
КОНВЕНЦИЈАО ЈУРИСДИКЦИЈИ II ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКА У ГРАЂАНСКИМИ ТРГОВАЧКИМ СТВАРИМАДонета y Лугану 16. септембра 1988,(88/592 ЕЕЦ)I. ГлаваОБИМ ПРИМЕНЕЧлан 1.Конвслција lie ce примснити na грађанске и трговачкс стпари, без обзира на карактер суда или трибуиала. Она ce ne примељујс на јавне приходе, царине и адмииистративне ствари.Ова Конвенција ce jiclie применити на:1. статус и правпу способност физичких лица, права па имовину која произилазе из брачноимовинских односа и из наслеђиваља;2. стечај и ликвидацију (winding up) ипсолвснтних компанија и других правних лица, судске споразуме, поравнаља (compositions) и сличне поступ- ке; 3. социјално осигурање;4. арбитражу. II. Глава ЈУРИСДИКЦИЈА1. Одељак Опште одредбеЧлан 2.Лицимаса домицилом y Страни уговорници које обухвата Конвенција може ce, без обзира на држављанство, судити пред судом те државе.На лица која су држављани државе y којој имају домицил, биће при- мењена правила јурисдикције која важе за држављане те државе.Члан 3.Лицима која имајудомицил уДржави уговориипи можебити суђено пред судом друге страпе уговорпице само na основу правила обухваћених одсл.цима 2-6 ове Главс.
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АПФ, 3/1995 - Конвенција о јурисдикцији и извршењу одлука у грађанским итрговачки.м стварима, превео: др Милан Пак (стр. 261-2/5)Изузетло, неће ce примелити ако су супротни:- y Белгији: чл. 15. Грађанског законика и чл. 638. Судског закона,- y Данској: чл. 246.(2) и (3) Закона о грађалском поступку,- y Савезној Републици Немачкој: чл. 23. Закона о грађанском поступ- ку, - y Грчкој: чл. 40. Закона о грађалском поступку,- y Француској: чл. 14. и 15. Грађалског закола,- y Ирској: правила која засливају јурисдикцију на чињеницама из докумената који.ма je илицирал поступак који je послужио против туженог за време његове привремене присутлости y Ирској,- y Исланду; чл. 77. Грађанско судског закона,- y Италији: чл. 2. и 4. пос 1. и 2. Грађалског судског поступка,- y Луксембургу: чл. 14. и 15. Грађапског закона,- y Холандији: чл. 126.(3) и 127. Закона о грађанском поступку,- y Норвешкој: одељак 32. Закона о грађалском поступку,- y Аустрији: чл. 99. Акта о судској јурисдикиији,- y Португалу: чл. 65.(1)(ц) и 65. (А)(ц) Грађанског судског поступка и чл. 11. Закона о поступку y радним односима,- y Швајцарској: форума sequcstri, према чл. 4. Закона о међународло.м приватпом праву,- y Филској: друге, треће и чстврте сентепце првог одељка 10. главе Закола о судској процедури,- y Шведској: првс сентслце 3. одељка 10. главс Закона о судској проце- ДУРИ, - y Уједињено.м краљевству: правила према којима je леприкладна јурисдикција заснована на:(а) документу којим je илилирал поступак који je послужио против туженог за време његове привремене присутности y У.К.,(б) присуства имовине која припада тужено.м,(ц) заплеле и.мовине на територији У.К. на захтеве тужиоца.
Члан 4.Ако тужени нема домицил y Држави уговорници, Јурисдикција суда неке Државе уговорнице биће одрсђела према одредба.ма те државе a y складу са одредбама чл. 16.Према туженом из претходлог става свако лице, са домицилом y Држа- ви уговорлили може, без обзира на држављанство, користити правила о јурисдикцији која су na слази y тој држави a посебло слелијаллс прописе из другог става члала 3. и то на исти начин као и државл.ани државе.2. Одељак Посебла јурисдикција
Члан 5.Лице са домицилом y Држави уговорлици можс y другој Држави уговорлици бити суђело:1. y стварима из уговора, пред судом места извршеља обавеза; y ства- рима из индивидуаллих уговора о раду, мсста гдс послодавал обичло обавља рад или, ако послодавац не обавља рад ни y једној зем.њи, то место .може бити мссто посла за који je преузета обавеза;2. y стварима издржаваља пред судом места где поверилац издржавања има пребивалиште или редовно боравиште или, y акцесорлим стварима (ancillary) y постулку y вези са статусом лица, којс оно прихвата na основу 
