот на Арбитражата може да присуствува на сите рочишта и 

седници на Арбитражата со кои се заседава и се гласа за донесување одлуки.  

 Секретарот е должен да присуствува на рочиштата и седниците, ако 

арбитерот-поединец или барем еден член од Арбитражниот совет не е 

дипломиран правник.  

 Секретарот е овластен на арбитрите да им обрне внимание на правните 

прашања кои се од значење за одлучување,  а  особено  на  прашањата  што  се 

однесуваат на содржината и на формата на процесните дејствија што се 

преземаат. 

 Странките можат да именуваат застапник  (полномошник)  или советник  

по  свој избор. Имињата и адресите на тие лица странката мора писмено да ги  

достави непосредно до Арбитражата. Во соопштението странката е должна да 

означи дали именувањето се однесува на застапување или советување, а 

доколку нема таква ознака, ќе се смета дека именувањето се однесува на 

застапување. 14 

 А) Основ на надлежноста – надлежноста на арбитражниот суд се 

одредува со спогодба помеѓу странките; 

 Б) Одлучување на арбитражниот суд за својата надлежност – 

арбитражниот суд може да одлучува за својата надлежност вклучувајќи го и 

одлучувањето за приговорот за постоењето или полноважноста на договорот за 

арбитража. 

 Ако договорот за арбитража е склучен како арбитражна клаузула, тогаш, 

при одлучувањето на приговорот за постоење или полноважност на договорот 

за арбитража, се смета независен од останатите одредби на договорт.  

                                                
14 Собрание на Стопанската комора на Македонија – Правилник на Постојаниот избран суд – 
Арбитража при Стопанската комора на Македонија; 20. 04. 2011. 

 



 Одлуката на арбитражното тело да го прогласи за ништовен договорот 

кој содржи арбитражна клаузлула, не повлекува ништовност на таа клаузула. 

 В) Приговори за ненадлежност и пречекорување на овластувањата – 

приговорите дека арбитражниот суд не е надлежен, обвинетите мора да го 

поднесат најдоцна до поднесувањето на одговорот на тужбата. 

 Право за поднесување на приговор за ненадлежност обвинетиот има и 

тогаш кога именувал арбитер или учествувал во неговото именување. 

 Приговорот дека арбитражниот суд ги пречекорува границите на своите 

овластувања, странката мора да го поднесе штом прашањето за кое се тврди 

дека ги надминува границите на овластувањето на арбитражниот суд ќе биде 

изнесено во арбитражната постапка.  

 Арбитражниот суд може да дозволи приговорите да се поднесат и 

подоцна, ако оцени дека до задоцнување дошло од оправдани причини.   

 Г) Одлучување за приговорите – за поднесените приговори, 

арбитражниот суд може да одлучи како за претходно прашање или одлука за 

предметот на спорот.   

 Ако арбитражниот суд за приговорите одлучи како за претходно 

прашање, секоја странка може во рок од 30 дена од денот на доставување на 

одлуката да бара од судот одреден со закон да одлучи за тоа прашање.  

 Против одлуката на судот не е дозволена жалба.  

 Арбитражниот суд може да ја продолжи постапката и да ја донесе 

арбитражната одлука за времето додека е во тек постапката пред судот за 

приговорите. 

 Д) Надлежност на арбитражниот суд за одредување на привремени 

мерки -  ако странките не се договориле поинаку, арбитражниот суд може, на 

предлог на едната странка, да одреди привремена мерка за која смета дека е 

потребна со оглед на предметот на спорот, а може истовремено да одреди 

спротивната странка да приложи соодветно обезбедување. 15 

 Значи, судот е надлежен за арбитрарно решевање на идните или 

настанатите спорови од стопанските и другите имотно – правни односи помеѓу 

стопанските субјети о други странки (правни лица, уклучувајќи ја и државата, 

нејзините органи и установи).  

                                                
15 Zakon o arbitraži - Sl. glasnik RS, br. 46/2006 

 



 Судот е надлежен и за арбитражно решавање на споровите кога тоа ќе го 

договорат странките.  

 Договорот за арбитража може да биде содржан во одредбите на 

договорот (арбитражна клаузула) или во посебен договор.  

 Договорот за арбитража може да се склучи и ако настанатиот спор е веќе 

изнесен на решавање пред судот.  

