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ЈАВ НОСТ И ТАЈ НОСТ АР БИ ТРА ЖЕ1

Сажетак: Уо би ча је но је да се као јед на од пред но сти ар би тра же ис-
ти че тај ност по ступ ка. Ме ђу тим, тај ност ни је из ри чи то пред ви ђе на као 
на че ло ар би тра жног по ступ ка ни у ме ђу на род ним из во ри ма ар би тра жног 
пра ва ни ти у на ци о нал ним за ко ни ма о ар би тра жи. У овом ра ду ис пи та на 
је прет по став ка да је тај ност све ма ње ка рак те ри сти ка ар би тра же и 
ар би тра жног по ступ ка и раз ло зи због ко јих се то до го ди ло. Је дан од под-
сти ца ја та квом раз во ју до га ђа ја да ла је по ја ва ин ве сти ци о не ар би тра же 
у по след ње две де це ни је. У том сми слу, об ја шњен је зна чај УН ЦИ ТРАЛ-ових 
пра ви ла о jaвности (тран спа рент но сти) у ин ве сти ци о ној ар би тра жи и 
њи хо во по ље при ме не. Да љи под сти цај да ју ин те ре си ра зних ак те ра као 
што су ар би тра жне ин сти ту ци је, ар би три, пу но моћ ни ци, не вла ди не ор-
га ни за ци је и јав но мње ње, а не тре ба за бо ра ви ти ни ин те рес ве ли ког бро ја 
др жа ва и при вред них дру шта ва за раз вој ме ђу на род не прав не ре гу ла ти ве 
ко јом ће се омо гу ћи ти што ве ћа гло ба ли за ци ја тр го ви не и ин ве сти ци ја и 
по ти сну ти у дру ги план на ци о нал но тр го вин ско и ин ве сти ци о но пра во. Ис пи-
та но је шта је све об у хва ће но пра ви ли ма о јав но сти по ступ ка у ин ве сти ци-
о ној ар би тра жи и на ко ји на чин се та пра ви ла ре флек ту ју на ме ђу на род ну 
тр го вин ску ар би тра жу.

Кључнеречи: тај ност, по вер љи вост, јав ност, тран спа рент ност, ин-
ве сти ци о на ар би тра жа, тр го вин ска ар би тра жа.

1. УВОД

Уо би ча је но је у ста ри јим уџ бе ни ци ма да се као јед на од пред но сти ар би-
тра же ис ти че по вер љи вост или тај ност по ступ ка:

1 Овај рад на пи сан је у окви ру про јек та Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду: „Прав на 
тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви.“



„Јед но од основ них на че ла – и јед на од глав них пред но сти – ме ђу на-
род не ар би тра же је да је по вер љи ве при ро де.“2 

На су прот овом увре же ном схва та њу, одав но је уста но вље но да не по-
сто ји оп шта оба ве за чу ва ња по вер љи во сти ар би тра жног по ступ ка.3 Тај ност 
ни је из ри чи то пред ви ђе на као на че ло ар би тра жног по ступ ка ни у ме ђу на-
род ним из во ри ма ар би тра жног пра ва као што су Њу јор шка кон вен ци ја о 
при зна њу и из вр ше њу стра них ар би тра жних од лу ка, Мо дел-за кон УН ЦИ-
ТРАЛ-а о ме ђу на род ној тр го вин ској ар би тра жи и Европ ска кон вен ци ја о 
ме ђу на род ној тр го вин ској ар би тра жи, ни ти у на ци о нал ним за ко ни ма о ар-
би тра жи.4 

С дру ге стра не, животнo ис ку ство нам го во ри да се ти пич на ме ђу на-
род на ар би тра жа од ви ја да ле ко од очи ју јав но сти, без об зи ра на то да ли је 
тај ност из ри чи то уго во ре на.5 Име на ар би та ра, пред мет спо ра, стран ке и 
од лу ка обич но оста ју скри ве ни и не по зна ти.6 У по ступ ку уче ству је ма ли 
број ли ца. По ред стра на ка и њи хо вих за ступ ни ка, то мо гу би ти све до ци и 
ве шта ци и, евен ту ал но, се кре тар ар би тра жног су да. Са та ко ма ле ним бро јем 
уче сни ка ла ко је одр жа ти по вер љи вост, ако је уго во ре на или ако се под ра-
зу ме ва. 

По ми шље њу јед ног де ла док три не, ар би тра жна кла у зу ла са др жи у се-
би пре ћут ну кла у зу лу о по вер љи во сти по ступ ка.7 По слов ни љу ди ве ру ју 
да уго ва ра њем ар би тра же мо гу да за шти те сво је по слов не тај не и свој по-
слов ни углед и ре но ме од ште те ко ју би њи хо во от кри ва ње мо гло да про у-
зро ку је.8 Не сум њи во, ствар на или фик тив на по вер љи вост ар би тра же је 
је дан од ње них мар ке тин шки нај ја чих аду та. 

2 Fo uc hard, Ga il lard, Gold man on In ter na ti o nal Com mer cial Ar bi tra tion, edi ted by E. Ga il lard, 
J. Sa va ge, па сус 1132.

3 J. Pa ul sson, N. Raw ding, The Tro u ble with Con fi den ti a lity, Ar bi tra tion In ter na ti o nal, 
3/1995, 303.

4 На при мер, За кон о ар би тра жи Ре пу бли ке Ср би је не по ми ње то на че ло, као ни мно ги 
дру ги на ци о нал ни за ко ни.

5 E. de Bra ban de re, In vest ment Tre aty Ar bi tra tion as Pu blic In ter na ti o nal Law, Pro ce du ral 
Aspects and Im pli ca ti ons, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2014, 148.

6 N. Blac kaby et al. (eds.), Red fern & Hun ter on In ter na ti o nal Ar bi tra tion, 6th edi tion, Ox ford 
Uni ver sity Press, 2015, па сус 2.145.

7 S.D. Myers, Inc. v. Go vern ment of Ca na da, UN CI TRAL, Pro ce du ral Or der No. 16 (con-
cer ning con fi den ti a lity in ma te ri als pro du ced in the ar bi tra tion), 13 May 2000, па сус 8.

8 У ис тра жи ва њу ко је је 2015. го ди не спро вео уни вер зи тет Квин Ме ри (Qu e en Mary), 
прав ни ци у при вред ним дру штви ма су ран ги ра ли по вер љи вост и при ват ност као дру гу по 
ре ду нај вред ни ју ка рак те ри сти ку ар би тра же. На ве де но пре ма Sh. Tung, B. Lin, The Ar bi tra tor 
and the Ar bi tra tion Pro ce du re, Mo re Tran spa rency in In ter na ti o nal Com mer cial Ar bi tra tion: To 
Ha ve Or Not To Ha ve? у књи зи: Ch. Kla u seg ger et al. (eds.), Au strian Year bo ok on In ter na ti o nal 
Ar bi tra tion, 2018, 78.
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У овом ра ду по ла зи мо од прет по став ке да је тра ди ци о нал на по вер љи-
вост ар би тра же знат но осла би ла и да је под стал ним уда ром про ме на, те 
тра га мо за раз ло зи ма због ко јих се то до го ди ло. На пр ви по глед, чи ни се да 
је глав ни под сти цај та квом раз во ју до га ђа ја да ла по ја ва ин ве сти ци о не ар би-
тра же у по след ње две де це ни је. Бу ду ћи да се у ин ве сти ци о ној ар би тра жи 
че сто ре ша ва о пи та њи ма од јав ног ин те ре са, јав ност зах те ва да се упо зна 
са то ком по ступ ка и са др жи ном од лу ке, па је та ко у овој обла сти пр ви пут 
омо гу ће но за ин те ре со ва ним гра ђа ни ма и струч ња ци ма да за до во ље ра до-
зна лост и да се бо ље оба ве сте о де та љи ма ар би тра жних спо ро ва. Као што 
се на во ди у пре ам бу ли Кон вен ци је о јав но сти (тран спа рент но сти) у ин ве-
сти ци о ној ар би тра жи, 

„[постоји] по тре ба за од ред ба ма о тран спа рент но сти у ре ша ва њу спо-
ро ва из ме ђу ула га ча и др жа ве за сно ва них на ме ђу на род ним уго во ри ма 
ка ко би се узео у об зир јав ни ин те рес ко ји је ин вол ви ран у та квим ар-
би тра жа ма.“9

У ин ве сти ци о ној ар би тра жи све че шће су до ступ ни не са мо по да ци о 
име ни ма стра на ка и ар би та ра као и ар би тра жна од лу ка, већ и под не сци, 
про це сне на ред бе и ток усме не рас пра ве. Овај тренд се из ин ве сти ци о не 
пре ли ва и у тр го вин ску ар би тра жу, ма да у oвој дру гој по пра ви лу ни је при-
су тан јав ни ин те рес. 

Пре ма не ким сту ди ја ма,10 још ве ћи при ти сак за об ја вљи ва ње ин фор ма-
ци ја о ар би тра жи вр ше ар би тра жне ин сти ту ци је и са ми ар би три и пу но моћ-
ни ци у ар би тра жном по ступ ку. Због по ја ча не кон ку рен ци је у обла сти ар би-
тра же, они има ју из ра жен ин те рес да до ка жу соп стве ну струч ност и на чин 
на ко ји во де по сту пак и до но се од лу ке и по не кад га ста вља ју из над ин те ре са 
стра на ка за по вер љи во шћу по ступ ка. Тај се ин те рес не мо же оства ри ти ако 
чи тав ар би тра жни по сту пак оста не оба ви јен ве лом тај не. Ова кон ста та ци ја 
ва жи јед на ко у тр го вин ској, као и у ин ве сти ци о ној ар би тра жи.

Обра зло же ње за си сте мат ско об ја вљи ва ње од лу ка и спи са пред ме та 
на ла зи се че сто и у по тре би да се раз ви је ма те ри јал но и про це сно пра во у 
од ре ђе ној обла сти. Чи ње ни ца је да све ве ћи број ме ђу на род них пред ме та 
би ва по ве рен ар би тра жи и да се раз вој ме ђу на род ног тр го вин ског и ин ве-
сти ци о ног пра ва, као и пра те ћег про це сног ар би тра жног пра ва не мо же 
оства ри ти без уви да у ра ни је ма те ри јал не и про це сне од лу ке.

9 Uni ted Na ti ons Con ven tion on Tran spa rency in Tre aty-Ba sed In ve stor-Sta te Ar bi tra tion, 
UN Doc.A/RE S/69/116, An nex.

10 C. Ro gers, Tran spa rency in In ter na ti o nal Com mer cial Ar bi tra tion, Uni ver sity of Kan sas 
Law Re vi ew, vo lu me 54, 2006, 1313-1319.
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Не сум њи во је да ће све уче ста ли ји зах те ви за об ја вљи ва ње од лу ка и 
дру гих по да та ка до ве сти до уво ђе ња ве ће јав но сти и у тр го вин ској ар би тра-
жи. Не из ве сно је, ипак, до ко је ме ре ће се у то ме ићи и ко ли ко ће то би ти 
до бро и ко ри сно за тр го вин ску ар би тра жу.

2. УН ЦИ ТРАЛ-ОВ А ПРА ВИ ЛА О ЈАВ НО СТИ  
(ТРАН СПА РЕНТ НО СТИ) 

Је дан од ва жних ха бо ва за раз вој ар би тра жног пра ва, УН ЦИ ТРАЛ, 
усво јио је 2013. го ди не Пра ви ла о јав но сти (тран спа рент но сти) у ар би тра жи 
ко ја се во ди из ме ђу ула га ча и др жа ве на осно ву ме ђу на род ног уго во ра (у 
да љем тек сту: Пра ви ла о тран спа рент но сти или УПТ),11 а убр зо за тим је у 
окви ру исте ор га ни за ци је усво је на и Кон вен ци ја о јав но сти (тран спа рент-
но сти) у ар би тра жи ко ја се во ди из ме ђу ула га ча и др жа ве на осно ву ме ђу на-
род ног уго во ра (у да љем тек сту: Кон вен ци ја о тран спа рент но сти или Ма у-
ри ци ју ска кон вен ци ја), ко ја је отво ре на за пот пи си ва ње и ра ти фи ка ци ју.12

Као што се већ из на сло ва ви ди, по ље при ме не УПТ је тро стру ко огра-
ни че но. Она се не при ме њу ју на све ар би тра же ко је се во де по ар би тра жним 
пра ви ли ма УН ЦИ ТРАЛ-а (у да љем тек сту: УАП), већ са мо на оне из ме ђу 
ула га ча и др жа ве при је ма ко ји бу ду по кре ну ти на осно ву ме ђу на род ног уго-
во ра (tre aty) ко ји је за кљу чен по сле 1. апри ла 2014. го ди не, и то под усло вом 
да др жа ве ко је су тај уго вор за кљу чи ле ни су ис кљу чи ле њи хо ву при ме ну.13 
Да тум 1. април 2014. го ди не узет је као по чет ни јер су УПТ тог да на сту пи-
ла на сна гу. По ла зи се од прет по став ке да др жа ве ко је за кљу чу ју ме ђу на род-
ни уго вор о за шти ти ула га ња у ко ме је са др жа на ар би тра жна кла у зу ла ко ја 
да је ула га чу пра во на ар би тра жу по пра ви ли ма УН ЦИ ТРАЛ-а зна ју за по-
сто ја ње УПТ као до пун ских пра ви ла и да ће се по ста ра ти да ис кљу че њи-
хо ву при ме ну, уко ли ко не же ле да им се под врг ну. 