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ЛПФ. 3/1995 - Конвенција о јурисдикцији и извршен.у одлука у грађанским итрговачким стварима. превео: др Милан Пак (стр. 261-275)свог права, јурисдикцију затакав лостулак, без обзира да ли су заснована na држављанству странака;3. y стварима из вануговорне одговорности (tort, delict, quasi delict) пред судом мсста где јс настао штетни (harmful) догађај;4. y погледу грађанског захтева за пакнаду штете произишле из радље чија je лоследииа покретање кривичног поступка, пред судом места где ce изводи такав поступак; овај суд има јурисдикцију да према свом праву подржи грађаиски поступак;5. y поглсду спорова који произилазе из чинидби огранка, агенције и другс установе прсд судом мсста где je смештен тај огранак, агенција или установа;6. y погледу способности улагача (settlor), стараоца имовипе (trustee), h.'iii бенсфиш-tapa lia повереној имопини (trust), створеним на оспову закона, радња.ма или писани.м ипструментима или створеиим усмено али са пис- мсни.м доказима, предсудом мсста домииила "труста”.7. y поглелу спорова који ce односе на исплату списка захтева за спасавање брода и товара, или само товара прсд судом места оних државних оргаиа иод чијом влашћу je брод и товар одпосно товар:(а) који je узалћен ради исллатс, или(б) који може бити узапћен, али су закуп и друга обезбеђења већ дата; који закони предвиђају да ћс сс применити само ако je захтевапо да итужени има интерес на броду и товару или само на товару, или ако такав интерес за спасавање постоји. Члан 6.Липу са домицилом Држави уговорлици може бити суђено:1. ако и.ма јсдап или више тужених, ирсд судом гдс један од јвих и.ма ломинил;2. ако јс rpeће лицс странка или гарант или јсмац или трећа странка, учествујс y поступку, прсд судом покретаља првог лоступка, бсз обзира да ли јс заснован iia ирсдмету, његовом по.мерању изван јурисдикције којиби могао да буде надлежап y то.м случају;3. о противтужби која произилази из истог уговора или из чиљеница на којима ce заснива тужба пред судом где јс раније поднета прва тужба (original claim pending);4. y стварима које сс односе на уговор, ако тужба може бити ком- бинована са тужбом против истог туженог y стварима које ce односе na стварна права (rights in rem) на непокретној имовини, пред судом Државе уговорнице y којој ce палази имовила.Члан 6AКада иа ослову ове Конвенције суд Државе уговорнице има јурисдик- цију по тужбама које сс одпосе на одговорност која произилази из кори- шћења или управљаљабродом,тај суд или пекидругисуд који га y том циљу замењујс по унутраппне.м праву те државс може бити надлежан за огра- ничсње такве одговорности. 3. ОдељакЧлан 7.У стварима које ce одлосс na осигурање, јурисдикција ће бити одређе- на, без утицаја na одредбс из члана 4. и 5. (5).
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ЛПФ, 3/1995 - Конвснција о јурисдикцији и извршењу одлука y грађанским итрговачким стварима, превео: др Милан Пак (стр. 261-275)Члан 8.Осигуравачу са домицилом Држави уговорници може бити суђено:1. пред судом државе где je п.егов домицил; или2. y другој држави, пред судом места гдс ималац полисе имадомицил; или 3. ако je саосигуравач. пред судом Државе уговорнице y којој je пок- ренут поступак против водећсг осигуравача.Осигуравач који нема домицил y Држави уговорници али има огра- пак, агенцију или другу установу y једној од Држава уговорница, y споро- вима који произилазе из радн.и огранка, агепције или установа, сматраће ce да има до.мицил y тој држави. Члан 9.У погледу одговорности осигуравача или осигуране непокретне им- овине, осигуравач може бити додатио суђен пред судом .места где je настао штетни догађај. Исто важи и за покрстну или нслокрстну имовину, пок- ривену истом лолисом осигурања a обе су погођене истим догађајем.Члан 10.У погледу осигуране одговорности осигуравач може, ако право суда то допушта, бити обухваћен поступком који je оштећели покренуо против осигураног лииа.Одредбе члана 7, 8. и 9. примениће ce па директне тужбе које подпссу oui rehcne страпке против осигуравача, гдс су такве тужбс долуштене.Ако право меродавно за такве дирсктне тужбс прсдвиђа, ималац поли- се или осигуралик могу ce припружити тужби као странке, пред судом који за њих има јурисдикиију. Члан 11.Без утицаја на одредбе члана 10. ст. 3, осигуравач може покренути поступак само предсудом уговорнс стране y којој тужепик има домицил, бсз обзира да ли je ималац полисе осигурани или корисник осигураља.Одредбе овог одељка примениће ce и на противтужбу пред судом коме je већ поднета тужба. Члан 12.Одредбе овог одсљка ncће ce примспити само ако постоји споразум о јурисдикцији:1. која je заснована на истулању после локретања сиора; или2. која доиушта и.маоцу лолисс, осигуранику нли кориснику осигу- раља да покрену спор прсд други.м судом a ne пред они.м који je одрсђеи y ово.м одељку; или3. која je уговорена измсђу нмаола полисс it осигуравача, ако су оба са домицилом или рсдовним боравком y истој Држави уговорнипи, и која производи дејство на прснстујурисдпкцију на тудржаву уговорницу, било да je y iboj или ван ње настао ш гстни догађај, ако такав споразум пије y супротности са н.епим правом; или4. која јс уговорсна са и.маоце.м полисс a који нема домицил y Држави уговорници, осим ако пијс рсч о обавсзпом (compulsory) осигураљу или осигураљу пепокретпс и.мовиис y Држави уговорници; или која ce одиоси на покривање једног или више ризика утврђсних y члану 12A.264