 Договорот за арбитража мора да биде склучен во писмена форма. 

 Договорот за арбитража е полноважен ако е склучен во согласност со 

Законот за арбитража.  

 Непостоењето или ништовноста на основниот договор не повлекува 

ништовност на арбитражниот договор – автономија на арбитражниот договот. 

 За приговорот за ненадлежност, вклучувајќи го и приговорот за 

постоењето или полноважноста на договорот за арбитража одлучува 

претседателството на судот prima facie, како по претходно прашање, пред 

впуштањето во расправата за предметот на спорот.  

 Доколку претседателството на судот prima facie утврди дека судот е 

надлежен, постапката ќе продолжи и ако обвинетиот одбие да учествува во неа, 

како и во случај кога странката барала од судот, одреден со закон, да одлучи по 

приговорите.  

 Доколку претседателството на судот prima facie утврди дека судот е 

надлежен, арбитражниот совет или арбитерот поединец за приговорите може да 

одлучи како за претодно прашање или со одлуката за предметот на спорот.  

 Доколку претседателството на судот донесе одлука дека судот не е 

надлежен, оваа одлука им се доставува на странките.  

 Судот нема да ја прифати својата надлежност ако договорот за 

арбитража не е во согласност со правилата на судот. 

 Странките се согласни, заснивајќи ја надлежноста на судот, дека 

овластиле арбитри да расправаат за сите спорови кои би произлегле од правниот 

однос на кој се однесува договорот за арбитража, како и да одлучуваат за 

приговорите за ненадлежност на судот, приговорите за постоењето или 

полноважноста на договорот за арбитража и приговорите за пречекорување на 

овластувањата на судот. 



 Арбитражниот совет, односно арбитерот поединец, во текот на целата 

постапка, по службена должност или приговор на странките, внимава дали се 

работи за спор од надлежност на овој суд.   

 Доколку арбитражниот совет, односно арбитерот поединец, го одбијат 

приговорот, ќе донесат делумна одлука која се образложува во конечната 

одлука за предметот на спорот, а спорот се продолжува. 

 Ако арбитражниот совет, односно арбитерот подинец, го усвојат 

приговорот, ќе донесат одлука со која судот се овластува за надлежен.   

 

 Ако помеѓу странките не е договорена надлежност на судот, а 

обвинетиот на повик на секретарот на судот не ја прифати изрично надлежноста 

на судот и не се согласува со тоа во писмена форма или во одговорот на 

тужбата, секретарот на судот ќе го извести обвинителот дека арбитражната 

постапка не може да се спроведе. 16 

 

 

5. ПРЕДНОСТИ  НА  АРБИТРАЖНОТО  РЕШАВАЊЕ  НА  СПОРОВИТЕ 

 

 

� Искуство, професионалност и стручност на арбитрите – арбитражата 

им пружа можност на странките од Листата на арбитри да ги изберат арбитрите 

кои се компетентни и поседуваат специфични и стручни знаења од правната 

област која е предмет на спорот и во која имаат доверба дека во спорот ќе 

одлучува совесно, непристрасно, законито и праведно;  

� Ефикасност во решавањето на споровите – решавање на споровите во 

најкраток можен рок, со оглед на поголема автономија на странките во поглед 

на можноста со својата волја да влијаат врз текот на постапката;   

� Брза, посовремена и поедноставна процедура – се избегнуваат сите 

непотребни формалности, со што се поттикнува побрзото и поефикасно водење 

на постапките и одлучувањето; 

                                                
16 Привредна комора Србије – Стални избрани суд – Арбитража (Правилник о Сталном 
избраном суду (Арбитражи) при привредној комори Србије; Сл. гласник РС, бр. 28/2011, листа 
арбитара; стр. 15 – 17. 

 



� Доверливост и тајност на сите информации добиени во текот на 

постапката – арбитражата нема обврска да ù дава известувања на јавноста за 

постапките кои се водат пред неа, ниту за лицата помеѓу кои се водат 

постапките. Начелото на нејавност на постапките им овозможува полна 

дискреција на странките и зачувување на угледот во деликатните деловни 

односи, како и полесно спогодбено решавање на настанатите спорови;  

� Арбитражната одлука е конечна и извршна, без можност за 

поднесување жалба – одлуката во целост ја заменува пресудата на редовниот 

суд и се извршува во согласност со законот со кој е уредена извршната 

постапка; 

� Судските трошоци (такси и тарифи) се значително помали – 

трошоците за постапката пред арбитража се значително пониски од оние кои 

странките би ги имале ако спорот би го решавале пред надлежниот редовен суд. 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

 

 Етиолошкото значење на зборот арбитража се поврзува за латинскиот 

збор per arbiter, што во превод значи избран судија, односно за зборот arbitare, 

кој означува пресудување во својство на избран судија.  

