VIJEĆE SPORTSKE ARBITRAŽE

Izvješće o radu Vijeća sportske arbitraže i
Sportskog arbitražnog sudišta
u 2014. godini

Uvod

Pri Hrvatskom olimpijskom odboru, a temeljem čl. 52 Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08,
124/10, 124/11 86/12), djeluju Vijeće športske arbitraže i Športsko arbitražno sudište kao
samostalna i nezavisna tijela za športsku arbitražu i za rješavanje sporova u vezi sa športom.
Vijeće športske arbitraže odlučuje o zahtjevu za izvanrednim preispitivanjem odluka športskih
saveza, športskih zajednica, športskih klubova i drugih športskih udruga protiv kojih su
iscrpljena ili ne postoje druga sredstva pravne zaštite, a riječ je o športu ili pitanju važnom za
izvršavanje zadaća Hrvatskoga olimpijskog odbora .
Športsko arbitražno sudište odlučuje o zahtjevu stranaka koje su ugovorile nadležnost tog
sudišta u sporovima nastalim u vezi s obavljanjem športske djelatnosti, a o pravima kojima
mogu slobodno raspolagati ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti
sporova postoji isključiva nadležnost redovnog suda.
Vijeće športske arbitraže obavlja opći nadzor nad radom Športskoga arbitražnog sudišta i daje
pravna mišljenja na zahtjev Hrvatskoga olimpijskog odbora ili na prijedlog nacionalnih športskih
saveza, športskih klubova i športskih udruga.
Nadležnost, sastav i ustroj te pravila o postupku pred Vijećem športske arbitraže i Športskim
arbitražnim sudištem uređena su Statutom HOO-a (čl.71-73), Pravilnikom o postupku pred
Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora, Arbitražnim pravilima športskog

arbitražnog sudišta pri Hrvatskom olimpijskom odboru, Odlukom o troškovima postupka pred
Vijećem sportske arbitraže te odlukom o troškovima pred Športskim arbitražnim sudištem.
Slijedom navedenog, Vijeće sportske arbitraže vodi nekoliko različitih vrsti postupaka. Vodi
postupak temeljem zahtjeva za izvanredno preispitivanjem odluka protiv kojih su iscrpljena ili
ne postoje daljnja pravna sredstva zaštite, vodi postupak arbitraže ukoliko su stranke tako
ugovorile, vodi postupak mirenja te izdaje pravna mišljenja.

Arbitražni postupci 2014. godine
U 2014. godine Tajništvo VŠA zaprimilo je 8 (osam) zahtjeva te provelo propisani
postupak. Tajništvo Vijeća izradilo je prijedlog novog Pravilnika o postupku pred Vijećem
sportske arbitraže koji je usvojila Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora u prosincu 2014.
godine koji je objavljen u narodnim novinama broj NN 11/15 kao i Dopunu odluke o troškovima
postupka pred Vijećem sportske arbitraže koja je objavljen u Narodnim novinama broj NN
11/15 te kojom je uređeno po prvi puta da se stranci koja uspije u sporu vraćaju troškovi
postupka na teret suprotne strane.
U prosincu 2014. izglasan je mandat nekim novim te ponovljen nekim starim članovima VSA koji
će svoju dužnost obnašati u razdoblju 2015.-2020. godine.
Vijeće sportske arbitraže aktivno sudjeluje na promicanju arbitraže i mirenja kao alternativnih
metoda rješavanja sporova zajedno sa suradnicima u Hrvatskoj i inozemstvu .
U 2014. počela je aktivna suradnja sa UN-ovom Komisijom za međunarodno trgovačko pravo
(UNCITRAL).
Nadalje, u 2014. počela aktivna izrada prana izobrazbe sportskih djelatnika kroz radione u
području pravilnog pisanja odluka i načina rješavanja sporova..
Također, putem svog tajništva Vijeće sportske arbitraže dnevno odgovara na upite stranaka,
kako pismenim putem tako i osobno na sastancima obrazujući i na taj način sportaše i sportske
djelatnike o načinu zaštite prava i metodama rješavanja sporova u području sporta.

U Zagrebu, 20. ožujka 2015.
D-02/15-VSA

Tajnik Vijeća športske arbitraže
Petra Pocrnić Perica, dipl.iur.
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