ЛГ1<1>. 3/1995 - Копвенција о јуриедикиији и извршењу одлука y грађанским итргоначким стварима. превео: лр Милап Пак (стр. 261-2/5)Члан 12A.Следећл ризици су утнрђсни y члалу 12(5):1. било којл губиии или ппета проузрокована:(а) поморско.м броду y току лловлдбс, ипсталацијама које су постав- љенс са обале или на отворслом мору. или ваздухоллову, која произилазл лз губитака y вези са н.иховим коришћењем за трговачке лотребе;(б) ствари y превозу путпичког пртљага који je обухваћел превозом путника тим бролом ллл ваздухоиловом;2. одговорност, осим за телесне штете иутницима или за губитак или onrrehcibe њиховог пртл.ага:(а) којапроизилази лз коришИсља лли управљањабродом, инсталаци- ја.ма ллл ваздухопловом као што je утврђспо y т. (1) (a) л, ако по закону Државе уговорницс гле јс срсдство превоза регистровано, споразумо јурис- дикцији y поглсду осигурап.а таквих ризика није забрањен;(б) за губитак илл штсту пасталу стварлма y превозу како je утврђено y тачкл (1) (б);3.финансијске губитке y вези са коршпћен.см или управл/ањем бро- дом. ллсталација.ма или ваздухолловом како je утврђсно y т.( 1) (a) a лосебно и гублтака терс га ллл код закупа средстава прсвоза;4. било какав ризлк или интсрсс y вези са оллм ппо je утврђепо y т. (1) (3.)- 4. Одељак Јурисдикција за потрошачке уговореЧлан 13.У поступку којисе одпоси иа уговор који je закл.учило лииеза потрсбе којс ce ne могу сматратл трговачким илл професионалним, овде назване потрошачке, јурлсдикција hc бити одрсђсна y овом одељку, без утицаја на одредбе члана 4. и 5. (5) као ппо су:1. уговор о продаји ствари па опређепи број рата кредита; или2. уговор о закупу са отилатама на pare, или на крсдит y било ком облику, сачињсн ради продајс ствари; или3. било који уговор о набавпи робе нли коришћеп.е услуга:(a) y држави доминила потрошача, чијем je закључељу претходио посебан позив који му je упућен или о коме je обавештен; или(б) потрошач јс прсдузео посебне кораке за закл.учење уговора.Где лотрошач стули y уговор са стралком која није пастањспа y држа- ни уговорници, али ту има огранак, агенцију или другу установу y једној од држава уговорница. та странка y свим слоровима који произилазе из радп.и огранка, агенције или друге устаповс сматра ce као да има домлцил y тој држави.Овај одсЈвак сс irehc примслити на уговоре о прсвозу.Члан 14.Потрошач може покренутл лостулак против друге стране уговориицс прсдсудом било стране уговорницс y којој та сграна има домицил или пред судом државс уговорлилс y којој она сама има домицил.Друга сграла уговорница можс покрелутл лостулак против потро- шача са.мо пред судом државе уговорнице где потрошач има домицил.Овс одредбс ce ne односс ла противтужбу предсудом коме je, y складу са одредбама овог одсљка, ралијс подлета прва тужба.
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АПФ, 3/1995 - Конвениија о јурисдикцији и извршењу одлука y грађанским итрговачким стварима. превсо: др Милан Пак (стр. 261-275)Члан 15.Одредбе овог одељка iiehc ce применити са.мо ако постоји другачији споразум:1. ако ce иступи послс покрстаља спора (предсудом); или2. ако ce дозвољава потрошачуда покрене поступак предпеки.м други.м судом a ие оним који je одређен y овом олељку; или3. ако je (пред судом) иступио потрошач или друга уговорна страна a обе су y врсме закључеља уговора имале домицил или редовно боравиште y истој држави уговорници, којој јс прспета јурисдикција a према њепим прописима такав споразум није y супротности са |веним правом.5. ОдељакИскључива јурисдикцијаЧлан 16.Следећи судови ће и.маги искључнву јурисдикцију бсз обзира па до- мицил:1. (a) y поступку чији су предмет стварна права на нспокретној им- овини илп на држању непокретпс имовине, пред судом државе уговоршше где ce налази и.мовина;(б) ако y поступку, чији je предмет држање нспокретне имовипе нас- тало ради приватног коришђеља највише y трајању одб месеци, суд Државе уговорнице y којој тужени има домицил може имати јурисдикцију ако, y време одређивања државине физичког лица, ни једна од странака нема до- мицил y држави уговорници гдс ce палази имовина;2. y поступку чији je предмет ваљаност оснивања, укидаља или рас- тураља компаније и других правних лица или удружеља физичких и прав- них лица, или одлука н.