11 Uni ted Na ti ons Ge ne ral As sembly, UN CI TRAL, Re port of the Wor king Gro up II (Ar bi-
tra tion and Con ci li a tion) on the Work of its 58th Ses sion, New York, 4–8 Fe bru ary 2013, UN Doc. 
A/CN.9/765, 13 Fe bru ary 2013.

12 Кон вен ци ја је сту пи ла на сна гу 18. ок то бра 2017. го ди не, шест ме се ци по сле ра ти-
фи ка ци је Швај цар ске као тре ће др жа ве чла ни це. [према веб сај ту УН ЦИ ТРАЛ-а на дан 9. 
фе бру а ра 2018. го ди не http://www.un ci tral.or g/un ci tral/en /un ci tral_texts/ar bi tra tion/2014Tran-
spa rency_Con ven tion_sta tus.html]. Ви де ти и Ре зо лу ци ју Ге не рал не Скуп шти не УН бр. 69/116 
од 10. де цем бра 2014. го ди не (Ge ne ral As sembly Re so lu tion 69/116 of 10 De cem ber 2014, UN 
Doc.A/RE S/69/116) http://www.un.org/en/ga/se arch/vi ew_do c.as p?symbol=A/RES/69/116. У до-
ма ћој ли те ра ту ри ви де ти: М. Јо ва но вић, Но ви прав ни оквир за тран спа рент ност у ме ђу на-
род ној ин ве сти ци о ној ар би тра жи, Прав ни жи вот, бр.11/2015, стр. 239—254.

13 УПТ, члан 1, став 1.
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Исто вре ме но, УН ЦИ ТРАЛ је усво јио и од го ва ра ју ћу из ме ну ар би тра-
жних пра ви ла УН ЦИ ТРАЛ-а из 2010. го ди не. У чла ну 1, до дат је но ви став 4 
ко ји пред ви ђа:

„4. У ар би тра жи из ме ђу ула га ча и др жа ве ко ја је по кре ну та на осно ву 
ме ђу на род ног уго во ра ко ји пред ви ђа за шти ту ула га ња или за шти ту 
ула га ча, ова Пра ви ла као са став ни део об у хва та ју и УН ЦИ ТРАЛ-ов а 
Пра ви ла о тран спа рент но сти у ар би тра жи ко ја се во ди из ме ђу ула га ча 
и др жа ве на осно ву ме ђу на род ног уго во ра („Пра ви ла о тран спа рент но-
сти“), под усло ви ма са др жа ним у чла ну 1 Пра ви ла о тран спа рент но сти.“ 

Та ко, од 1. апри ла 2014. го ди не, УПТ по ста ју са став ни део УН ЦИ ТАЛ-ових 
ар би тра жних пра ви ла, ако у ме ђу на род ном уго во ру о ко ме је реч, ко ји пред-
ви ђа мо гућ ност ар би тра же на осно ву тих ар би тра жних пра ви ла ни је ис кљу-
че на њи хо ва при ме на.

По ред ау то мат ске при ме не на ко ју би мо ра ло не ко вре ме да се че ка, јер 
би до пр вих спо ро ва на осно ву ме ђу на род них уго во ра за кљу че них по сле 
2014. го ди не тре ба ло да про тек не из ве сно вре ме, мо гу ћа је та ко ђе и при ме-
на УПТ на осно ву спо ра зу ма стра на ка или др жа ва уго вор ни ца.14 На и ме, 
УПТ се при ме њу ју на све ар би тра же из ме ђу ула га ча и др жа ве при је ма ко ји 
бу ду по кре ну ти на осно ву ме ђу на род ног уго во ра ко ји је за кљу чен пре по-
ме ну тог да ту ма, ако су се стран ке у спо ру, ула гач и ту же на др жа ва, са гла-
си ле са њи хо вом при ме ном.15 Та ко ђе, при ме њу ју се ако се др жа ве уго вор-
ни це ме ђу на род ног уго во ра та ко спо ра зу ме ју по сле на ве де ног да ту ма.16 
Др жа ве уго вор ни це би свој спо ра зум мо гле огла си ти да ва њем за јед нич ке 
ин те пре та тив не из ја ве у скла ду са чла ном 31, став 3 Беч ке кон вен ци је о 
уго вор ном пра ву:17 

„Вла де др жа ва уго вор ни ца [навести др жа ве уговорнице] спо ра зу ма 
[навести на слов ме ђу на род ног уговора] де ле став да тер мин „Ар би тра-
жна пра ви ла УН ЦИ ТРАЛ-а“ ко ји се по ја вљу је у чла но ви ма [навести 
чла но ве и по но ви ти на слов да тог ме ђу на род ног уговора], као са став ни 
део об у хва та ју и Пра ви ла УН ЦИ ТРАЛ-а о тран спа рент но сти.“18

14 Ви де ти де таљ но М. Јо ва но вић, 252-253.
15 УПТ, члан 1, став 2а.
16 УПТ, члан 1, став 2б.
17 Li se Johnson, Nat ha lie Ber na sco ni-Oster wal der, New UN CI TRAL Ar bi tra tion Ru les on 

Tran spa rency: Ap pli ca tion, Con tent and Next Steps, Аugust 2013, 24. http://ccsi.co lum bia.ed u/fi les/ 
2014/04/UN CI TRAL_Ru les_on _Tran spa rency_com men tary_FI NAL.pd f [20. jul 2018].

18 Ibi dem. На ве де ни текст је пред ло жио Се кре та ри јат УН ЦИ ТРАЛ-а у до ку мен ту УН-а 
A/CN.9/784.
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Пр ви на чин од ре ђи ва ња при ме не УПТ на зи ва се ен гле ски opt out, а 
дру ги opt in. То зна чи да је у пр вом слу ча ју (ако је ме ђу на род ни уго вор за-
кљу чен по сле 1. апри ла 2014. го ди не) по треб но из ри чи то ис кљу че ње у ме-
ђу на род ном уго во ру или са гла сној из ја ви др жа ва уго вор ни ца да се Пра ви ла 
не би при ме ни ла,19 док је у дру гом слу ча ју (за уго во ре за кљу че не пре то га), 
по треб на из ри чи та ин кор по ра ци ја УПТ да би се она при ме ни ла. Већ 2015. 
го ди не, мо гућ ност спо ра зум не ин кор по ра ци је је ис ко ри шће на у јед ном пред-
ме ту, те су УПТ при ме ње на у ар би тра жи спр о ве де ној по УАП на осно ву 
са гла сно сти стра на ка у спо ру. Да та ар би тра жа је по кре ну та на осно ву „ста-
рог“ ме ђу на род ног уго во ра ко ји је сту пио на сна гу 2001. го ди не.20

Од ме ђу на род них уго во ра ко ји су на сна зи, Ср би ја има са мо је дан дво-
стра ни спо ра зум, са Ка на дом21, ко ји је за кљу чен по сле ре ле вант ног да ту ма. 
Пре ма то ме, за све оста ле ме ђу на род не уго во ре (ко јих има 48), по треб но је, 
да би се Пра ви ла о тран спа рент но сти при ме њи ва ла, да се стран ке у спо ру 
(ула гач и ту же на др жа ва), или Ср би ја и дру га др жа ва уго вор ни ца из тих 
ме ђу на род них уго во ра, спо ра зу ме ју о њи хо вој при ме ни. По ред то га, тре ба 
има ти у ви ду да Спо ра зум са Ка на дом са др жи и од ред бу о при сту пу јав но-
сти усме ној рас пра ви и до ку мен ти ма (члан 31) ко ја, у ме ри у ко јој је су прот на 
са Пра ви ли ма о тран спа рент но сти, ис кљу чу је при ме ну тих пра ви ла.22

Ма у ри циј ска кон вен ци ја је ин стру мент ко јим уго вор не стра не у ин ве-
сти ци о ним ме ђу на род ним уго во ри ма за кљу че ним пре 1. апри ла 2014. го ди не 
да ју из ри чи ти при ста нак на при ме ну УПТ у спо ро ви ма ко ји бу ду по кре ну ти 
на осно ву тих ме ђу на род них уго во ра, без об зи ра на то да ли се ар би тра жа 
по кре не на осно ву УАП или не ких дру гих ар би тра жних пра ви ла. Сход но 
то ме, ако би Ср би ја по ста ла чла ни ца Кон вен ци је, ти ме би се оба ве за ла на 
при ме ну УПТ у свим ар би тра жа ма по кре ну тим на осно ву ра ни јих 48 ме ђу-
на род них ин ве сти ци о них уго во ра чи ја је чла ни ца. Ме ђу тим, ако ула гач 
(ту жи лац) не би био др жа вља нин др жа ве чла ни це Ма у ри циј ске кон вен ци је, 
био би по тре бан и ње гов при ста нак да би се УПТ при ме ни ла на да ти по сту-
пак (Ма у ри циј ска кон вен ци ја, члан 2, став 2).

19 Стран ке у спо ру не мо гу ис кљу чи ти при ме ну УПТ у спо ро ви ма на осно ву ме ђу на-
род ног уго во ра ко ји је за кљу чен по сле ре ле вант ног да ту ма. J. Pa ul sson, G. Pe troc hi los, UN-
CI TRAL Ar bi tra tion, Klu wer Law In ter na ti o nal 2017, 399.

20 Iber dro la, S.A. and Iber dro la Ener gia. S.A.U. v. Bo li via (PCA Ca se No. 2015-05). Ар би-
тра жа је по кре ну та на осно ву дво стра ног спо ра зу ма о за шти ти ула га ња из ме ђу Шпа ни је и 
Бо ли ви је. Ch. Le at hley, D. Pa ez, Un ci tral Tran spa rency Ru les Ap plied fot the First Ti me in In ve-
stor-Sta te Ar bi tra tion, Her bert, Smith, Fre e hills, PIL No tes, 26 Oc to ber 2015, https://hsfno tes.com/
pu bli cin ter na ti o nal law/2015/10/26/un ci tral-tran spa rency-ru les-ap plied-fo r-th e-first-ti me-in -in ve-
stor-sta te-ar bi tra tion/ [21. jul 2018]. Ре по зи то ри јум је пре ма спо ра зу му стра на ка био Стал ни 
ар би тра жни суд у Ха гу: http://www.pca ca ses.com /web /vi ew/115

21 За кљу чен 1. сеп тем бра 2014, сту пио на сна гу 27. апри ла 2015.
22 УПТ, члан 1, став 7.
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На кра ју тре ба до да ти да је мо гу ћа и ши ра при ме на Пра ви ла о тран спа-
рент но сти, у ин ве сти ци о ним ар би тра жа ма ко је се во де по дру гим ар би тра-
жним пра ви ли ма уко ли ко се стран ке та ко спо ра зу ме ју.23 Упра во је у јед ном 
ИЦ СИД-овом пред ме ту пр ви пут до шло до при ме не Пра ви ла о тран спа рент-
но сти у прак си.24

3. РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ ПРА ВИ ЛА  
О ТРАН СПА РЕНТ НО СТИ

УПТ су сту пи ла на сна гу 1. апри ла 2014. го ди не. Да би се раз у ме ло за-
што је до то га до шло тре ба се вра ти ти де це ни ју и по уна зад. По че так ми ле-
ни ју ма обе ле жи ла је по ја ва ве ћег бро ја ар би тра жа из ме ђу ула га ча и др жа ве 
ко је су се во ди ле или на осно ву ар би тра жних пра ви ла ИЦ СИД-а или УН ЦИ-
ТРАЛ-а. Основ за над ле жност би ла је уна пред да та са гла сност др жа ва да 
бу ду ту же не због евен ту ал ног кр ше ња ме ђу на род них спо ра зу ма о за шти ти 
ула га ња. Ар би тра жне кла у зу ле ко ји ма се при хва та над ле жност ар би та ра 
на ла зи ле су се у тим спо ра зу ми ма и да ва ле су мо гућ ност ула га чу да би ра 
из ме ђу ова два ску па ар би тра жних пра ви ла (по не кад и не ких дру гих). Ула-
га чи су се у ве ћем бро ју слу ча је ва опре де љи ва ли за ИЦ СИД, а от при ли ке дво-
стру ко ре ђе за УН ЦИ ТРАЛ ар би тра жу.25 Из ме ђу два кон ку рент ска си сте ма, 
по сто ја ла је јед на зна чај на раз ли ка – док је УН ЦИ ТРАЛ-ов а ар би тра жа мо гла 
да оста не пот пу но тај на, то ни је био слу чај са ИЦ СИД-овом.26 Ар би тра жна 
пра ви ла ИЦ СИД-а, тач ни је ре че но, Ад ми ни стра тив ни и фи нан сиј ски пра-
вил ник ИЦ СИД-а са др жи од ред бу ко ја оба ве зу је Ге не рал ног се кре та ра ове 
ин сти ту ци је да об ја ви све ва жне по дат ке о по кре та њу, во ђе њу и за вр шет ку 
сва ког по ступ ка,27 по себ но о на чи ну кон сти ту и са ња и са ста ву сва ког ар би-
тра жног су да и од бо ра. За тим, Ге не рал ни се кре тар у ре ги стру та ко ђе за во ди 
све ва жне по дат ке ко ји се од но се на зах те ве за до пу ну, ис прав ку, ту ма че ње, 
ре ви зи ју и по ни штај ар би тра жне од лу ке, као и за стој са из вр ше њем од лу ке.28 

23 УПТ, члан 1, став 9.
24 BSG Re so ur ces Li mi ted v. Re pu blic of Gu i nea (IC SID Ca se No. ARB/14/22). Ch. Le at hley, 

D. Pa ez, Un ci tral Tran spa rency Ru les Ap plied fot the First Ti me in In ve stor-Sta te Ar bi tra tion.
25 Око 448 ар би тра жних по сту па ка по кре ну то је на осно ву ар би тра жних пра ви ла ИЦ-

СИД-а, а око 251 на осно ву ар би тра жних пра ви ла УН ЦИ ТРАЛ-а. По да ци узе ти 8. фе бру а ра 
2018. са сај та http://in vest ment po licyhu b.un ctad.or g

26 Ово раз ли ка је са мо јед на од ма ни фе ста ци ја фраг мен та ци је ме ђу на род ног ин ве сти-
ци о ног пра ва. О фраг мен та ци ји у ме ђу на род ном пра ву уоп ште, ви де ти код С. Ђа јић, Фраг-
мен та ци ја ме ђу на род ног пра ва и спе ци јал ни прав ни ре жи ми. Збор ник Прав ног фа кул те та 
у Но вом Са ду, бр. 2/2016, 439-459.

