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Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Srbskom 

PROTOKOL 7 

Urovnávanie sporov 

KAPITOLA I – CIEĽ A ROZSAH 

ČLÁNOK 1 
Cieľ 

Cieľom tohto protokolu je vyhnúť sa sporom a urovnávať ich medzi stranami s cieľom 
dosiahnuť vzájomne dohodnuté riešenia. 

ČLÁNOK 2 
Rozsah pôsobnosti 

Ustanovenia tohto protokolu sa uplatňujú iba so zreteľom na akékoľvek rozpory týkajúce sa 
výkladu a uplatňovania nasledujúcich ustanovení, vrátane prípadu, ak sa strana domnieva, že 
opatrenie prijaté druhou stranou alebo opomenutie druhej strany je v rozpore s jej 
povinnosťami podľa týchto ustanovení: 

a) Hlava IV Voľný pohyb tovaru, okrem článkov 33, 40, 41 ods. 1, 

4 a 5 (pokiaľ sa tieto týkajú opatrení prijatých podľa ods. 1 článku 41) a článku 47,  

b) Hlava V Pohyb pracovníkov, sloboda usadiť sa, poskytovanie služieb, kapitál: 

– Kapitola II Usadenie sa (články 52-56 a 58)  

– Kapitola III Poskytovanie služieb (články 59-60 a 61 odseky 2 a 3)  

– Kapitola IV Bežné platby a pohyb kapitálu (článok 62 a článok 63 okrem odseku 3 
druhá veta prvého pododseku) 

– Kapitola V Všeobecné ustanovenia (Články 65 – 71); 

c) Hlava VI Aproximácia práva, presadzovanie práva a pravidlá hospodárskej súťaže: 

– Články 75 ods. 2 (duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo) a 76 ods. 1, 2 
(prvý pododsek) a 3 až 6 (verejné obstarávanie). 
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KAPITOLA II 

POSTUPY PRI UROVNÁVANÍ SPOROV 

ODDIEL I – ROZHODCOVSKÉ KONANIE 

ČLÁNOK 3 
Začatie rozhodcovského konania  

1. V prípade, ak strany nevyriešia spor, môže žalujúca strana podľa podmienok v článku 
130 Dohody o stabilizácii a pridružení predložiť písomnú žiadosť o zriadenie 
rozhodcovského súdu adresovanú žalovanej strane ako aj Výboru pre stabilizáciu 
a pridruženie. 

2. Žalujúca strana uvedie vo svojej žiadosti predmet sporu a prípadne opatrenie prijaté 
druhou stranou alebo opomenutie, ktoré považuje za rozporné s ustanoveniami 
uvedenými v článku 2. 

ČLÁNOK 4 
Zloženie rozhodcovského súdu 

1. Rozhodcovský súd sa skladá z troch rozhodcov. 

2. Do 10 dní odo dňa predloženia žiadosti o ustanovenie rozhodcovského súdu Výboru 
pre stabilizáciu a pridruženie strany rokujú s cieľom dosiahnuť dohodu o zložení 
rozhodcovského súdu. 

3. V prípade, že strany nie sú schopné dohodnúť sa na jeho zložení v rámci lehoty 
stanovenej v odseku 2, ktorákoľvek strana môže požiadať predsedu Výboru pre 
stabilizáciu a pridruženie, alebo jeho zástupcu, aby vybral všetkých troch členov 
žrebom zo zoznamu zostaveného podľa článku 15, jedného z osôb navrhnutých 
žalujúcou stranou, jedného z osôb navrhnutých žalovanou stranou a jedného 
z rozhodcov vybraných stranami s postavením predsedu. 

V prípade, že sa strany dohodnú na jednom alebo viacerých členoch rozhodcovského 
súdu , všetci zostávajúci členovia budú vymenovaní v súlade s tým istým postupom. 

4. Výber rozhodcov predsedom Výboru pre stabilizáciu a pridruženie alebo jeho 
zástupcom sa uskutoční v prítomnosti zástupcu každej strany.  

5. Dňom zriadenia rozhodcovského súdu je deň, v ktorom je predseda tribunálu 
informovaný o vymenovaní v spoločnej dohode medzi stranami o troch rozhodcoch, 
alebo prípadne deň ich výberu v súlade s odsekom 3. 