ихових органа, судови државе уговорнице y којој правно лицс или удружсљс и.ма своје седиште;3. y поступку који има за прсдмет ваљаноступисивања ујавне регист- рс, судови онс државс уговорнице y којој ce регистар води;4. y поступку који сс односи на регистрацију и ваљаност патената. трговачких жигова, ознака и других сличних права која сс траже да буду депонована, или рсгистрована, суд државе уговорницс y којој ce депозит или регистрација реализују, лоцирају или ce такво лоциран.е прописује према међународним уговорима.5. y поступку који ce односи на извршеље пресуда. суд државе уговор- пице y којој пресуда треба да сс изврши.6. ОдељакПророгација јурисдикцијеЧлан 17.1. Ако су страпке, или вишс њих са домицилом y држави уговорници, уговорили да суд или судовн државе уговорницс имају јурисдикцију да рсше неки спор који je произишао или може произиИи y всзи са поссбним правним односом, тај суд или ти судови имаћс искључнву падлежност. Такав споразум којим ce одрсђујс јурисдикција биђс вал.ан ако јс:(а) састављен пис.мено или сс можс доказати путем писмепа,(б) y облику сагласпости која je утврђела y пракси измсђу странака, или266



ЛПФ. 3/1995 - Конненнија о јурисдикцији и извршењу одлука y грађанским итрговачким ствари.ма. превео: др Милан Пак (стр. 261-275)(ц) y међулародлом трговачком уговору, y облику који je y складу са обичајима којс стралке злају или треба да злају и који су y таквој трговини добро позлати и које су странке уредпо поштовалс y типском уговору који je обухваћел носебни.м трговачким одлосима или y привреди уопште.Где je такав споразу.м закл.учен измсђу странака од којих ни једна нема домицил y држави уговорници. суд друге државе уговорнипе neће имати јурисдикцију за њихове спорове осим ако ce суд, чија je јурисдикиија иза- брала, огласи нсладлежлим.2. Суд лли судови државе уговориице којима je илструмептом улага- ња (труст илстру.мелт) одређсла јурисдикција, имаће искључиву надлеж- лост за сваки постулак покрелут против улагача, стараоца и корисника, ако су одлоси из.међу ових ллца и л.ихова права и обавезе обухваћени тим улагањем.3. Споразуми или старал.с као инструмелти улагаља којима јс одре- ђела јурисдиклија лећс иматл правлу снагу ако су y супротлости са одред- бама члала 12-15 или судови чију јурисдикцију утврђују ле задржавају искључиву ладлежност.4. Ако je споразум којим сс одрсђујс јурисдикција закључел y корист само јсдлс стралке, опа задржава право да локреле постулак пред било којим другим судом који има јурисдикцију па ослову one Колвелције.5. У стварима које ce одлосе па уговорс поједилца о раду, спораз /м о одрсђиваљу јурисдлкцијс и.маИе правлу слагу само ако je засновал после ласталка cпоpa. Члан 18.Пезависло од јурисдикцијс, утврђсле одредбама ове Конвенције, суд државе уговорлицс пред који.м тужслик иступи има јурисдикцију. Држава пред којом тужеиик иступи имаће јурисдикцију. Ово правило neће ce примслити са.мо ако je иступањем ослорела јурисдикција илидруги суд има искл.учиву јурисдикцију на ослову члала 16.7. ОдељакУтврђивање и допуштеност јурисдикцијеЧлан 19.Суд државе уговорлице прсд којим je залочсг поступак тужбом под- летом y иези са леком ствари за коју суд друге Државс уговорлицс има искључиву ладлсжлост ла ослову члала 16, на сноју илинијативу ће ce огласити лсладлежлим. Члан 20.Кадсе тужелику садомилилом y јсдлој Држави уговорници суди пред судом другс државе уговорлице и ол тамо ле иступи, суд ће ce ла своју илицијативу огласити леладлежлим, бсз обзира ппо љегова јурисдикција произилази из одредаба ове Колвслције.Суд ће застаги са лоступком док сс ле локаже да je тужелик ла при- годал лачил примио докумслт о покрстал.у поступка или одговарајући докумелат који му оставља довољло времела да припреми одбралу или све лотребле мере којс ce предузимају са исгим исходом.Одредбе прстходлог става ће бити замељсле одредбама из члала 15. Хашке колвслције од 15. ловембра 1965. о међулародној помоћи y погледу судских и валсудских докумелата y грађалским и трговачким стварима, ако 