27 Ад ми ни стра тив ни и фи нан сиј ски пра вил ник ИЦ СИД-а, члан 22.
28 Ibi dem, члан 23.
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Уко ли ко се обе стран ке са гла се, об ја вљу ју се и ар би тра жне од лу ке у це ли-
ни,29 „ка ко би се по мо гло раз во ју ме ђу на род ног пра ва у од но су на ула га ња,“30 
а у су прот ном, ИЦ СИД је ду жан да од мах у сво јим пу бли ка ци ја ма об ја ви 
из во де из прав ног обра зло же ња ар би тра жног су да.31 На ве де на пра ви ла и 
по ве ћа ни број спо ро ва, по кло пи ли су се са свет ским раз во јем ин тер не та, те 
је та ко уско ро на веб сај ту ИЦ СИД-а осва нуо оби ман ма те ри јал о ар би тра-
жним спо ро ви ма ка кав је ра ни је био углав ном не до сту пан на у ци и ши рој 
јав но сти. По пр ви пут мо гло се „за ви ри ти“ у оно што се до та да де ша ва ло у 
за тво ре ној ар би тра жној „суд ни ци“. Уско ро су се по ја ви ли и не за ви сни ака-
дем ски и ко мер ци јал ни веб сај то ви као што је ИТА (In vest ment Tre aty Ar bi-
tra tion, www.ita law.com ),32 ИСЛГ (In ve stor-Sta te Law Gu i de)33 и Окс фор дов 
In vest ment Cla ims34 ко ји су об ја вљи ва ли (и об ја вљу ју) не са мо од лу ке ар би-
тра жних су до ва ИЦ СИД-а, не го по не кад, али знат но ре ђе, и од лу ке до не те 
на осно ву пра ви ла УН ЦИ ТРАЛ-а.35 Про ши рио се и ди ја па зон до ступ них 
до ку ме на та, та ко да су по ред ар би тра жних од лу ка (ко је су че сто укљу чи ва ле 
и одво је на ми шље ња), по че ле да се об ја вљу ју и про це сне на ред бе, ми шље ња 
ве шта ка и дру ги до ку мен ти. Ве ћа до ступ ност од лу ка је би ла је дан од фак-
то ра ко ји је до при нео и јед ном но вом фе но ме ну: по ја ви пре се да на у ин ве-
сти ци о ној ар би тра жи,36 јер су ар би три са да мо гли лак ше да се упо зна ју са 
ста во ви ма сво јих ко ле га по слич ним пи та њи ма ко ји су за у зе ти у ра ни јим 

29 Овај услов по ти че из Ва шинг тон ске кон вен ци је ко ја пред ви ђа да ИЦ СИД не об ја-
вљу је од лу ку без при стан ка стра на ка (члан 48, став 5). 

30 Енгл: „with a vi ew to fu rt he ring the de ve lop ment of in ter na ti o nal law in re la tion to in-
vest ments.“Ад ми ни стра тив ни и фи нан сиј ски пра вил ник ИЦ СИД-а, члан 22, став 2. 

31 Ар би тра жна пра ви ла ИЦ СИД-а, члан 48, став 4.
32 Глав ни уред ник је про фе сор Ен дру Њу комб (An drew New com be) са Уни ве зи те та 

Вик то ри ја у Ка на ди. Овај веб сајт кре и ран је 2004. го ди не и ре дов но об ја вљу је до ку мен те 
ве за не за спо ра зу ме о за шти ти ин ве сти ци ја и ин ве сти ци о ну ар би тра жу, укљу чу ју ћи и ар-
би тра жне од лу ке. https://www.uvic.ca/law/fa cultystaff/fa cultydi rec tory/new com be.php 

33 Oвај веб пре тра жи вач по кре ну ли су 2011. го ди не два по зна та ка над ска адво ка та и 
ин ве сти ци о на ар би тра, Грег Те ре по ски (Greg Te re posky) и Кри стофер То мас (Chri stop her 
Tho mas). Сајт омо гу ћа ва де таљ но пре тра жи ва ње ин дек си ра них ар би тра жних од лу ка до не-
тих у ин ве сти ци о ној ар би тра жи.

34 http://oxia.ou plaw.co m/. Окс форд уни вер си ти прес (Ox ford Uni ver sity Press) је уре ђи-
вач ове ба зе по да та ка ко ја са др жи пре ко 1340 ар би тра жних од лу ка на дан 14. ју ла 2018. 

35 УНК ТАД је та ко ђе по чео да об ја вљу је на свом веб сај ту Ин вест мент по ли си хаб (In-
vest ment Po licy Hub), http://in vest ment po licyhu b.un ctad.or g, ар би тра жне од лу ке, одво је на 
ми шље ња и од лу ке др жав них су до ва о ту жба ма за по ни штај ар би тра жних од лу ка.

36 G. Ka uf mann-Ko hler, Ar bi tral Pre ce dent: Dre am, Ne ces sity or Ex cu se?, The 2006 Freshfi-
elds Lec tu re, Ar bi tra tion In ter na ti o nal, 3/2007, 357; T. Cheng, Pre ce dent and Con trol in In vest ment 
Tre aty Ar bi tra tion, Ford ham In ter na ti o nal Law Jo ur nal, 4/2006, 1014; E. De Bra ban de re, Ar bi tral 
De ci si ons as a So ur ce of In ter na ti o nal In vest ment Law, у књи зи: T. Gaz zi ni, E. De Bra ban de re 
(eds.), In ter na ti o nal In vest ment Law. The So ur ces of Rights and Obli ga ti ons, Le i den/Bo ston, Ma r ti nus 
Nij hoff Pu blis hers, 2012, 245.
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спо ро ви ма. Ар би три су по че ли да се по зи ва ју на од лу ке прет ход них ар би тра-
жних три бу на ла, ма да ни су би ли оба ве зни да то чи не. По не кад су ци та ти 
на ра ни ју прак су би ли је ди ни или до ма ни нан ти прав ни из вор за до но ше ње 
њи хо ве од лу ке.

Вр ло бр зо, већ у пр вим го ди на ма ми ле ни ју ма, по ста ви ло се и пи та ње 
ле ги тим но сти ин ве сти ци о не ар би тра же. Је дан од мно гих раз ло га ко ји су 
про тив ње на во ђе ни, би ла је и не до вољ на тран спа рент ност. Пре ма ре чи ма 
јед ног ау то ра: тран спа рент ност је ну жан услов за ле ги тим ност си сте ма ре-
ша ва ња спо ро ва из ме ђу ин ве сти то ра и др жа ве.37 Пи шу ћи пре пет на ест го-
ди на о кри зи ле ги тим но сти у ин ве сти ци о ној ар би тра жи, јед на ау тор ка ова ко 
oбразлаже тај при го вор:

„Бу ду ћи да је ин ве сти ци о на ар би тра жа за сно ва на на мо де лу тр го вин ске 
ар би тра же у ко ме по сто ји ја ка пре зум ци ја по вер љи во сти по ступ ка, 
про цес ре ша ва ња спо ра ни је тран спа рен тан ма да у ње му уче ству је су-
ве ре на др жа ва. То зна чи да је на ми ни мум све ден при ступ под не сци ма 
и до ка зи ма ли ци ма ко ја ни су стран ке (ула чаг или су ве ре на др жа ва), да 
не ма при ли ке за уче шће при ја те ља су да (ami ci cu ri ae), а и са ме од лу ке 
су че сто по вер љи ве и ни су до ступ не јав но сти“.38 [фусноте су изос тављене]

Ау тор ка ис ти че и зна чај ну уло гу не вла ди них ор га ни за ци ја ко је су се 
вр ло бр зо по бу ни ле про тив по ли ти ке од лу чи ва ња иза за тво ре них вра та о 
пи та њи ма ко ја су ула зи ла у њи хов до мен ин те ре со ва ња.

Је дан дру ги ау тор, у тек сту из 2003. го ди не, на во ди ка ко је тренд ка 
ве ћој тран спа рент но сти ра пи дан и ка ко бри ше све пред со бом.39 Већ те го-
ди не, про це сне на ред бе и ар би тра жне од лу ке у не ким ин ве сти ци о ним спо-
ро ви ма по ста ле су до ступ не на ин тер не ту, а одр жа на је и пр ва усме на рас-
пра ва отво ре на за јав ност. Тај ве ли ки пре о крет се до го дио у ар би тра жа ма 
во ђе ним на осно ву спо ра зу ма НАФ ТА у ко ји ма је и тај ау тор уче ство вао као 
адво кат на стра ни САД-а. НАФ ТА је спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни, али 
са др жи и јед но по гла вље о за шти ти ула га ња (по гла вље 11) у ко ме је са др-
жа на и ар би тра жна кла у зу ла на осно ву ко је ула га чи из др жа ва уго вор ни ца 
мо гу да ту же јед ну од три др жа ве уго вор ни це – САД, Ка на ду и Мек си ко. 

37 M. Do u glas, The Im por tan ce of Tran spa rency for Le gi ti mi sing In ve stor-Sta te Dis pu te 
Set tle ment: An Au stra lian Per spec ti ve, цит. пре ма C. Tre he ar ne, Tran spa rency, Le gi ti macy, and 
In ve stor-Sta te Dis pu te Set tle ment: What Can We Le arn from the Stre a ming of He a rings? Klu wer 
Ar bi tra tion Blog, 9. Ju ne 2018. http://ar bi tra ti on blog.klu we rar bi tra ti on.com /2018/06/09/tran spa-
rency-le gi ti macy-in ve stor-sta te-dis pu te-set tle ment-can -le arn-stre a ming-he a rings/?print=pdf

38 S. D. Franck, The Le gi ti macy Cri sis in In vest ment Tre aty Ar bi tra tion: Pri va ti zing Pu blic 
In ter na ti o nal Law Thro ugh In con si stent De ci si ons, Fo rd ham Law Re vi ew, Vo lu me 73, 2005, 1544-1545.

39 B. Le gum, Trends and Chal len ges in In ve stor-Sta te Ar bi tra tion, Ar bi tra tion In ter na ti o nal, 
2/2003, 144-145.
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САД и дру ге зе мље из во зни це ка пи та ла су, пре ма овом ау то ру, из ло же не 
при ти ску да отво ре ове по ступ ке за јав ност због ве ли ког ин те ре со ва ња јав-
но сти за спо ро ве ко ји се во де на осно ву ин ве сти ци о них ме ђу на род них уго-
во ра. Сва ки та кав спор по ње го вом ис ку ству тан ги ра низ јав них и др жав них 
ин те ре са. Као при мер за јав ни ин те рес, не по сред но ве зан за ад ми ни стра-
тив ну ме ру ко ја је би ла пред мет ту жбе, из но си пред мет Ме та некс, у ко ме 
је ту жи лац твр дио да про пис Ка ли фо р ни је ко јим је за бра њен је дан ади тив 
за бен зин ра ди за шти те јав ног здра вља (да би се спре чи ло да пи ја ћа во да 
има укус тер пен ти на) пред ста вља по вре ду НАФ ТА-е. Ор га ни за ци је и гру пе 
ко је се ба ве за шти том жи вот не сре ди не у САД-у ви де ле су у овој ар би тра жи 
по ку шај да се по мо ћу од ре да ба ме ђу на род ног уго во ра, ко је по њи хо вом ми-
шље њу слу же ис кљу чи во за шти ти ин те ре са кор по ра ци ја, за ко чи при ме на 
нео п ход них про пи са о за шти ти жи вот не сре ди не усво је них у де мо крат ској 
про це ду ри. То ме тре ба до да ти и ин те рес по ре ских оба ве зни ка за сва ки спор 
ве ли ке вред но сти ко ји се во ди про тив др жав не ка се. По сто ја ла је ја ка же ља 
дру штве них ор га ни за ци ја и ме ди ја да са зна ју шта се по во дом та квих ту жби 
„ку ва“ у ар би тар ској ку хи њи. Због то га су, на при мер, у пред ме ту Ме та некс 
ар би три омо гу ћи ли увид јав ност у тран скрип те (за пи сни ке) са усме не рас-
пра ве.40 САД и Ка на да су ме ђу пр ви ма од др жа ва, у сво је ре ви ди ра не мо де-
ле БИТ-ова из 2004. го ди не уне ле и оба ве зу тран спа рент но сти.41 Мо же се 
ре ћи да је НАФ ТА био „је дан од пр вих ин ве сти ци о них спо ра зу ма у ко ме је 
узе та у об зир и по тре ба да се обез бе ди ве ћа тран спа рент ност“42 и спо ра зум 
ко ји је „ве ро ват но по сти гао нај ви ши ни во тран спа рент но сти у обла сти ин-
ве сти ци о не ар би тра же“.43 

4. ШТА ЈЕ ОБ У ХВА ЋЕ НО ПРА ВИ ЛИ МА  
О ЈАВ НО СТИ ПО СТУП КА?