6. Ak sa niektorá strana domnieva, že niektorý z rozhodcov nespĺňa požiadavky Kódexu 
správania uvedené v článku 18, strany túto záležitosť konzultujú a na základe dohody 
odvolajú tohto rozhodcu a vyberú náhradného podľa odseku 7. Ak sa strany 
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nedohodnú o potrebe nahradiť rozhodcu, záležitosť sa odovzdá predsedovi 
rozhodcovského súdu, ktorého rozhodnutie je konečné.  

Ak sa niektorá strana domnieva, že predseda rozhodcovského súdu nespĺňa 
požiadavky Kódexu správania uvedené v článku 18, záležitosť sa odovzdá jednému 
zo zostávajúcich členov rozhodcov na rezervnom zozname vybraných s postavením 
predsedu, jeho meno určí žrebom predseda Výboru pre stabilizáciu a pridruženie 
alebo jeho zástupca v prítomnosti zástupcu každej strany, pokiaľ sa strany nedohodnú 
inak. 

7. Ak niektorý z rozhodcov nie je schopný zúčastniť sa na konaní, odstúpi alebo je 
nahradený podľa odseku 6, jeho náhradník sa vyberie do piatich dní v súlade 
s postupom použitým pri výbere pôvodného rozhodcu. Konanie tribunálu sa preruší 
počas doby realizácie tohto postupu. 

ČLÁNOK 5 
Rozhodnutie rozhodcovského súdu 

1. Rozhodcovský súd oznámi svoje rozhodnutie stranám a Výboru pre stabilizáciu 
a pridruženie do 90 dní odo dňa zriadenia rozhodcovského súdu. Ak má za to, že túto 
lehotu nemožno dodržať, predseda tribunálu to musí písomne oznámiť stranám 
a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, pričom uvedie príčinu omeškania. Za 
žiadnych okolností sa rozhodnutie nemôže vydať neskôr ako 120 dní odo dňa 
zriadenia tribunálu. 

2. V naliehavých prípadoch, vrátane tých, ktoré sa týkajú rýchlo sa kaziaceho tovaru, 
rozhodcovský súd vynaloží maximálne úsilie na to, aby vydal svoje rozhodnutie do 
45 dní odo dňa jeho zriadenia. Vydanie rozhodnutia za žiadnych okolností nesmie 
prekročiť 100 dní odo dňa zriadenia tribunálu. Rozhodcovský súd môže do 10 dní od 
svojho zriadenia vydať predbežné rozhodnutie o tom, či pokladá prípad za naliehavý. 

3. Rozhodnutie obsahuje skutkové zistenia, uplatniteľnosť príslušných ustanovení tejto 
dohody a základné odôvodnenie všetkých zistení a záverov, ku ktorým tribunál 
dospel. Rozhodnutie môže obsahovať odporúčania o opatreniach, ktoré sa majú prijať 
na zabezpečenie súladu s týmto rozhodnutím. 

4. Žalujúca strana môže vziať späť svoju sťažnosť písomným oznámením predsedovi 
rozhodcovského súdu, žalovanej strane a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie 
kedykoľvek predtým, než sa rozhodnutie oznámi stranám a Výboru pre stabilizáciu 
a pridruženie. Takýmto späť vzatím nie je dotknuté právo žalujúcej strany podať novú 
sťažnosť týkajúcu sa toho istého opatrenia v neskoršom čase. 

5. Rozhodcovský súd na žiadosť obidvoch strán preruší svoju prácu v ktoromkoľvek 
čase na obdobie neprevyšujúce 12 mesiacov. Po uplynutí 12 mesiacov sa oprávnenie 
na zriadenie tribunálu skončí bez toho, aby bolo dotknuté právo žalujúcej strany 
žiadať zriadenie tribunálu neskôr v rovnakej záležitosti. 
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ODDIEL II – SPLNENIE ROZHODNUTIA 

ČLÁNOK 6 
Splnenie rozhodnutia rozhodcovského súdu 

Každá strana vykoná opatrenia potrebné na splnenie rozhodnutia rozhodcovského súdu 
a strany sa budú snažiť dohodnúť na primeranej lehote potrebnej na splnenie tohto 
rozhodnutia. 