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ЛПФ. 3/1995 - Копвенција о јурисдикцији и извршен.у одлука v грађански.м итрговачким стварима, превео: др Мидан Пак (стр. 261-275)такав докуменат покреће поступак или о томе обавештава, буде послат y иностранство y складу са овом Конвенцијом.8. Одељак Литиспенденција која обухвата тужбеЧлан21.Кад поступак обухвата исти основ тужбе која je подпета између истих странака судови.ма различитих држава уговорница, сваки суд, осим оног коме je прво поднета тужба, на своју ипицијативу застаће са поступком за време док ce не заснујс надлежност суда коме je раније поднета тужба.Кадсе заснује јурисдикција предкоји.мје први поступак покренут, сви остали судови ће отклонити своју јурнсдикцију.Члан 22.Када ce односне тужбс подпесу судовима различитих држава уговор- ница сви ови судови, оси.м суда пред којим je прво залочет поступак, могу, •док тужбе остају y прво.м степсну, да застану са поступком.Сваки суд, осим оног прсд који.м јс прво започст поступак, може на захтев јсдне од страпака, да отклони јурисдикцију, ако право тог суда пред- внђа спајање (Consolidation) одговарајућих тужби, a прпи суд има јурисдик- цију за обе тужбе.У смислу овог члана, смаграћс сс да су тужбе повезапе (actions are deemed to be related), ако cy тако тесно повезане, да je погодно саслушање н cnajaibc да би сс избсгле пепомирљиве (irréconciliable) пресуде из одвојсних поступака. Члан 23.Кадсе тужбе поднссу прсд више судова држава уговорница који имају искључиву јурисдикиију, сваки од љих, осим суда коме je прво поднета тужба, отклониће своју надлсжност.9. Одељак Привремене мере и мере обезбеђењаЧлан 24.Суддржаве уговорнице може да изричетаквс привременс мере и мере обезбсђегва којс су сврсисходис (available) прс.ма праву државе, бсз обзира да ли, премаовој Конвенцији, судови пеке друге државс имају јурисдикцију за основну ствар. Ш.ГлаваПРИЗПАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕЧлан 25.У смислуовс Коивспцијс под”пресуло.м”се подразумева свака пресуда коју донесс суд или трибунал државе уговорницс, бсз обзира да ли ce зове пресуда, декрет или парсдба, одлука или писмено за извршење, као и за одрсђивагве трошкова службсника суда.
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ЛПФ. 3/1995 - KoiiBcniuija о јурисдикшijn и извршен.у одлука y грађанским итрговачким стварима. „рсвсо: дрМилан Пак (стр. 261-275)1. Одељак ПризнањеЧ.пан 26.Прссуда долега y државн уговорници бићс призната y другој држави уговорпиии без захтсва за посебну процедуру.Свака занптсрссована стралка која тражи призпан.с ирссуде као глав- 1111 исход спора можс, y скдаду са пропедуром предвиђепом y 2. и 3. одељку ове гдавс. захтсватл оддуку о признању прссудс.Ако започети поступак прсд судом Државс уговорпицс зависи од одрс!]ивања копсксног питања y всзи са призпањем, тај суд ће бнти падде- жан и за то питан.с. Члан 27.Пресуда ncће бити призлата:1. ако je признање супротлојавлом поретку државе y којој je тражено;2. ако постоје пропусти y иступап.у, ако тужелом није пружена пролисала iio.MOh доку.ментом који јс усталовљсл y поступку или одго- Bapajyhii.M доку.ментом y разумпом времсну да припре.ми своју одбрану;3. ако јс прссуда неспојива са прссудом долето.м y сиору измсђу лстих страпака y држави где јс признап.с затражено;4. ако суд порекла, y цид.у ;io i io nie ња пресуде одлучи o претходпом ллтал.у које ce оллосл па статус или правну способност физичког лица, права и имовине која пропзилази из брачпоимовинског одлоса, вол.е или ласлеђа ла лачлл који ce сукобл.ава са правилима међулародлог прива гпог права државс y којој je признап.е затражено, ослм ако би примепа правила међунаролног привагног права те државе довела до nci нх резултага;5. ако je пресуда нсспојива са рапијо.м пресудом донето.м удржави која iinje уговорпииа a обухвата исти оспов тужбс између исгих странака, прсд- видела да каспија пресуда ислул.ава услове за призлање y држави којој ce обра тило. Члан 2<S.1 Јресуда neће бити призлата лл олда ако je y сукобу са одрсдбама 3. 4. H.iii 5. одел.ка II. главе или y случају предвиђеном y члалу 59.Нресуди, даље. може блти одбијело прлзлање y блло ком случају из члапова 54. (3) или 57. (4).Нриликом утврђиван.а оспова лаллежлости утврђеле y прстходлим ставовима, суд лли некс друге властл 6nће везали лалазима чин.еличлог стал.а ла којима je суд лорекла засловао своју јурисдикцију.Јурисдикција суда државе порекла лс може раз.матрати одрсдбе ста- вова првог и другогстава; улотреба јавлог лоретка y члапу 27. (1) y логлсду јурисдикције лије долуштела. Члан 29.Према околлостима може бити прсислитала и садржила (substance) страле пресуде. Члан .30.Суд Државе уговорлицс којој јс затражсло призлаљс прссудс долсте y другој држави уговорлици можс застати са пос гупком ако јс уложсл редов- ни правни лек (ordinary' appel) y држави где je прссуда долета (lodged).