4.1. Име на стра на ка и чи ње ни ца да је по кре нут  
ар би тра жни спор 

У ар би тра жном по ступ ку по пра ви ли ма ИЦ СИД-а, оба ве за је Ге не рал-
ног се кре та ра, пред ви ђе на у пра ви лу 22 Ад ми ни стра тив ног и фи нан сиј ског 
пра вил ни ка, да об ја ви ре ги стра ци ју сва ког зах те ва за ар би тра жу, што под-
ра зу ме ва на во ђе ње име на стра на ка и да ту ма ре ги стра ци је. У вре ме ка да је 

40 Met ha nex v. Uni ted Sta tes, Tran scripts for Me rits He a ring (2004), http://www.naf ta law.org.
41 S.D. Franck, фу сно та 90. 
42 E. de Bra ban de re, In vest ment Tre aty Ar bi tra tion as Pu blic In ter na ti o nal Law, 158.
43 Bi wa ter Ga uf v. Tan za nia (IC SID Ca se No. ARB/05/22), Pro ce du ral Or der No. 3, 29. сеп-

тем бар 2006, па сус 131.
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ова оба ве за уста но вље на, 1968. го ди не, би ло је пред ви ђе но во ђе ње ре ги стра 
ар би тра жних спо ро ва ко ји би био до сту пан јав но сти, уз об ја вљи ва ње ре ле-
вант них по да та ка у па пир ним пу бли ка ци ја ма Цен тра. Ме ђу тим, са до ла ском 
ин тер не та, ре ги стар и ин фор ма ци је са др жа не у ње му по ста ле су до ступ не 
мно го ши рој јав но сти. Осим то га, на веб сај ту ИЦ СИД-а од мах по ре ги стра-
ци ји, по ред по ме ну тих об ја вљу је се и низ дру гих по да та ка: о пред ме ту спо ра 
(нпр. agri cul tu ral en ter pri se), о еко ном ском сек то ру (нпр. Agri cul tu re, Fis hing 
& Fo re stry), ин стру мен ти ма на ко је се ту жи лац по зи ва (нпр. BIT Ca na da – 
Se r bia 2014, BIT Se r bia – Cyprus 2005),44 ме ро дав ним пра ви ли ма по ступ ка 
(нпр. IC SID Con ven tion – Ar bi tra tion Ru les). По ред име на стра на ка об ја вљу ју 
се и њи хо во др жа вљан ство45 и име на њи хо вих за ступ ни ка. 

Пре усва ја ња УПТ, мо гло се до го ди ти да се ин ве сти ци о на ар би тра жа 
по пра ви ли ма УН ЦИ ТРАЛ-а за поч не и окон ча без ика квог уви да јав но сти.46 
То ће са да би ти све ре ђе слу чај, уко ли ко пре УПТ поч ну да се при ме њу ју. 
Као хро но ло шки пр ва „оба ве за на тран спа рент ност“ на осно ву чла на 2 УПТ 
ја вља се оба ве за об ја вљи ва ња по да та ка о по чет ку ар би тра жног по ступ ка. 
За раз ли ку од ИЦ СИД-овог пра ви ла 22, ко је оба ве зу је ге не рал ног се кре та ра 
да об ја ви ре ле вант не по дат ке, у УН ЦИ ТРАЛ-овој ар би тра жи не по сто ји увек 
ин сти ту ци ја ко ја би ре ги стро ва ла зах тев за ар би тра жу. По УАП (члан 3, ст. 
1 и 2), ту жи лац оба ве ште ње о ар би тра жи ша ље дру гој (ту же ној) стран ци и 
тре ну так ка да она при ми то оба ве ште ње сма тра се по чет ком ар би тра жног 
по ступ ка. Због то га и „оба ве за на тран спа рент ност“ те ре ти де ли мич но и 
стран ке, ко је има ју оба ве зу да до ста ве оба ве ште ње о ар би тра жи ре по зи то-
ри ју му (re po si tory) чи ја су уло га и на чин од ре ђи ва ња, опи са ни у чла ну 8 
УПТ.47 Ре ле вант ни тре ну так од ка да ова оба ве за сту па у деј ство је тре ну так 
по кре та ња по ступ ка. Обе стра не има ју оба ве зу оба ве шта ва ња и би ло ко ја 
од њих мо же оба ве сти ти ре по зи то ри јум о по кре та њу по ступ ка, али на раз-
ли чит на чин. Ако то чи ни ту же ни, до вољ но је да ре по зи то ри ју му по ша ље 

44 По да ци су, при ме ра ра ди, узе ти из по след њег спо ра ко ји је ре ги стр о ван про тив Ср би је, 
22. ма р та 2018. го ди не.

45 Ту же на под од ре ђе ним усло ви ма мо же би ти и не ка фе де рал на је ди ни ца или је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве, та ко да на во ђе ње др жа вљан ства и код ту же не стра не има сми сла.

46 Та ко је, на при мер, све до пре пар го ди на би ла тај на ин фор ма ци ја о по сто ја њу ар би-
тра жног спо ра во ђе ног по УАП из ме ђу ма ђар ског при вред ног дру штва Ци виш и Ре пу бли ке 
Ср би је, на осно ву дво стра ног спо ра зу ма о за шти ти и уна пре ђе њу ин ве сти ци ја из ме ђу СРЈ 
и Ма ђар ске од 20. ју на 2001. го ди не. Вест о по сто ја њу тог спо ра об ја вио је он лајн ча со пис 
IA Re por ter 19. apri la 2016. go di ne под на сло вом: Bal kans up da te: Un pu bli ci zed Tre aty ca ses co me 
to light – Me du sa v. Mon te ne gro and Ci vis v. Ser bia. Пред мет је окон чан ар би тра жном од лу ком 
2010. го ди не. 

47 Пре ма овом чла ну, ре по зи то ри јум је Ге не рал ни се кре тар УН-а или ин сти ту ци ја 
ко ју буде име но вао УН ЦИ ТРАЛ. Ре по зи то ри јум је до сту пан на ин тер не ту: http://www.un ci tral.
or g/tran spa rency-re gi stry/re gi stry/in dex.jspx
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оба ве ште ње о ар би тра жи ко је је при мио од ту жи о ца. Ако пак то чи ни ту-
жи лац, по ред оба ве ште ња о ар би тра жи мо ра ре по зи то ри ју му по сла ти и 
по твр ду да је до ста вио оба ве ште ње о ар би тра жи ту же ном. Раз лог за овај 
до дат ни зах тев је еви ден тан – да се не би до го ди ло да ре по зи то ри јум бу де 
оба ве штен о ар би тра жи пре ту же ног.48 Ка да при ми про пи са не ак те, ре по зи-
то ри јум има оба ве зу да од мах оба ве сти јав ност о име ни ма стра на ка у спо ру, 
о сек то ру при вре де у ко ме се спор по ја вио и о ме ђу на род ном уго во ру на 
осно ву ко га је спор по кре нут. Ви дљи ва је слич ност са ИЦ СИД-овом прак-
сом, али по сто ји и јед на раз ли ка, јер ре по зи то ри јум об ја вљу је са мо име на 
стра на ка, али не и њи хо во др жа вљан ство. Др жа вљан ство ту жи о ца мо же би ти 
пред мет спо ре ња из ме ђу стра на ка, па се из о ста вља њем тог по да тка из бе га ва 
мо гућ ност да се ре по зи то ри јум упу шта у су бјек тив ну оце ну ове чи ње ни це 
о ко јој тек тре ба да се из ја сни ар би тра жно ве ће.49 

Ра цио ових од ре да ба је да се јав ност оба ве сти о чи ње ни ци да је у то ку 
ар би тра жни спор. Ин ве сти ци о на ар би тра жа се по овој ка рак те ри сти ци су-
штин ски раз ли ку је од ко мер ци јал не ар би тра же, јер ни јед на ар би тра жна 
ин сти ту ци ја, ко ли ко нам је по зна то, не ма оба ве зу да об ја ви по дат ке о по кре-
та њу ар би тра жног спо ра ни ти име на стра на ка у спо ру. По ме ни мо са мо ар-
би тра жни суд МТК (ICC) и Лон дон ски суд ме ђу на род не ар би тра же (LCIA) 
– ни јед на ни дру га ин сти ту ци ја не об ја вљу је по дат ке о ре ги стра ци ји но вих 
спо ро ва. 

4.2. Име на ар би та ра и име на пу но моћ ни ка

По ред име на стра на ка, Ге не рал ни се кре тар ИЦ СИД-а на веб сај ту ове 
ин сти ту ци је об ја вљу је и име на ар би та ра и њи хо ве функ ци је у ве ћу (пред-
сед ник, ар би тар ту жи о ца, ар би тар ту же ног) чим бу ду име но ва ни и при хва-
те име но ва ње. Та ко ђе, об ја вљу ју се име на пу но моћ ни ка стра на ка. Об ја вљи-
ва ње име на ар би та ра у ком би на ци ји са об ја вљи ва њем ар би тра жних од лу ка, 
омо гу ћи ло је пу но моћ ни ци ма стра на ка да про у ча ва ју ис ку ство и ста во ве 
ар би та ра о ва жним пи та њи ма ко ја се че сто по на вља ју у ин ве сти ци о ној ар-
би тра жи и да на осно ву то га од ре ђе ни број ар би та ра до би је зна ча јан број 
име но ва ња у ис тој уло зи. Мо гло би се го то во ре ћи да су се од ре ђе ни ар би три 
„спе ци ја ли зо ва ли“ за тач но од ре ђе не функ ци је у ар би тра жном ве ћу, на при-
мер Бри жит Стерн за функ ци ју ар би тра ту же ног, a Чарлс Бра у ер за функ-
ци ју ар би тра ту жи о ца. Пре ма УН ЦТАД-овом веб сај ту Стер но ва је до са да 
има ла 87 име но ва ња упра во на ту функ ци ју од 2003. до 2017. го ди не, а 
Бра у ер 42 име но ва ња на ову дру гу функ ци ју, по чев ши од 1997. до 2017. 

48 J. Pa ul sson, G. Pe troc hi los, 423.
49 Ibi dem.
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го ди не.50 До ступ ност ин фор ма ци ја омо гу ћи ла је та ко ђе да се пра те уза стоп-
на име но ва ња истог ар би тра од исте стран ке или истог адво кат ског дру штва 
ко ја су у од ре ђе ним (рет ким) слу ча је ви ма до ве ла и до из у зе ћа у ИЦ СИД-овом 
ар би тра жном по ступ ку.51 Сма тра се да уз по моћ об ја вље них по да та ка о спо ру 
стран ке и њи хо ви пу но моћ ни ци мо гу из во ди ти и пре ко по треб не за кључ ке 
о ефи ка сно сти по је ди них ар би та ра, по себ но пред сед ни ка ве ћа, а по ве ћа ва се 
и од го вор ност ар би та ра за до не ту од лу ку.52 Слич но се мо же ре ћи и за пер фор-
ман се пу но моћ ни ка, јер об ја вље ни по да ци омо гу ћа ва ју стран ка ма да утвр де 
ко ли ко ис ку ство има ју у ин ве сти ци о ним спо ро ви ма и ка кав успех у спо ру 
су по је ди на адво кат ска дру штва као пу но моћ ни ци стра на ка оства ри ла.