ČLÁNOK 7 
Primeraná lehota na splnenie rozhodnutia  

1. Najneskôr 30 dní od oznámenia rozhodnutia rozhodcovského súdu stranám, žalovaná 
strana oznámi žalujúcej strane lehotu (ďalej len „primeraná lehota“), ktorú potrebuje 
na splnenie rozhodnutia. Obidve strany sa snažia dohodnúť na primeranej lehote. 

2. Ak sa strany nedohodnú na primeranej lehote splnenia rozhodnutia rozhodcovského 
súdu , žalujúca strana môže požiadať Výbor pre stabilizáciu a pridruženie do 20 dní 
od oznámenia urobeného podľa odseku 1, aby sa opätovne stretol pôvodný 
rozhodcovský súd s cieľom určiť dĺžku primeranej lehoty. Rozhodcovský súd oznámi 
svoje rozhodnutie do 20 dní odo dňa predloženia tejto žiadosti.  

3. V prípade, ak pôvodný tribunál alebo niektorí z jeho členov nie sú schopní stretnúť sa 
znova, uplatnia sa postupy uvedené v článku 4 tohto protokolu. Lehota na oznámenie 
rozhodnutia v tomto prípade zostáva 20 dní od dátumu zriadenia tribunálu. 

ČLÁNOK 8 
Preskúmanie opatrenia prijatého na splnenie rozhodnutia rozhodcovského súdu 

1. Pred skončením primeranej lehoty oznámi žalovaná strana druhej strane a Výboru pre 
stabilizáciu a pridruženie opatrenie prijaté na splnenie rozhodnutia rozhodcovského 
súdu. 

2. V prípade, že neexistuje dohoda medzi stranami týkajúca sa zlučiteľnosti opatrenia 
oznámeného podľa odseku 1 s ustanoveniami uvedenými v článku 2, žalujúca strana 
môže požiadať pôvodný rozhodcovský súd o rozhodnutie v tejto veci. V tejto žiadosti 
sa uvedie, prečo opatrenie nie je v súlade s touto dohodou. Po opätovnom stretnutí 
vydá rozhodcovský súd svoje rozhodnutie do 45 dní od dátumu svojho opätovného 
zriadenia. 

3. V prípade, ak pôvodný rozhodcovský súd alebo niektorí z jeho členov nie sú schopní 
stretnúť sa znova, uplatnia sa postupy uvedené v článku 4 tohto protokolu. Lehota na 
oznámenie rozhodnutia v tomto prípade zostáva 45 dní od dátumu zriadenia tribunálu. 

ČLÁNOK 9 
Dočasné nápravné prostriedky v prípade nesplnenia rozhodnutia  

1. Ak žalovaná strana neoznámi žiadne opatrenie prijaté na zabezpečenie splnenia 
rozhodnutia rozhodcovského súdu pred uplynutím primeranej lehoty, alebo ak 
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rozhodcovský súd rozhodne, že opatrenie oznámené podľa článku 8 odsek 1 nie je 
v súlade s povinnosťami strany podľa tejto dohody, žalovaná strana na požiadanie 
žalujúcej strany predloží ponuku na dočasnú kompenzáciu.  

2. Ak sa nedosiahne žiadna dohoda o kompenzácii do 30 dní od skončenia primeranej 
lehoty alebo rozhodnutia rozhodcovského súdu podľa článku 8 o tom, že prijaté 
opatrenie nie je v súlade s touto dohodou, žalujúca strana je oprávnená na základe 
oznámenia druhej strane a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie pozastaviť 
uplatňovanie výhod poskytovaných podľa ustanovení uvedených v článku 2 tohto 
protokolu na úroveň primeranú nepriaznivému ekonomickému vplyvu spôsobenému 
týmto porušením. Žalujúca strana môže zaviesť pozastavenie na 10 dní od dátumu 
oznámenia, pokiaľ žalovaná strana nepožiadala o rozhodcovské konanie podľa 
odseku 3. 