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ЛПФ. 3/1995 - Конпенпија о јурисдикиији и извршсн.у одлука y грађапским итрговачки.м стварима. препсо: др Mn;ian Пак (стр. 261-2/5)Суддржавс уговорницс y којој je затражепо иризнање пресуде допсте y Ирској или Уједшбсном Крал.евству може застати са поступком ако je извршсње укинуто (suspended) удржани порекла по основу уложепог прав- ног лека.
II. ОдељакИЗВРШЕЊЊ
Члан 31.Пресуда суда допе га y држави уговорници извршпа y тој држави биће извршена y другој државп уговорници па захтев заиптересоване странке за њено извршење.Иако ће таква прссуда бити извршепа y Енглсској и y Вслсу. y Шкот- ској или y Севсрној Ирској, на захгев заинтсресоване странкс, биће реги- стрована за извршсљс y делу Уједип.сног Краљсвства.
Члан 32.1. Захтсв ce нодпоси:- y Бслгији "tribunal de premiere instance",- y Данској "hyrct",- y C.P. Нсмачкој прсдседнику всћа земаљског суда,- y Грчкој првостспеном суду,- y Шпанији првостслспом суду,- y Фрапцуској "tribunal de grande instance",- y Ирској "High Court",- y Ислалду "hcrabosdomari",- y Италијн апелационо.м суду,- y Луксембургу прсдседнику "tribunal d’arrondissement",- y Холалдији председпику окружног суда,- y Норвешкој "herredsrett" ili "byrct”,- y Аустрији "Landesgcrcht Oder Kreisgercht",- y Швајцарској:(a) за пресудс o иснлати повчаних износа "juge de la mainlevée", Rechtsof- fnungsrichtcr", ирема одрсдбама o лоступку члана 60. it 81. савезног закона o утеривању (pursuiie) дугова и о стечају;(б) за прссуде о извршсп.у којс нс гласи па новчапу исллату извршном судији кантоналногсуда,- y Фииској "ovcrexecutor",- y Шведској "Svea hovrait",- y Ујсдињеном Краљевству:(a) y Енглеској и Велсу High Court of Justice нли за подршку пресуди Magistrates Court прско "Secretary of State",( б) y Шкотској "Court of Session" a за иодршку "Sheriff Court" преко "Secretary' of State",(ц) y Северној Ирској High Court of Justice a за подршку пресуди Magistrates court преко Sekretary of State.2. Јурисдикција домаћег суда (месна надлежност n.n.) биће одређена према домицилу туженог „ротив кога je извршен.е затражено. Ако to .nine не.ма доминил y држави где јс извршење затражспо, пре.ма мссту којс je означено за извршењс.
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АПФ. 3/1995 - Конвснција о јурисдикнији и извршењу одлука y грађанским итрговачким стварима, превео: др Милан Пак (стр. 261-275)Члан 33.Поступак y коме ce извршеље спроводи уређује ce по праву државе где je извршење затражепо.Подносилац захтева ce мора обратити за помоћ y поступку на подручју јурисдикције оговарајућег суда. Међутим, ако право државе где ce тражи извршење не предвиђатакво обраћање, подпосилацзахтеваће одредити свог пуномоћиика "ad litem".Документи утврђени y члаповима 46. и 47. важе и за овај захтев.Члан 34.Суд коме je захтев поднет донеће одлуку без одлагања; странка против које je извршење затражено y овом стспепу ne може одговорити (submission) na захтев.Захтев може бити одбијен само из разлога утврђених y члановима 27. и 28. Пре.ма околностима може сс преислитати садржина пресуде.Члан 35.Надлежно службепо лице суда hc без одлагања обавестити подноси- оца захтева y складу са поступком државе y којој je извршеље затражеио.Члан 36.Ако je извршење одобрепостранка, против које je оно затражепо, може уложити жалбу y року од месец дана од дана када јој je достављено одго- варајуће обавештење о томе.Ако странка нема домицил y држави уговориици y којој je одобрено извршење одлуке, рок за улагање жалбе износидва месеца и почињеда тече од дана достављаља њој лично или y љеном боравишту. Нема продужења рока због даљине (у достављаљу).Члан 37.1. Жалба против одлуке којом ce одобрава извршење може ce поднети y складу са поступком којим ce уређују парничпе ствари (contentious matters):- y Данској за landsret,- y Немачкој за Obcrlandsgcricht,- y Грчкој за другостепени суд,- y Шпанији за "Audiedcia provincial",- y Француској за Cour d’appel,- y Ирској за High Court,- y Ислапду за "Herabsdomari",- y Италији за Апелациони суд,- y Луксембургу за Cour supérieure de justice који заседа као Cour d’appel,- y Холандији за суд арондисмана,- y Норвсшкој за "lagsmnabrett",- y Аустрији за Landesgerrich или Lriesgerricht,- y Португалу за "tribunal de Relasao",- y Швајцарској за Кантоналпи суд,- y Финској за hovtatt,- y Уједињеиом Краљевству:(а) за Енглеску и Велс High Court of Justice, a за подршку пресуде Magistrates Court;