 Арбитражата е механизам за донесување одлуки кој се користи кога две 

или повеќе спротивставени страни не можат да постигнат договор или 

продолжеток на работата кон комплементарната цел. 

 Конститутивни елементи на установата арбитража се: арбитражата е 

избран суд; споровите кои се изнесуваат пред арбитражата се решаваат врз 

основа на меѓународното право; арбитражната пресуда е задолжителна за 

страните во спорот. 

 За сите арбитражни случаи надлежен е Постојаниот арбитражен суд со 

седиште во Хаг, основан на Првата хашка конференција во 1899 година, со 

исклучок ако странките се договорат да основаат посебен арбитражен суд.  

 Надлежноста на Постојаниот арбитражен суд може да се прошири ratione 

personae и на спорови помеѓу држави – нечленки или спорови помеѓу држави – 

членки и држави – нечленки, доколку тие се договорат да прибегнат кон 



решавање на споровите пред судот. Државите кои прибегнуваат кон арбитража 

потпишуваат посебен акт (компромис) со кој прецизно ги утврдуваат предметот 

на спорот и арбитрот. 

 Судот ги решава споровите со донесување на конечна арбитражна 

одлука со која одлучува за сите барања на странките. Судот ја донесува 

одлуката врз основа на законите, правилниците, договорите, правните правила, 

кодексите и обичаите, но може да донесе одлука врз основа на правдата и 

праведноста, под услов странките изрично да се спогодиле за тоа. 

 Арбитражната одлука е конечна, има сила на правосилна судска пресуда 

и на неа не е можно да се приложи жалба  (res iduicata), со што се спречува 

одолговлекување на постапката.  

 Значењето на арбитражата е несомнено огромно и претставува еден од 

најефикасните методи за решавање на споровите помеѓу државите, односно и 

другите колективитети и правните лица на различните држави. 

 „Арбитражен суд” при Арбитражата е арбитер поединец или арбитражен 

совет кој постапува и одлучува во еден конкретен спор. 

 Арбитражата има две листи на арбитри од кои се избираат арбитрите 

поединци, членовите и претседателите на арбитражните совети. Тоа се: листата 

на арбитри за споровите со меѓународен елемент и листата на арбитри за 

споровите без меѓународен елемент.  

 Листите на арбитри ги утврдува Управниот одбор на Комората, на 

предлог на Претседателството на Арбитражата. 

 Претседателството го сочинува претседател, заменик претседател и 

секретар на Судот. 

 Со договорот за изнесување на спорот пред арбитражниот суд, странките 

ја дерогираат надлежноста на државните судови. 

 Арбитражниот суд при Арбитражата е надлежен за решавање на одреден 

спор доколку странките тоа го договориле.   

 Странките можат да договорат надлежност на Арбитражниот суд при 

Арбитражата за  решавање на  спорови за права со кои странките слободно 

располагаат и за кои со закон не е пропишана исклучива надлежност на 

судовите на Република Македонија.  

 Пред арбитражниот суд на Арбитражата можат да се решаваат спорови 

со и без меѓународен елемент. 



 Судот е надлежен за арбитрарно решевање на идните или настанатите 

спорови од стопанските и другите имотно – правни односи помеѓу стопанските 

субјети о други странки (правни лица, уклучувајќи ја и државата, нејзините 

органи и установи). 

 Судот нема да ја прифати својата надлежност ако договорот за  

 

арбитража не е во согласност со правилата на судот. 

 Предностите на арбитражното решавање на споровите се состојат во: 

Искуството, професионалноста и стручноста на арбитрите; Ефикасноста во 

решавањето на споровите; Брзата, посовремена и поедноставна процедура; 

Доверливоста и тајноста на сите информации добиени во текот на постапката; 

Арбитражната одлука е конечна и извршна, без можност за поднесување жалба; 

и Судските трошоци (такси и тарифи) се значително помали. 
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