3. Ak žalovaná strana považuje úroveň pozastavenia za neprimeranú nepriaznivému 
ekonomickému vplyvu spôsobenému porušením, môže písomne požiadať predsedu 
pôvodného rozhodcovského súdu pred uplynutím 10 dňovej lehoty uvedenej v odseku 
2 o opätovné stretnutia pôvodného rozhodcovského súdu. Rozhodcovský súd oznámi 
stranám a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie svoje rozhodnutie o úrovni 
pozastavenia výhod do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti. Výhody nebudú 
pozastavené, kým rozhodcovský súd nevydá svoje rozhodnutie a akékoľvek 
pozastavenie bude v súlade s rozhodnutím rozhodcovského súdu. 

4. Pozastavenie výhod je dočasné a je uplatňované iba pokiaľ nebolo odvolané alebo 
zmenené opatrenie porušujúce túto dohodu, aby sa dosiahol súlad s touto dohodou 
alebo pokiaľ sa strany nedohodli na urovnaní sporu.  

ČLÁNOK 10 
Preskúmanie opatrenia prijatého na splnenie rozhodnutia po pozastavení výhod 

1. Žalovaná strana oznámi druhej strane a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie 
akékoľvek opatrenie prijaté na splnenie rozhodnutia rozhodcovského súdu a svoju 
žiadosť na ukončenie pozastavenia výhod uplatňovaného žalujúcou stranou. 

2. Ak sa strany nedohodnú na zlučiteľnosti oznámeného opatrenia s touto dohodou do 
30 dní odo dňa predloženia oznámenia, môže žalujúca strana písomne požiadať 
predsedu pôvodného rozhodcovského súdu o rozhodnutie v tejto veci. Táto žiadosť sa 
súčasne oznámi druhej strane a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie. Rozhodcovský 
súd oznámi svoje rozhodnutie do 45 dní odo dňa predloženia tejto žiadosti. Ak 
rozhodcovský súd rozhodne, že opatrenie prijaté na zabezpečenie súladu nie je v 
súlade s touto dohodou, rozhodcovský súd určí, či žalujúca strana môže pokračovať v 
pozastavení výhod na pôvodnej alebo odlišnej úrovni. Ak rozhodcovský súd 
rozhodne, že opatrenie prijaté na zabezpečenie súladu je v súlade s touto dohodou, 
pozastavenie výhod sa ukončí. 

3. V prípade, ak pôvodný rozhodcovský súd alebo niektorí z jeho členov nie sú schopní 
stretnúť sa znova, uplatnia sa postupy uvedené v článku 4 tohto protokolu. Lehota na 
oznámenie rozhodnutia v tomto prípade zostáva 45 dní od dátumu zriadenia tribunálu. 
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ODDIEL III – SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

ČLÁNOK 11 
Verejné pojednávania 

Zasadnutia rozhodcovského súdu sú verejné na základe podmienok stanovených v rokovacom 
poriadku uvedenom v článku 18, pokiaľ rozhodcovský súd nerozhodne inak z vlastného 
podnetu alebo na žiadosť strán. 

ČLÁNOK 12 
Informácie a technické poradenstvo 

Na žiadosť niektorej strany alebo z vlastnej iniciatívy môže tribunál vyhľadávať informácie z 
akéhokoľvek zdroja, ktorý pokladá za vhodný vo vzťahu ku konaniu tribunálu. Tribunál má 
tiež právo vyžiadať si názor expertov, ak to považuje za vhodné. Každá informácia získaná 
týmto spôsobom musí byť oznámená obidvom stranám, ktoré k nej môžu predkladať 
pripomienky. Zainteresované strany sú oprávnené predložiť informácie amicus curiae 
rozhodcovskému súdu na základe podmienok stanovených v rokovacom poriadku uvedenom v 
článku 18. 

ČLÁNOK 13 
Zásady výkladu 

Rozhodcovské súdy uplatňujú a vykladajú ustanovenia tejto dohody podľa obyčajových 
výkladových pravidiel medzinárodného práva verejného vrátane Viedenského dohovoru 
o zmluvnom práve. Neposkytujú výklad acquis communautaire. Skutočnosť, že ustanovenie je 
hmotnoprávne identické s ustanovením Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev nie je 
rozhodujúcim pri výklade tohto ustanovenia.  