Има ју ћи у ви ду ва жност об ја вљи ва ња са ста ва ар би тра жног ве ћа и пу-
но моћ ни ка стра на ка, по ма ло чу ди чи ње ни ца да УПТ не по ми њу овај по да так 
као ре ле ван тан. То не зна чи, ме ђу тим, да са став ар би тра жних ве ћа ко ја по-
сту па ју по УН ЦИ ТРАЛ-овим пра ви ли ма оста је до кра ја не по знат, бу ду ћи 
да од лу ке на кра ју ипак бу ду об ја вље не, за шта се нај че шће по ста ра по бед-
нич ка стран ка.53

Све ово је у знат ној ме ри ути ца ло и на тр го вин ску ар би тра жу. По пр ви 
пут у сво јој исто ри ји, ме ђу на род ни ар би тра жни суд МТК је 2016. го ди не 
од лу чио да поч не да об ја вљу је име на ар би та ра, њи хо во др жа вљан ство и 
по дат ке о то ме ко их је име но вао и у ком свој ству су по сту па ли у пред ме ту 
у ко ме су име но ва ни (као ар би тар по је ди нац, пред се да ва ју ћи, ар би тар ту-
жи о ца или ар би тар ту же ног).54 Ка ко би се са чу ва ла по вер љи вост по ступ ка, 
не об ја вљу је се број пред ме та ни ти име на стра на ка и пу но моћ ни ка, а стран-
ке мо гу спо ра зум но да ис кљу че ову мо гућ ност. Oмогућено je пре тра жи ва ње 
по име ну ар би тра и по зе мљи ње го вог од но сно ње ног др жа вљан ства, а мо же 
се утвр ди ти и ко ји је ар би тар уче ство вао у ис тој ар би тра жи са дру гим ар-

50 UN CTAD, In vest ment Po licy Hub, Ar bi tra tors and An nul ment Com mit tee Mem bers [17. 
ав густ 2018].

51 Ви де ти оп шир ни је, у књи зи: M. Kin ne ar, F. Nitschke, Dis qu a li fi ca ti on of Ar bi tra tors 
un der the IC SID Con ven tion and Ru les у књи зи: C. Gi or get ti (ed), Chal len ges and Re cu sals of 
Jud ges and Ar bi tra tors in In ter na ti o nal Co urts and Tri bu nals, Brill, Le i den, Bo ston, 2015, 57 и да ље.

52 C. Ro gers, 1323; B. Cop po, Con fi den ti a lity in the Ar bi tra tion Ru les of the Mi lan Cham ber, 
у књи зи: The Ri se of Tran spa rency in In ter na ti o nal Ar bi tra tion (eds. A. Ma la te sta, R. Sa li), Ju ris, 
2013, 150.

53 Због све ве ћег зна ча ја ар би тра же, за ову област се спе ци ја ли зо ва ло не ко ли ко струч них 
ча со пи са до ступ них он лајн, чи ји агил ни но ви на ри успе ва ју да са зна ју ова кве по дат ке, чак 
и ка да су за шти ће ни по вер љи во шћу. То  су пре све га IA Re por ter и GAR. У тек сту о но во от-
кри ве ним ар би тра жа ма на Бал ка ну, ко ји је по ме нут у фу сно ти 46, но ви нар је не зна ним 
пу тем ус пео да до ђе до име на ар би та ра у спо ру из ме ђу ма ђар ске фир ме Ци виш и Ре пу бли ке 
Ср би је.

54 ICC Be gins Pu blis hing Ar bi tra tor In for ma tion in Dri ve for Im pro ved Tran spa rency, ICC 
(27. јун, 2016), https://ic cwbo.or g/me dia-wall/news-spe ec hes/icc -be gins-pu blis hing-ar bi tra tor-
in for ma tion-in -dri ve-for -im pro ved-tran spa rency/ [17. јул 2018.]
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би тром.55 Ови по да ци ко ји су фа сци нант ни са ми по се би би ли би још ко ри-
сни ји за про у ча ва ње ар би тра же ка да би се об ја ви ла и др жа вљан ства стра на ка.

Ни дру ге ин сти ту ци је ви ше не скри ва ју име на ар би та ра. На при мер, 
Сток холм ски ин сти тут за ар би тра жу у ча со пи су Stoc kholm In ter na ti o nal Ar-
bi tra tion Re vi ew, већ ду ги низ го ди на об ја вљу је од лу ке у ко ји ма се на во де 
име на ар би та ра и пу но моћ ни ка стра на ка.56 Име на ар би та ра оста ју на ве де на 
у ори ги на лу и у ре ди го ва ној од лу ци Ар би тра жне ин сти ту ци је При вред не 
ко мо ре Ми ла на. По је ди ни ау то ри сма тра ју да је опре де ље ње ар би тра жне 
ин сти ту ци је о то ме да ли ће об ја вљи ва ти име на ар би та ра у ано ни ми зо ва ним 
ар би тра жним од лу ка ма, од кључ ног зна ча ја за ар би тре и да они тре ба да 
бу ду уна пред оба ве ште ни о то ме.57

4.3. Ар би тра жна од лу ка и на чин окон ча ња спо ра

Пра ви ло 22 Ад ми ни стра тив ног и фи нан сиј ског пра вил ни ка ИЦ СИД-а 
пред ви ђа оба ве зу Ге не рал ног се кре та ра да на од го ва ра ју ћи на чин об ја ви 
ин фор ма ци ју о да ту му и на чи ну окон ча ња сва ког ар би тра жног по ступ ка 
по кре ну тог у окви ру Цен тра. Та од ред ба ипак не га ран ту је да ће сва ка ИЦ-
СИД-ов а од лу ка би ти об ја вље на.58

Пре ма чла ну 48, став 5 Ва шинг тон ске кон вен ци је ИЦ СИД не об ја вљу-
је ар би тра жну од лу ку без при стан ка стра на ка. Од 2006. го ди не и из ме на 
Ар би тра жних пра ви ла ИЦ СИД-а ко је су та да усво је не, ако при стан ка стра-
на ка не ма, ИЦ СИД је ду жан да од мах у сво јим пу бли ка ци ја ма об ја ви из во де 
из прав ног обра зло же ња ар би тра жног су да (Ар би тра жна пра ви ла ИЦ СИД-а, 
члан 48, став 4).59 Стран ка ма се обич но по ста вља пи та ње да ли су са гла сне 
са об ја вљи ва њем од лу ке на пр вој сед ни ци ар би тра жног су да.60 Ако је са гла-
сност до би је на, Цен тар од лу ку, ка да бу де до не та, об ја вљу је у пу ном тек сту 
на два ме ста – у ча со пи су the IC SID Re vi ew – Fo re ign In vest ment Law Jo ur nal61 

55 По да ци се мо гу на ћи на сле де ћој адре си: https://ic cwbo.or g/dis pu te-re so lu tion-ser vi ces/
ar bi tra tion/ic c-ar bi tral-tri bu nals/ [17. јул 2018].

56 C. Ro gers, фу сно та 93. Вид. та ко ђе веб стра ни цу по ме ну тог ча со пи са, где се из ри чи-
то по ми ње ова ква по ли ти ка об ја вљи ва ња ар би тра жних од лу ка: http://www.ju ri spub.co m/
Bo ok sto re/In ter na ti o nal/Stoc kholm-In ter na ti o nal-Ar bi tra tion-Re vi ew-SI AR.html

57 B. Cop po, 150.
58 Је дан ма ли број од лу ка остао је нео бја вљен. C. Schre u er et al, The IC SID Con ven tion: 

A Com men tary, 2nd ed. Cam brid ge Uni ver sity Press, 2009, 837.
59 Ме ђу тим, Се кре та ри јат још увек не об ја вљу је си сте мат ски из во де из од лу ка, ве ро-

ват но због то га што су се дру ги по ста ра ли да те од лу ке бу ду до ступ не у ин те грал ном тек сту.
60 Ch. Schre u er et al, 835-6.
61 Од лу ке ар би тра жних су до ва об ја вљу ју се у још две по зна те пу бли ка ци је: IC SID 

Re ports ко ји из да је La u ter pacht Cen tre for In ter na ti o nal Law и In ter na ti o nal Le gal Ma te ri als 
(ILM), ко ји из да је ASIL (Ame ri can So ci ety of In ter na ti o nal Law).

Др Ма ја Ста ни ву ко вић, Јав ност и тај ност ар би тра же (стр. 449–476)
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и на веб сај ту ИЦ СИД-а.62 Стран ке ни су ве за не чла ном 48, став 5 Ва шин тон-
ске кон вен ци је, ко ји је упу ћен са мо Цен тру, од но сно огра ни ча ва са мо ње го-
во пра во на об ја вљи ва ње од лу ке усло вом да мо ра да при ба ви са гла сност 
стра на ка.63 Уко ли ко ни је за кљу чи ла спо ра зум о по вер љи во сти ар би тра жне 
од лу ке, стран ка има пра во да об ја ви од лу ку по свом на хо ђе њу, и упр кос 
про ти вље њу дру ге стран ке.

Ве ћи на дру гих ар би тра жних пра ви ла пред ви ђа да се ар би тра жна од-
лу ка не сме об ја ви ти без при стан ка стра на ка. Та ко УАП у пр во бит ној вер-
зи ји из 1976. го ди не, у чла ну 32, ста ву 5, тра же са гла сност обе стран ке за 
об ја вљи ва ње ар би тра жне од лу ке. У УАП из 2010. го ди не, од ред ба је про ши-
ре на на сле де ћи на чин:

„5. Ар би тра жна од лу ка мо же да се об ја ви уз при ста нак свих стра на ка 
или ка да се ње но при ка зи ва ње зах те ва од стран ке због не ке ње не за кон-
ске оба ве зе, ра ди за шти те или вр ше ња не ког пра ва или у ве зи с по ступ-
ком пред др жав ним су дом или не ким дру гим над ле жним ор га ном.“

Oчигледно је да је УН ЦИ ТРАЛ-ов  ре жим об ја вљи ва ња од лу ке стро жи 
од ИЦ СИД-овог јер текст од ред бе оба ве зу је и стран ке као уче сни ке у ар би-
тра жном по ступ ку, та ко да оне не би сме ле по је ди нач но да об ја ве од лу ку 
ако се дру га стра на то ме про ти ви. 

Ме ђу тим, са до ла ском УПТ пра ви ло из чла на 32, став 5 УАП се ме ња, 
јер се при ста нак стра на ка ви ше не тра жи. По је ди ни до ку мен ти ме ђу ко ји ма 
се ис ти че ар би тра жна од лу ка, оба ве зно се и ау то мат ски об ја вљу ју (члан 3, 
став 1 УПТ).64

Док Пра ви ла МТК не са др же из ри чи ту од ред бу о об ја вљи ва њу од лу ка, 
Пра ви ла ЛЦИА су на стра ни по вер љи во сти: члан 30 став 3 ЛЦИА пред ви ђа 
да ни ар би тра жна од лу ка ни ње ни де ло ви не сме ју да се об ја ве без прет ход-
не пи са не са гла сно сти стра на ка и ар би та ра. 

За са да, ван кон тек ста ин ве сти ци о не ар би тра же, ар би тра жне од лу ке се 
још увек рет ко об ја вљу ју у пу ном тек сту, без ин тер вен ци ја.65

Ипак, по сто је ја сне на зна ке да се и у тр го вин ској ар би тра жи си ту а ци ја 
убр за но ме ња. Док три на се одав но за ла же за об ја вљи ва ње,66 са све ви ше 

62 https://ic sid.wor ldbank.org .
63 Ви де ти Bi wa ter Ga uf v. Tan za nia (IC SID Ca se No. ARB/05/22), Pro ce du ral Or der No. 

3, 29. сеп тем бра 2006, па сус 119, у ко ме се ци ти ра пр во из да ње ко мен та ра Кон вен ци је: C. 
Schre u er, The IC SID Con ven tion, A Com men tary, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2002, 819-828.

64 J. Pa ul sson, G. Pe troc hi los, 429.
65 E. de Bra ban de re, In vest ment Tre aty Ar bi tra tion as Pu blic In ter na ti o nal Law, 158.
66 J.D.M. Lew, The Ca se for the Pu bli ca tion of Ar bi tra tion Awards, у књи зи J. C. Schultsz, 

A.J. van den Be rg (eds), The Art of Ar bi tra tion: Es says on In ter na ti o nal Ar bi tra tion Li ber Ami co rum 
Pi e ter San ders 12 Sep tem ber 1912–1982, Klu wer Law and Ta xa ti on Pu blis hers 1982, 223.
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ар гу ме на та.67 Мно ге ин сти ту ци је (на при мер МТК,68 СЦЦ, ЦАМ, Швај цар-
ске ко мо ре итд.), об ја вљу ју из во де из од лу ка или ре ди го ва не ве р зи је ар би-
тра жних од лу ка из ко јих су из бри са на име на стра на ка и дру ги по да ци ко ји 
би мо гли да по мог ну у иден ти фи ка ци ји стра на ка и спо ра.69 Ар би тра жна 
од лу ка у том об ли ку по не кад се на зи ва и „ано ни ми зо ва на“ или „са ни та ри зо-
ва на“. До ду ше, и за об ја вљи ва ње у том об ли ку ве ћи ном се тра жи при ста нак 
обе ју стра на ка или бар од су ство при го во ра јед не од стра на ка. 

4.4. Про це сне на ред бе
Ар би тра жна пра ви ла ИЦ СИД-а тре нут но не уре ђу ју пи та ње об ја вљи-

ва ња дру гих од лу ка ар би тра жног су да, као што су од лу ке о над ле жно сти и 
про це сне на ред бе. До са да је Цен тар по сту пао са овим од лу ка ма и на ред ба-
ма на исти на чин као и са ко нач ном ар би тра жном од лу ком. Пре ма пред ло гу 
за из ме ну Ар би тра жних пра ви ла ИЦ СИД-а, уво ди се из ри чи та од ред ба 
ко јом ће се про ши ри ти до ступ ност ових до ку ме на та, ра ди раз ви ја ња до след-
не ар би тра жне прак се.70

То је већ уве де но у УПТ ко ја пре ди ђа ју ау то мат ско об ја вљи ва ње не са мо 
ар би тра жних од лу ка, не го и од лу ка о над ле жно сти и про це сних на ред би 
(члан 3, став 1: the fol lo wing do cu ments shall be ma de ava i la ble to the pu blic: 
....or ders, de ci si ons and awards of the ar bi tral tri bu nal.)