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АПФ, 3/1995 - Конвенција о јурисдикцији и извршењу оллука y грађанским итргоначким стварима, превсо: др Милан Пак (стр. 261-275)(б) за Шкотску Court of Session a за подршку пресуди Sheriff Court;(ц) за Северну Ирску High Court of Justice a за подршку пресуди Magistrates Court.2. Пресуда против које je уложена жалба може ce оспоравати само:- y Белгији, Грчкој, Шпалији, Италији, Луксембургу и y Холандији пред Апелациолим судом.- y Данској пред милистром правде,- y СР Немачкој пред судским властима ("Rechtsbeschwoerde"),- y Ирској пред Врховни.м судом,- y Исланду пред Апелационим судом.- y Норвешкој пред Апелационим судом,- y Аустрији путем приговора за ревизију y другостепеном поступку и позивом 1 ta могућностревизије y опозиционом поступку,- y Португалу жалбом због правлог основа,- y Швајцарској јавлоправиим приговором пред федсралним судом,- y Филској пред апелациолим судом,- y Шведској пред апслациолим судом,- y Уједињелом Крал.евству простом даљом жалбом ла ослову права.Члан 38.Апелациони суд утврђел y члалу 37. (1) по подлетој жалби може зас- тати са поступком, ако je уложела жалба против пресуде y редовном поступ- ку државе порекла, или ако још није истекло време y коме ce може подиети жалба; y послсдјбсм случају суд може одредити време y коме може бити уложеиа.Ако je пресуда допета y Ирској или y Уједињеном Краљевству, било који облик одговарајуће жалбе пред судом државе порекла сматраће ce као жалба (редовии правли лек tut.) y смислу првогстава.Суд може условити извршсље ла основу одредаба о обезбеђељу.Члан 39.У току грајагва жалбеног поступка према члалу 36. док ce не донесе одлука, мерс извршеља пре.ма и.мовили странке против које je то извршење затражело, могу бити третирале само као мере обезбеђсња.Одлуком којом ce одобрава извршеље долоси ce са ct lat'OM одговарају he мере обезбеђел.а. Члан 40.1. Ако je захтев за извршегве одбијел, подлосилац ce може жалити:- y Белгији апелациолом суду,- y Далској "landsret",- y СР Немачкој Obcrlandes gcrichi,- y Грчкој другостепелом суду,- y Шпанији Audiencia provincil,- y Фралцуској Cour d’appel,- y Ирској High Court,- y Ислалду herausdomari,- y Италији алслациолом суду,- y Луксембургу Врховном суду који заседа као алелациоли,- y Холалдији "gerechshof',- y HopnetiiKoj "lagmannsrctt",- y Аустрији, Landcsgcricht или Keisgericht,272



АПФ. 3/1995 - Копвенција о јурисдикцији и извршењу одлука y грађанским итрговачкнм стварима. превео: др Милан Пак (стр. '261-275)- y Португалу tribunal de reiasao,- y Швајцарској кантопални суд,- y Финској "Ilovrall",- y Швсдској sven hovratt,- y Ујсдин.еном крал.свству:(a) y Енглеској и y Вслсу 1 lihg Court of Justice a за подршку пресуди Magistrates Court,(б) y Шкотској Court Session илн за нодршку пресуди Sheriff Court,(ц) y Северној Ирској High Court of Justice a за подршку пресуди Magistrates Court.2. Стралка против којс je извршење затражено, биће позвана да иступи пред алелациоиим судом. Ако пропусти истулање, примелиће ce одредбе првог и другог става члала 20, као да лема домицил ли y једлој држави уговорници. Члан 41.Прссуда донста по жалби y с.мислу члала40. можебитиоспореласамо: - y Бслгији. Грчкој, ИЈланији, Фралцуској, Италији, Луксембургу и y Холалдији пред алслациолим судом,- y Данској алелалиолом суду прско милистра правде,- y СР Иемачкој преко судских власти,- y Ирској Supreme Court,- y Исланду пред апелационим судом,- y Норвешкој пред алелационим судом,- y Аустрији приговором за рсвизију,- y Португалу апелациом tta ослову права,- y Швајцарској јавло правним приговором пред Савезним судом,- y Финској апелациопом суду,- y Шведској апелаиијом "hosta damstolen",- y Уједињеном Краљсвству обичлом жалбом даљој инстанци.Члан 42.Ако страна прссуда обухвата неколико ствари na извршегве не може бити спроведено na свима, суд hc одобрити извршење па једиој или na свим.Члан 43.Страна пресуда којом ce изричс псриодичла исллата на име казле, биће извршела y држави y којој je извршеље зачражело само ако je суд државе порекла одредио копачии излос плаћања.Члан 44.Подносилац захтева који y држави порекла користи y потпуности или делимичлу правлу помоћ или je ослобођел плаћања трошкова и издатака (сиромашко право) уживаће најповлашћенији положај y поступку према члаловима 32-35. y погледу кравпс помоћи и лајшире ослобађање трошкова и издатака према праву државе којој сс обраћа.Међутим, лодносилац захтева за извршсње одлуке које донесу ад- мипистративле власти y Дапској и y Исланду за лодршку налога може, y држави где ce обраћа, бенефицијс из првог става, ако лодлесе одговарајућу исправу (statement) далског или ислалдског мииистра правде којима ce пот- 