ČLÁNOK 14 
Rozhodnutia rozhodcovského súdu 

1. Všetky rozhodnutia rozhodcovského súdu, vrátane prijatia konečného rozhodnutia, sa 
prijímajú väčšinovým hlasovaním. 

2. Všetky rozhodnutia rozhodcovského súdu sú záväzné pre strany. Oznamujú sa 
stranám a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, ktorý ich zverejní, pokiaľ sa 
konsenzom nerozhodne inak. 
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KAPITOLA III 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

ČLÁNOK 15 
Zoznam rozhodcov 

1. Výbor pre stabilizáciu a pridruženie vypracuje do šiestich mesiacov od nadobudnutia 
platnosti tohto protokolu zoznam 15 osôb, ktoré sú ochotné a schopné vykonávať 
funkciu rozhodcov. Každá zo strán vyberie 5 osôb, ktoré budú vykonávať funkciu 
rozhodcov. Strany sa tiež dohodnú na piatich osobách s pôsobnosťou predsedu 
rozhodcovských súdov. Výbor pre stabilizáciu a pridruženie zabezpečí, aby bol 
zoznam vždy udržiavaný na tejto úrovni. 

2. Rozhodcovia by mali mať osobitné znalosti a skúsenosti v oblasti práva, 
medzinárodného práva, práva Spoločenstva a/alebo medzinárodného obchodu. 
Rozhodcovia sú nezávislí, vykonávajú túto funkciu podľa svojich vlastných 
schopností a nie sú spojení so žiadnou organizáciou alebo vládou, ani neprijímajú 
inštrukcie od žiadnej organizácie alebo vlády a konajú v súlade s Kódexom správania 
uvedenom v článku 18. 

ČLÁNOK 16 
Vzťah k záväzkom Svetovej obchodnej organizácie  

Po prípadnom vstupe Srbska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa uplatňujú tieto 
ustanovenia: 

a) Rozhodcovské súdy zriadené podľa tohto protokolu nerozhodujú spory o právach 
a povinnostiach každej strany podľa Dohody o založení Svetovej obchodnej 
organizácie. 

b) Právo ktorejkoľvek strany odvolať sa na ustanovenia tohto protokolu o urovnaní 
sporu sa nedotýka akéhokoľvek opatrenia v rámci WTO, vrátane opatrenia na 
urovnanie sporu. Ak však niektorá strana začala vzhľadom na príslušné opatrenie, 
konanie o urovnaní sporu buď podľa článku 3 ods.1 tohto protokolu alebo podľa 
Dohody o WTO, nesmie začať konanie o urovnaní sporu týkajúce sa toho istého 
opatrenia na inom fóre do tej doby, kým sa neskončí prvé konanie. Na účely tohto 
odseku sa konania o urovnaní sporov podľa Dohody o WTO pokladajú za začaté na 
základe žiadosti strany o zriadenie rozhodcovského súdu podľa článku 6 Dohody 
o pravidlách a postupoch platných pre urovnanie sporov WTO. 

c) Nič v tomto protokole nezabraňuje strane prerušiť výkon povinností na základe 
schválenia orgánom WTO na urovnávanie sporov. 
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ČLÁNOK 17 
Lehoty 

1. Všetky lehoty uvedené v tomto protokole sa počítajú podľa kalendárnych dní odo dňa 
nasledujúceho po úkone alebo skutočnosti, ktorých sa týkajú. 

2. Každú lehotu uvedenú v tomto protokolu možno predĺžiť vzájomnou dohodou strán. 

3. Každý termín uvedený v tomto protokole môže tiež predĺžiť predseda 
rozhodcovského súdu na odôvodnenú žiadosť strán alebo z vlastného podnetu. 

ČLÁNOK 18 
Rokovací poriadok, Kódex správania a zmena protokolu 

1. Do šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti tohto protokolu Rada pre stabilizáciu a 
pridruženie prijme rokovací poriadok pre vedenie konaní rozhodcovského súdu. 

2. Do šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti tohto protokolu Rada pre stabilizáciu a 
pridruženie doplní rokovací poriadok o kódex správania zaručujúci nezávislosť 
a nestrannosť rozhodcov. 

3. Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže rozhodnúť o zmenách tohto protokolu, 
s výnimkou článku 2. 
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