Је дан од нај че шће ци ти ра них пред ме та ко јем се ар би тра жни суд ба вио 
пи та њем тај но сти раз ли чи тих вр ста до ку ме на та у ар би тра жном по ступ ку 
по пра ви ли ма ИЦ СИД-а је пред мет Бај во тер Га уф про тив Тан за ни је (Bi wa-
ter Ga uff v. Tan za nia).71 Пи та ње се по ста ви ло ка да је ту жи лац зах те вао да 

67 A. Ma la te sta, R. Sa li (eds.), The Ri se of Tran spa rency in In ter na ti o nal Ar bi tra tion: The 
Ca se for the Anonymo us Pu bli ca tion of Ar bi tral Awards, Ju ris 2013; J. Kar ton, A Con flict of In te-
rests: Se e king a Way Fo r ward on Pu bli ca tion of In ter na ti o nal Ar bi tral Awards, Ar bi tra tion In ter-
na ti o nal, 2012, 447; P. Co mrie-Thom son, A Sta te ment of Ar bi tral Ju ri spru den ce: The Ca se for a 
Na ti o nal Law Obli ga tion to Pu blish In ter na ti o nal Com mer cial Ar bi tral Awards, Jo ur nal of In ter-
na ti o nal Ar bi tra tion, 2/2017, 275; Chang-fa Lo, On a Ba lan ced Mec ha nism for Pu blis hing Ar bi tral 
Awards, Con tem po rary Asia Ar bi tra tion Jo ur nal, 235 (2008).

68 По чев ши од де ве де се тих, од лу ке МТК се ре дов но об ја вљу ју у из во ди ма или у ре ди-
го ва ном об ли ку, и то у сле де ћим пу бли ка ци ја ма: ICC Bul le tin, Col lec tion of ICC Ar bi tral 
Awards, Year bo ok Com mer cial Ar bi tra tion, и АSA Bul le tin. На веб сај ту ICC Di gi tal Li brary, 
до сту пан је бес плат но спи сак 640 об ја вље них од лу ка уз на во ђе ње пу бли ка ци је у ко јој су 
об ја вље не http://li brary.ic cwbo.or g/dr -awards.htm#ho ri zon tal Tab12 [24. јул 2018].

69 Слич ну прак су уво ди код нас и Бе о град ски ар би тра жни цен тар. Ви де ти члан 9, став 
2 Пра вил ни ка БАЦ-а. http://www.ar bi tra ti o nas so ci a tion.or g/wp -con tent/uplo ads/2015/02/Pra-
vil nik-Be o grad skog-Ar bi tra znog-Cen tra.pdf 

70 The IC SID Ru les Amend ment Pro cess, стр. 3.
https://ic sid.wor ldbank.org /en/do cu ments/abo ut/ic sid%20ru les%20amend ment%20pro cess-eng .pdf 

71 Ви де ти у до ма ћој ли те ра ту ри: П. Ђун дић, Уче шће ли ца ко ја ни су стран ке у ар би-
тра жном по ступ ку и за шти та јав ног ин те ре са пред ар би тра жним су дом ИК СИД, Збор ник 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 3/2012, 321, 333-335. 
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ар би тра жни суд до не се при вре ме ну ме ру ко јом би ту же ној (Тан за ни ји) за-
бра нио да на ин тер не ту об ја ви про це сну на ред бу ар би тра жног су да.72 У 
но вој про це сној на ред би, ар би тра жни суд је на 43 стра ни це обра зло жио да 
без по себ ног спо ра зу ма стра на ка о тај но сти, не ма оп штег пра ви ла ко је би 
од њих зах те ва ло да чу ва ју тај ност по ступ ка, као што не ма ни оп штег пра-
ви ла ко јим би се на мет ну ла тран спа рент ност у ИЦ СИД ар би тра жи. При том 
се из ја снио, по је ди нач но, о мо гућ но сти об ја вљи ва ња ра зних до ку ме на та 
ко ји се раз ме њу ју у ар би тра жном по ступ ку. Ка да су у пи та њу про це сне на-
ред бе за у зео је сле де ћи став:

„С об зи ром на трет ман ар би тра жних од лу ка, и трет ман та квих ма те-
ри ја ла у ин ве сти ци о ној ар би тра жи уоп ште, тре ба ло би да по сто ји прет-
по став ка да је до зво ље но об ја вљи ва ње од лу ка, на ред би и упут ста ва 
ар би тра жног су да.“
„Ипак, бу ду ћи да се при ро да и пред мет та квих од лу ка, на ред би и упу-
ста ва ар би тра жног су да ве о ма раз ли ку ју, .....о об ја вљи ва њу ове ка те го ри је 
до ку ме на та тре ба да од лу чу је ар би тра жни суд, од слу ча ја до слу ча ја.“73 

Слич ну тен ден ци ју при ме ћу је мо и у тр го вин ској ар би тра жи. У прак си 
МТК већ су об ја вљи ва не про це сне на ред бе у ано ни ми зо ва ном об ли ку, си-
сте ма ти зо ва не по по је ди ним зна чај ни јим пи та њи ма. На при мер, об ја вље не 
су збир ке про це сних на ред би ко је се од но се на обез бе ђе ње ар би тра жних 
тро шко ва (se cu rity for costs), је зик ар би тра же, ро ко ве, итд. у по ступ ку по 
ар би тра жним пра ви ли ма МТК.74 

4.5. Под не сци и до ка зи

Ар би тра жна пра ви ла ИЦ СИД-а не ре гу ли шу пи та ње до ступ но сти под-
не са ка. Из то га се из во ди за кљу чак да стран ке мо гу сло бод но да об ја ве соп-
стве не под не ске.75 Ипак, у пред ме ту Бај во тер про тив Тан за ни је, ар би тра-
жни суд је огра ни чио ту мо гућ ност, бар док је спор у то ку, јер би „не јед на ко 
об ја вљи ва ње под не са ка мо гло да ство ри по гре шан ути сак о овом по ступ ку.“76 

72 Ту же на је об ја ви ла за пи сник са при прем ног ро чи шта и Про це сну на ред бу број 2 на 
веб сај ту ИТА. Ар би тра жни суд је од лу чи вао о зах те ву ту жи о ца за од ре ђи ва ње при вре ме не 
ме ре у Про це сној на ред би број 3. https://www.ita law.com /si tes/de fa ult/fi les/ca se-do cu ments/
it a0089.pd f

73 Bi wa ter Ga uf v. Tan za nia (IC SID Ca se No. ARB/05/22), Pro ce du ral Or der No. 3, 29. 
сеп тем бра 2006, па су си 152 и 153.

74 Ви де ти спи сак об ја вље них про це сних на ред би по по је ди ним те ма ма, на сај ту: http://
li brary.ic cwbo.or g/dr -pr o ce du ral de ci si ons.ht m 

75 C. Schre u er et al, 698; Bi wa ter Ga uf v. Tan za nia, па сус 131.
76 Ви де ти та ко ђе М. Јо ва но вић, 246-247.
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Дру ги раз лог је био тај што би под не сци јед не стра не мо гли да са др же де та ље 
о до ку мен ти ма ко је је дру га стра на пре да ла у то ку по ступ ка пре да је до ка за.77 
Исто се од но си ло и на из ја ве све до ка и ве шта ка, при ло же не у под не сци ма.

У слу жбе ним об ја шње њи ма уз пр ву ве р зи ју Ар би тра жних пра ви ла 
ИЦ СИД-а на во ди се да:

„Ни је за бра ње но да стран ке об ја ве сво је под не ске. Ме ђу тим, стран ке 
се мо гу спо ра зу ме ти да то не учи не, на ро чи то ако сма тра ју да би об ја-
вљи ва ње мо гло да за о штри спор (exa cer ba te the dis pu te).“78

У пред ме ту Аба клат и дру ги про тив Ар ген ти не, ар би тра жни суд се 
по звао на ову од ред бу и кон ста то вао да би у том по ступ ку, ри зик за о штра-
ва ња спо ра био још ве ћи због агре сив ног то на по је ди них стра нач ких под-
не са ка, те је ра ди „очу ва ва ња кон струк тив не ат мос фе ре и уред ног од ви ја ња 
ар би тра жног по ступ ка”, за бра нио об ја вљи ва ње под не са ка.79 

УН ЦИ ТРАЛ-ов а пра ви ла о тран спа рент но сти на во де да ће сле де ћи до-
ку мен ти би ти до ступ ни јав но сти (члан 3, став 1):

„оба ве ште ње о ар би тра жи, од го вор на оба ве ште ње о ар би тра жи, ту жба, 
од го вор на ту жбу, све да ље пи са не из ја ве и пи са ни под не сци стра на ка, 
та бе лар ни спи сак у ко ме се на во де сви до ка зи при ло же ни у на ве де ним 
под не сци ма и у ми шље њи ма ве шта ка и из ја ва ма све до ка, уко ли ко је 
спи сак те вр сте при пре мљен у по ступ ку, али не и са ми до ка зи...“.

Ар би тра жни суд је ду жан да по ша ље ове под не ске ре по зи то ри ју му чим 
их до би је, а ре по зи то ри јум је ду жан да их об ја ви, уз по што ва ње чла на 7 ко-
ји ре гу ли ше трет ман по вер љи вих и за шти ће них ин фор ма ци ја.80 Та ко ђе у 
УПТ се као раз лог ко ји би мо гао спре чи ти об ја вљи ва ње под не са ка, по ми ње 
то што би њи хо во об ја вљи ва ње мо гло не га тив но ути ца ти на диг ни тет ар би-
тра жног по ступ ка (in te grity of the pro ce e dings).81 

77 Bi wa ter Ga uf v. Tan za nia, па сус 158.
78 Ru le 30, No te F, 1 IC SID Re ports 9. Ци ти ра но у спо ру Abac lat and ot hers (ca se for merly 

known as Gi o van na a Bec ca ra and ot hers) v. The Ar gen ti ne Re pu blic, (IC SID Ca se No. ARB/07/5), 
Pro ce du ral Or der No. 3 (Con fi den ti a lity Or der), 27 ја ну ар 2010, па сус 71 и у спо ру Bi wa ter Ga uf 
v. Tan za nia, па сус 125.

79 Abac lat and ot hers (ca se for merly known as Gi o van na a Bec ca ra and ot hers) v. The Ar-
gen ti ne Re pu blic, па су си 102 и 103.

80 Ви де ти де таљ ни је, М. Јо ва но вић, 249.
81 При ме ри ко је УПТ да ју за не га ти ван ути цај на диг ни тет ар би тра жног по ступ ка су: 

ако би об ја вљи ва ње мо гло да спре чи да се при ку пе или пре да ју до ка зи, ако би во ди ло за стра-
ши ва њу све до ка, адво ка та ко ји за сту па ју стран ке у спо ру или чла но ва ар би тра жног ве ћа или 
у дру гим слич ним из у зет ним окол но сти ма (члан 7, став 7). У Ко мен та ру УПТ се на гла ша ва 
да овај из у зе так тре ба уско ту ма чи ти и да је у Рад ној гру пи би ло не мо гу ће по сти ћи кон сен-
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За о штра ва ње спо ра до ко га би мо гло до ћи због об ја вљи ва ња по да та ка 
не фи гу ри ра као из у зе так у чла ну 7 УПТ. Ка ко об ја шња ва ју ко мен та то ри, 
члан 3, став 1 УПТ пред ви ђа об ја вљи ва ње под не са ка већ у то ку по ступ ка 
што ни је слу чај но, јер је том од ред бом из ри чи то од ба че но гле ди ште ко је је 
би ло пред мет рас пра ве Рад не гру пе то ком из ра де УПТ, пре ма ко ме би об ја-
вљи ва ње тре ба ло пред ви де ти тек по што се по сту пак окон ча, да се не би 
не га тив но од ра зи ло на ток ар би тра жног по ступ ка.82 Oва је од ред ба (ко јом 
се на ла же оба ве зно, ау то мат ско и исто вре ме но об ја вљи ва ње под не са ка стра-
на ка) та ко ђе у су прот но сти са до са да шњом прак сом ин ве сти ци о них ар би-
та ра ко ји су би ли мно го опре зни ји ка да је у пи та њу об ја вљи ва ње под не са ка 
у то ку тра ја ња спо ра и нај че шће су то за бра њи ва ли.83 

На кра ју тре ба при ме ти ти, да упр кос по др жа ва њу „тран спа рент но сти“, 
пра ви ла не пред ви ђа ју об ја вљи ва ње до ка за, бар не ау то мат ско. На и ме, у 
ста ву 2 и 3 чла на 3 УПТ на ве де но је: 

„Уз по што ва ње чла на 7 [поверљивe и за шти ће не информације], из ве-
шта ји ве шта ка и из ја ве све до ка, из у зев до ка за ко ји су им при ло же ни, 
учи ни ће се до ступ ним јав но сти, на зах тев би ло ког ли ца, ко ји бу де 
под нет ар би тра жном су ду.“
„Уз по што ва ње чла на 7 [поверљивe и за шти ће не информације], ар би тра-
жни суд мо же да од лу чи, на соп стве ну ини ци ја ти ву или на зах тев би ло 
ког ли ца, по сле кон сул та ци ја са стран ка ма у спо ру, да ли ће и ка ко учи-
ни ти до ступ ним до ка зе и све дру ге до ку мен те пре да те ар би тра жном 
су ду или из да те од ар би тра жног су да ко ји ни су об у хва ће ни ста во ви ма 1 
или 2 овог чла на. То мо же на при мер да се обез бе ди ста вља њем ових 
до ку ме на та на од ре ђе ни веб сајт ка ко би се учи ни ли до ступ ним.“

Из на ве де ног ви ди мо да чи ње ни ца да до ка зи ни су ау то мат ски до ступ ни 
јав но сти не зна чи да су ау то ри УПТ же ле ли да огра ни че њи хо ву до ступ ност, 
већ са мо да су тра жи ли прак тич но ре ше ње ко јим би се из бе гао те рет, од но-
сно утро шак вре ме на и нов ца ко ји би био нео п хо дан да би се ау то мат ски 
ста вио на увид јав но сти чи тав спис спо ра.84 

У пред ме ту БСГР про тив Гви не је (BSG Re so ur ces Li mi ted v. Gu i nea), у 
ко ме је уго во ре на при ме на УПТ, стран ке су се спо ра зу ме ле да и до ка зи под-
не ти у по ступ ку, бу ду ста вље ни на увид јав но сти.85 

зус о не ким да љим при ме ри ма из у зет них окол но сти осим ова два ко ја су из ри чи то на ве де на. 
Li se Johnson, Nat ha lie Ber na sco ni-Oster wal der, 23. 