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АПФ. 3/1995 - Конвецција о јурисдикиији и извршењу одлука y грађапским итрговачки.м стварима. npeneo: др Милан Пак (стр. 261-275)врђује да њихов еконо.мски положај оправдава одобравањс, y целини пли дслимичио, npainie помоћи и ослобађан.е од трошкова и издатака.Члан 45.Од cipaiiKe која y једпој држави уговориици тражи извршсње пресуде донете y другој Држави уговорници nchc сстражити обезбеђен.е, обвезница или дспозит, без обзира да ли су прописапи tta основу тога што je то лице странац, или што нема домицил одпосно боравиштс y држави где јс то извршеп.е затражспо. 3. Одељак Опште одредбеЧлан 46.Сгранка која тражи нризпање или захтева извршен.с трсба да прило- жи: 1. препис пресуде који задовољава условс за н.ену аутсптичносг,2. ако je прссуда допста због изостанка, орип11ia.i или овсрсни ирепис исправе којо.м ce потврђујс ла јс сзраика која je изостала моглада користи списе утврђепе поступком или одговарајуће cnncc.Члан 47.Страпка која захтсва извршељс треба да приложи и:1. исправу којо.м ce нотврђује даје ирссуда извршена и да je обезбеђела уредпа достава прс.ма праву y држави порекла;2. ако je потребпо, да je подносилац захтсва користио правну помоћ y држави порскла. Члан 48.Ако исправс утврђсне y члановима46. (2) и 47. (2) нису приложеле, суд можс одрсдити рок за то, при.ми ги еквнвалептну исправу или, ако сматра да су претходна обавештсн.а довољиа, осободити таквог прилога.Ако суд то захтева, прнложени докуменат трсба превсстн; превод ће оверити лице које je y једној одДржава уговорница за то квалификовапо.Члан 49.Hcће ce тражити легализација или друге уобичајенс формалности за документе утврђене y члановима 46. или 47. другом ставу члана 48. или У погледу исправа које подноси пуно.моћник "ad litem".IV. ГлаваОРИГИПАЈШИ СПИСИ Г1 СУДСКЕ ОД.ИУКЕЧлан 50.Исправаформално излата и регистровапа као аутентичпи инструмспт који јс извршан y једној Држави yговориituit биће or.tauten изпршни.м и y другој Држави уговорници y поступку којп je y складу са чл. 7. и дал.с. Извршењс .можсбити одбијспосамоакојсу суиротпости сајапни.м поретком Државс од којс ce захтева.274



АПФ, 3/1995 - Конвсннија о јурисдикцији и извршен.у одлука y грађанским итрговачким стварима. пренео: др Милан Пак (стр. 261-2/5)Издата исправа мора испуљавати услове y погледу аутелтичлости предвиђеле y држави њепог порекла.Морају бити примељеле и одредбе из Главе 3.Члан51.Одлука коју суд изрицања потврди и огласи извршлом биће извршна и y Држави обраћаља подистим условима као аутенгичли ипструмент.V. ГлаваОПШТЕ ОДРЕДБЕЧлан 52.У цил3у утврђиваља да ли стралка има домицил y држави уговорници чији судови расправљају о спору. суд ће применити своје улутрашње право.Ако стралка нема домицил y држави уговорници чији суд расправља о ствари, да би утврдио да ли стралка има домицил y другој држави уговор- лицл суд ће примелити право тс државе.Члан 53-.У смислу овс копвенцијс, ссдиштс компалијс, или правиог лица, или удружеља физичких и правллх лица, rpeii-ipahc ce као њихов доминил. Међутим, да би одредио седиште, суд ће примслити правила међулародлог приватлог права.У циљу утврђивања да ли "trust" има домицил y држави уговорници чији судрасправља о ствари, суд ће примслити правила међулародлог при- ватиог права. VI. Глава ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕЧлан 54.Одредбе ове Колвслције примениће ce само иа правне поступке пок- ренуте и засловале ua исправама којс су формално издате и регистроване као аутслтичли инструмснти послс њеног ступагва на снагу y држави по- рскла a y држави где je признање и извршељс пресудс затражено.Међутим, пресуда донета послс ступања па снагу ове Конвенцијс из- међу државе норекла и државе обраћања, y поступку започетом пре њепог ступаи.а на спагу, биће призната и извршена y складу са одредбама III. Главе, ако јс јурисдикција заснована ua правилимакоја су y складу call. Главом ове Конвепције или неке друге конвснције између државе порекла и државе обраћања која важи за такав поступак.Ако су странке y спору који je пастао из уговора закључепог y пис- меној форми пре стуиан.а ла слагу овс Колвелције.а затај уговор je меродав- но ирско право или леког дела Уједил.еног Крал.свства, судови Ирске или тог дела Ујсдин.елог 1<раљевства ће задржаги своју јурисдикцију за одпосли спор.
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