82 J. Pa ul sson, G. Pe troc hi los, 430.
83 E. de Bra ban de re, In vest ment Tre aty Ar bi tra tion as Pu blic In ter na ti o nal Law, па сус 157.
84 J. Pa ul sson, G. Pe troc hi los, 430.
85 Ibi dem, 409.
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4.6 Из но ше ње де та ља о пред ме ту у ме ди ји ма

Ве о ма ра но, већ у пред ме ту Ам ко про тив Ин до не зи је из 1981. го ди не, 
у ИЦ СИД ар би тра жи се по ста ви ло пи та ње да ли стран ка у то ку по ступ ка 
мо же ме ди ји ма да са оп шти ин фор ма ци је о спо ру и то ку по ступ ка. Ин до не-
зи ја је тра жи ла при вре ме ну ме ру од ар би тра жног су да ко јом ће се за бра ни ти 
ту жи о цу да под сти че пи са ње штам пе о спо ру са обра зло же њем да се ти ме 
мо же за о штри ти спор и на не ти ште та ње ној еко но ми ји. Не ма од ре да ба о ово-
ме у Ва шинг тон ској кон вен ци ји ни ти у Ар би тра жним пра ви ли ма ИЦ СИД-а, 
али се Ин до не зи ја по зва ла на оп ште на че ло по вер љи во сти ар би тра жног 
по ступ ка. Од го вор ту жи о ца је био да Кон вен ци ја и Ар би тра жна пра ви ла не 
за бра њу ју стран ка ма да го во ре о пред ме ту и о ста ту су ар би тра же у јав но сти 
или уоп ште. Ар би тра жни суд је дао за пра во ту жи о цу и од био да до не се 
при вре ме ну ме ру, с по зи вом на не до ста так прав ног осно ва, ма да је на по ме-
нуо да по сто ји до бро и по ште но, прак тич но прав но пра ви ло да стран ке у 
прав ном спо ру тре ба да се у соп стве ном ин те ре су уз др же о пред у зи ма ња 
би ло че га што би мо гло да по гор ша и за о штри спор, чи ме би се ње го во ре-
ша ва ње учи ни ло још те жим. 86 То је став ар би та ра у пред ме ту Ам ко про тив 
Ин до не зи је ко ји ће по сле њих сле ди ти и дру ги ин ве сти ци о ни ар би три.

На при мер, у пред ме ту Ме тал клад про тив Мек си ка, ту же на др жа ва је 
тра жи ла при вре ме ну ме ру ко јом би се за бра ни ло об ја вљи ва ње сва ке ин фо-
р ма ци је о пред ме ту. Ар би три су из ме ђу оста лог, на ве ли: „Ма да се че сто 
ка же да је је дан о раз ло га за из бор ар би тра же из бе га ва ње пу бли ци те та, 
стран ке ипак има ју пра во да јав но го во ре о ар би тра жи, из у зев у слу ча ју ка да 
су за кљу чи ле уго вор ко јим се пред ви ђа огра ни че ње тог пра ва.“87 На осно ву 
то га, од би ли су да до не су тра же ну при вре ме ну ме ру, али су до да ли да се 

„ар би тра жном су ду ипак чи ни да би би ло од ин те ре са за уред но од ви-
ја ње ар би тра жног по ступ ка и да би по мо гло одр жа ва њу са рад ње из ме-
ђу стра на ка, ако би то ком по ступ ка обе стран ке огра ни чи ле јав ну ди-
ску си ју о пред ме ту на ми ни мум, уз је ди ни услов да по шту ју спо ља 
на мет ну ту оба ве зу об ја вљи ва ња ко јом је јед на од њих прав но ве за на.“88

Си ту а ци ја се обр ну ла у пред ме ту Бај во тер про тив Тан за ни је, у ко ме 
је ту жи лац (ула гач) тра жио при вре ме ну ме ру због то га што је Тан за ни ја на 
ин тер не ту об ја ви ла за пи сник са пр ве про це сне кон фе рен ци је и Про це сну 

86 De ci son on Re qu est for Pro vi si o nal Me a su res in Ar bi tra tion bet we en Am co Asia Cor po-
ra tion et al. and In do ne sia, 24 I.L.M. 365 (1985), па сус 5, [20. ју ла 2018. на сер ви су Hein On li ne].

87 Me tal clad Corp. v. The Uni ted Me xi can Sta tes, (IC SID Ca se No. ARB(AF)/97/1), De ci sion 
on a Re qu est by the Re spon dent for an Or der Pro hi bi ting the Cla i mant from Re ve a ling In for ma tion, 
27. oктобар 1997, пасус 9.

88 Ibi dem, пасус 10.
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на ред бу бр.2 ко ја је по сле тог са стан ка до не та. У Про це сној на ред би број 3 
у ко јој су од лу чи ва ли о зах те ву ту жи ла ца да се за шти ти по вер љи вост, ар-
би три су пре по ру чи ли стран ка ма сле де ће:

„Ра ди из бе га ва ња сва ке сум ње, стран ке мо гу да се упу сте у јав ну ди-
ску си ју о пред ме ту, под усло вом да та ква јав на ди ску си ја бу де огра ни-
че на на нео п ход но и да не бу де ко ри шће на као ин стру мент ко јим ће се 
стран ке ан та го ни зо ва ти, за о штри ти њи хо ва не сла га ња, из вр ши ти не-
при ме рен при ти сак на јед ну од њих или по тен ци јал но оте жа ти ре ша-
ва ње спо ра, или ка ко би се за о би шле од ред бе ове Про це сне на ред бе.“89 

Ар би три су у овом пред ме ту по себ ну па жњу по кло ни ли рав но те жи 
из ме ђу ин те ре са тран спа рент но сти и ин те ре са да се за шти ти диг ни тет и 
уред но од ви ја ње ар би тра жног про це са (pro ce du ral in te grity of the ar bi tra-
tion).90 Док по сту пак тра је по сто ји очи глед на тен зи ја из ме ђу ова два ин те-
ре са.91 Ка да се ар би тра жни по сту пак окон ча до но ше њем ко нач не од лу ке, 
ин те ре си за шти те диг ни те та и уред ног од ви ја ња ар би тра жног про це са ви ше 
ни су ак ту ел ни, па се та да де та љи о пред ме ту мо гу сло бод но об ја вљи ва ти у 
ме ди ји ма.92 Сто га су ар би три, ци ти ра ју ћи прет ход не од лу ке у пред ме ти ма 
Ле вен и Ме тал клад, до не те на осно ву спо ра зу ма НАФ ТА, за кљу чи ли да би 
би ло „ко ри сно за уред но од ви ја ње ар би тра жног по ступ ка уко ли ко би обе стран-
ке огра ни чи ле јав но рас пра вља ње о пред ме ту на оно што се сма тра нео п ход ним 
(Ле вен, па сус 26), „уз је ди ни услов да по шту ју спо ља на мет ну ту оба ве зу об ја-
вљи ва ња ко јом је јед на од њих прав но ве за на (Ме тал клад, па сус 10).“93 

У тр го вин ској ар би тра жи си ту а ци ја је не што друк чи ја. Ка да је у пи та њу 
Лон дон ски суд ме ђу на род не ар би тра же, сма тра се да оп шта оба ве за чу ва ња 
по вер љи во сти ар би тра же, пред ви ђе на у чла ну 30, Пра ви ла из 2014. го ди не, 
об у хва та и оба ве зу да се чу ва као тај на и са ма чи ње ни ца да је ар би тра жа 
по кре ну та и да је у то ку.94 Ме ђу тим, ка да је у пи та њу ар би тра жни суд МТК, 
оба ве за чу ва ња по вер љи во сти ни је из ри чи то пред ви ђе на у ар би тра жним 

89 Bi wa ter Ga uf v. Tan za nia, Pro ce du ral Or der No. 3, па сус 149. Го то во иден ти чан текст 
се на ла зи и у про це сној на ред би Ар би тра жног су да у пред ме ту Abac lat and ot hers (ca se for-
merly known as Gi o van na a Bec ca ra and ot hers) v. The Ar gen ti ne Re pu blic, Pro ce du ral Or der No. 3, 
па сус 71.

90 B Bi wa ter Ga uf v. Tan za nia, па сус 112.
91 Ibi dem, па сус, 140.
92 Ibi dem, па сус 142.
93 Ibi dem, па сус 138.
94 G. Bi an co, Ar tic le 2. Pu bli ca tion of in for ma tion at the com men ce ment of ar bi tral pro ce-

e dings, у књи зи: D. Eu ler et al. (eds.), Tran spa rency in In ter na ti o nal In vest ment Ar bi tra tion: A 
Gu i de to the UN CI TRAL Ru les on Tran spa rency in Tre aty-Ba sed In ve stor-Sta te Ar bi tra tion, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, 2015, 82.
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пра ви ли ма из 2017. го ди не. Ма да ова ин сти ту ци ја не об ја вљу је по дат ке о 
по кре ну том спо ру, стран ке у на че лу ни су ве за не оба ве зом по вер љи во сти 
ако о то ме не по сто ји по се бан спо ра зум или док ар би тра жни суд на зах тев 
јед не од њих не до не се та кву про це сну на ред бу (мо гућ ност да ар би тра жни суд 
до не се та кву про це сну на ред бу пред ви ђе на је у чла ну 22, став 3 ар би тра жних 
пра ви ла МТК). Стран ка би, да кле, мо гла без ло ших по сле ди ца, об ја ви ти по-
да так да је по кре ну ла МТК ар би тра жу или да је МТК ар би тра жа по кре ну та 
про тив ње под усло вом да ни је за кљу чи ла спо ра зум о чу ва њу по ве рљи во сти 
по ступ ка и да ар би тра жи суд ни је до нео та кву про це сну на ред бу.

У Упут стви ма УН ЦИ ТРАЛ-а о ор га ни зо ва њу ар би тра жних по сту па ка 
(2016), ко ја су пре вас ход но на ме ње на за ор га ни зо ва ње тр го вин ске ар би тра же, 
па су си 50-54 по све ће ни су спо ра зу ми ма о чу ва њу по вер љи во сти ар би тра-
жног по ступ ка. Ови па су си гла се:

„50. Ши ро ко је при хва ће но гле ди ште да се у тр го вин ској ар би тра жи 
под ра зу ме ва пра ви ло о по ве љи во сти и да је по вер љи вост по жељ на и 
ко ри сна ка рак те ри сти ка ме ђу на род не тр го вин ске ар би тра же. Ме ђу тим, 
у до ма ћим за ко ни ма и ар би тра жним пра ви ли ма не по сто ји је дин стве ни 
при ступ о то ме до ко је ме ре су уче сни ци у ар би тра жи оба ве зни да чу-
ва ју по вер љи вост по да та ка о ар би тра жном по ступ ку.
51. Ако је по вер љи вост стран ка ма ва жна или при о ри тет на и ако ни су 
за до вољ не уре ђе њем тог пи та ња у ме ро дав ном ар би тра жном пра ву или 
ар би тра жним пра ви ли ма, стран ке се мо гу спо ра зу ме ти о же ље ном ре жи-
му по ве р љи во сти у ме ри у ко јој им је то до зво ље но ме ро дав ним ар би-
тра жним пра вом.
52. Спо ра зум о чу ва њу по ве љи во сти мо же да об у хва ти јед но или ви ше 
од сле де ћих пи та ња: (а) ма те ри јал или ин фор ма ци је ко је ће се др жа ти 
у тај но сти (нпр. чи ње ни ца да је у то ку ар би тра жа, иден ти тет стра-
на ка и ар би та ра....)....“

Као што се ви ди, спо ра зу мом се мо же пред ви де ти да стран ке мо ра ју да 
др же у тај но сти чи ње ни цу да је у то ку ар би тра жа и иден ти тет сво јих про-
тив ни ка у спо ру. Пре ма то ме, у од су ству спо ра зу ма, ни у ко мер ци јал ној 
ар би тра жи, у ве ћи ни слу ча је ва та ква оба ве за не те ре ти стран ке. 

4.7. Усме на рас пра ва и за пи сни ци са рас пра ве

4.7.1. Усме на рас пра ва

Об ја вљи ва ње за пи сни ка са рас пра ве, а по го то во еми то ва ње то ка рас-
пра ве пре ко ме ди ја, би ли су до по чет ка овог ве ка не за ми сли ви. Чак је и при-

Др Ма ја Ста ни ву ко вић, Јав ност и тај ност ар би тра же (стр. 449–476)
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ступ рас пра ви био стро го огра ни чен. Пра ви ло је би ло да се усме на рас пра ва 
одр жа ва in ca me ra, без при су ства јав но сти, да је ар би тра жни по сту пак, а 
по себ но усме на рас пра ва, при ват ног ка рак те ра. То се про ме ни ло 2002. го-
ди не, ка да је у ин ве сти ци о ној ар би тра жи УПС про тив Ка на де ар би тра жни 
суд, уз са гла сност стра на ка у спо ру, до зво лио да се усме на рас пра ва о при-
го во ру не на дле жно сти одр жи уз при су ство јав но сти.95 По сту пак се во дио 
на осно ву Спо ра зу ма НАФ ТА и ар би тра жних пра ви ла УН ЦИ ТРАЛ-а, у 
ор га ни за ци ји ИЦ СИД-а. Јав ност је ис кљу че на у де ло ви ма усме не рас пра ве 
ко ји су се од но си ли на по вер љи ве ин фор ма ци је стра на ка. На ста вља ју ћи у 
овом прав цу, Ка на да је 7. ок то бра 2003. го ди не да ла из ја ву ко јом се уна пред 
са гла си ла са тим да се рас пра ве на осно ву НАФ ТА-е одр жа ва ју јав но и оба-
ве за ла се да ће од ту жи ла ца-ула га ча тра жи ти да се и они са гла се, а од ар би-
тра жног су да да спро ве де од го ва ра ју ће ло ги стич ке при пре ме за „отво ре ну“ 
рас пра ву. Истог да на су и САД да ле та кву из ја ву, а Мек си ко је при стао на 
то на ред не го ди не. У из ја ва ма др жа ва чла ни ца је ре че но да се рас пра ва мо же 
пре но си ти пре ко ка блов ске те ле ви зи је или пре ко ин тер не та.96 

Не ду го по том, про ме ње на су и Ар би тра жна пра ви ла ИЦ СИД-а та ко да 
са да пред ви ђа ју (члан 32, став 2) сле де ће: 

„Осим ако се не ка од стра на ка ус про ти ви, суд, по сле кон сул та ци је са 
Ге не рал ним се кре та ром, мо же да до зво ли да и дру га ли ца, осим стра-
на ка, њи хо вих за ступ ни ка, са вет ни ка и адво ка та, све до ка и ве шта ка за 
вре ме да ва ња ис ка за, те слу жбе ни ка су да, при су ству ју рас пра ви или 
по сма тра ју це лу рас пра ву или њен део, под усло вом да се за то обез бе-
ди од го ва ра ју ћи ло ги стич ки аран жман. Ар би тра жни суд у ова квом 
слу ча ју утвр ђу је по сту пак за за шти ту по вер љи вих или за шти ће них 
ин фор ма ци ја.“ 

Ци ти ра на од ред ба и да ље оста вља мо гућ ност сва кој од стра на ка да се 
ус про ти ви јав но сти усме не рас пра ве, што оне нај че шће и чи не, та ко да је 
ве ћи на рас пра ва и да ље за тво ре на за јав ност.97 У пред ме ту Бај во тер Га уф, 

95 Uni ted Par cel Ser vi ce of Ame ri ca, Inc. v. Go vern ment of Ca na da, NAF TA/ UN CI TRAL 
Ar bi tra tion Ru les Pro ce e ding, 7. децембар 2005. Оглас ко јим се јав ност оба ве шта ва о то ме 
мо же се ви де ти на веб сај ту ИЦ СИД-а: http://ic sid fi les.wor ldbank.org /ic sid/ic sid/sta tic fi les/
Ar chi ve_%20An no un ce ment6.html

Ка сни је је и усме на рас пра ва о ме ри ту му отво ре на за јав ност:
http://ic sid fi les.wor ldbank.org /ic sid/ic sid/sta tic fi les/Ar chi ve_%20An no un ce ment23.html
96 Elly Lilly and Co. v. Ca na da, Go ve rn ment of Ca na da Sub mis sion on Pro ce du ral Is su es, 

2. мај 2014, па сус 138. https://www.ita law.com /si tes/de fa ult/fi les/ca se-do cu ments/ita law3242.pdf  
[19.07.2018].

97 E. de Bra ban de re, In vest ment Tre aty Ar bi tra tion as Pu blic In ter na ti o nal Law, па сус 162. 
C. Schre u er et al, 699.
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ар би тра жни суд је од био зах тев пет не вла ди них ор га ни за ци ја да при су ству-
ју усме ној рас пра ви јер се ту жи лац то ме ус про ти вио.98 

Ка да ме ђу на род ни уго вор на осно ву ко га је ар би тра жа по кре ну та са др-
жи по себ не од ред бе о јав но сти усме не рас пра ве, ове од ред бе има ју пред ност 
у од но су на во љу стра на ка и оба ве зу ју ће су за стран ке у спо ру.99 На при мер 
Спо ра зум о под сти ца њу и за шти ти ула га ња из ме ђу Ср би је и Ка на де пред-
ви ђа у чла ну 31, став 2:

„2. Ро чи шта одр жа на на осно ву овог де ла спо ра зу ма су отво ре на за јав-
ност. Суд мо же одр жа ти за тво ре не де ло ве ро чи шта, in ca me ra, у ме ри 
у ко јој је то по треб но да би се за шти ти ле по вер љи ве ин фор ма ци је.“

Прет по став ка је по УАП да рас пра ва ни је јав на, ако се стран ке ни су 
друк чи је спо ра зу ме ле. УПТ, ме ђу тим, од сту па ју од чла на 28, став 3 УАП и 
као основ но пра ви ло уво де да је усме на рас пра ва у ин ве сти ци о ној ар би тра-
жи отво ре на за јав ност, а из у зе ци се од но се на за шти ту по вер љи вих ин фор-
ма ци ја и на од ре ђе не слу ча је ве ка да ар би тра жни суд уз кон сул та ци је са 
стран ка ма, од лу чи да је због од ре ђе них окол но сти оте жа но ор га ни зо ва ти 
при ступ јав но сти. Нај ва жни је је да у по ступ ку по УАП и УПТ, за раз ли ку 
од по ступ ка по пра ви ли ма ИЦ СИД-а стран ке не ма ју моћ ве тоа, чак ни ка да 
су са гла сне да не же ле при су ство јав но сти на рас пра ви.100 Усме на рас пра ва 
у пр вом пред ме ту спро ве де ном по УПТ, ко ји смо већ по ми ња ли, БСГР про-
тив Гви не је, мо же се по гле да ти на ју тју бу и то на два је зи ка, ен гле ском и 
фран цу ском.101 Ме ђу тим, пр ва ис ку ства по ка зу ју да не по сто ји ве ли ко ин-
те ре со ва ње јав но сти за ове сним ке и да еми то ва ње усме не рас пра ве ни је 
мно го до при не ло ле ги тим но сти ин ве сти ци о не ар би тра же.102 Исти је слу чај 
и са усме ним рас пра ва ма отво ре ним за јав ност ко је до са да ни су би ле на ро-
чи то по се ће не.103 

Ако се стран ке спо ра зу ме ју да усме на рас пра ва или де ло ви рас пра ве 
ко ји ни су по вер љи ве при ро де бу ду еми то ва ни пре ко ка блов ске те ле ви зи је 
или пре ко ин тер не та, по ја вљу је се ри зик да ће се слу чај но у то ку рас пра ве 
от кри ти не ка по вер љи ва ин фор ма ци ја ко ја ни је за уши јав но сти. Ре ше ње за 

98 Bi wa ter Ga uf v. Tan za nia, Pr o ce du ral Or der No. 5, 2. фе бру ар 2007, па су си 69–71.
99 E. de Bra ban de re, In vest ment Tre aty Ar bi tra tion as Pu blic In ter na ti o nal Law, па сус 163.
100 J. Pa ul sson, G. Pe troc hi los, 456.
101 He a ring BSGR v Gu i nea (ARB/14/22 – March 2018) 
https://www.you tu be.co m/pl aylist?list=PLTPAfLBOj fQIjsQdhKktyn5SGit GpitLT&spfre-

load=5
102 C. Tre he ar ne, 3. Пр ви ИЦ СИД-ов  пред мет у ко ме је усме на рас пра ва пре но ше на 

пре ко ин тер не та био је Пак рим про тив Сал ва до ра (Pac Rim Cayman LLC v. Re pu blic of El 
Sal va dor (IC SID Ca se No. ARB/09/12)).

103 J. Pa ul sson, G. Pe troc hi los, 457.
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тај про блем на ла зи се у од ло же ном еми то ва њу. На при мер у пред ме ту БСГР 
про тив Гви не је ин тер нет пре нос је био од ло жен за је дан сат у од но су на 
ствар ни ток рас пра ве.104

На кра ју тре ба ре ћи да раз вој до га ђа ја у ко мер ци јал ној ар би тра жи, бар 
за са да, ни је оти шао та ко да ле ко да се тра жи јав ност усме не рас пра ве. Овај 
вид ар би та же оста је ре зер ви сан за не по сред не уче сни ке у спо ру. На при мер, 
Ар би тра жна пра ви ла МТК од 1. мар та 2017. го ди не пред ви ђа ју у чла ну 26, 
став 3: „Ли ца ко ја не уче ству ју у по ступ ку не ће има ти при ступ усме ној рас-
пра ви, осим уз одо бре ње ар би тра жног су да и стра на ка.“ Пра ви ла ЛЦИА од 
1. окто бра 2014. го ди не пред ви ђа ју у чла ну 19, став 4: „Сва ка усме на рас пра ва 
се одр жа ва без при су ства јав но сти, осим ако се стран ке друк чи је не са гла се 
у пи са ном об ли ку.“ 

4.7.2. За пи сни ци са рас пра ве

При род но је да сли чан ре жим као за при ступ јав ној рас пра ви, ва жи и 
за до ступ ност за пи сни ка са рас пра ве. Пре ма Пра ви лу 22 Ад ми ни стра тив ног 
и фи нан сиј ског пра вил ни ка ИЦ СИД-а, Ге не рал ни се кре тар мо же да об ја ви 
за пи сник са рас пра ве са мо ако се обе стран ке са тим са гла се. Са гла сност се 
рет ко до би ја. На при мер, у Ко мен та ру Ва шинг тон ске кон вен ци је на во ди се 
да је са гла сност да та у пред ме ту Ма ле зи јан хи сто ри кал сал ворс про тив 
Ма ле зи је (Ma laysian Hi sto ri cal Sal vors v. Ma laysi a).105 У пред ме ту Бај во тер 
Га уф, ар би тра жни суд је пре по ру чио стран ка ма да се уз др же од об ја вљи ва ња 
за пи сни ка са рас пра ве.106

Ако стран ка же ли да об ја ви за пи сник са рас пра ве, тре ба да се обра ти 
ар би тра жном су ду за одо бре ње.107 Стран ке не ма ју пра во да об ја вљу ју за пи-
сник јед но стра но. У пред ме ту Ворлд дју ти фри про тив Ке ни је (World Duty 
Free v. Kenya), ту же на је тра жи ла од ар би тра жног су да при вре ме ну ме ру за 
за шти ту тај но сти, јер је ту жи лац об ја вио ау дио за пис и пи са ни за пи сник са 
при прем не кон фе рен ци је. Ар би три су за у зе ли ја сан став: 

„ка да ни је до не та од лу ка да се усме на рас пра ва отво ри за јав ност, стран-
ке не би тре ба ло да јед но стра но пре но се за пи сник са рас пра ве.“108 

104 Ibi dem, фу сно та 37.
105 C. Schre u er et al, 700. Ma laysian Hi sto ri cal Sal vors, SDN, BHD v. The Go vern ment of 

Ma laysi a (IC SID Ca se No. ARB/05/10), Award, 17 May 2007, па сус 32.
106 Bi wa ter Ga uf v. Tan za nia, Pro ce du ral Or der No. 5.
107 Стран ке че сто тра же од лу ку о то ме у об ли ку при вре ме не ме ре. Спи сак од лу ка о 

при вре ме ним ме ра ма до не тим у окви ру ИЦ СИД-а мо же се на ћи на веб сај ту Цен тра: https://
ic sid.wor ldbank.org /en/Pa ges/pro cess/De ci si ons-on -Pro vi si o nal-Me a su res.aspx

108 World Duty Free v. Kenya (IC SID CA SE NO. ARB/00/7), the De ci sion on a Re qu est by 
Re spon dent for a Re com men da tion of Pro vi si o nal Me a su res of 25 April 2001. Oдлука о при вре-
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По УПТ, за пи сник са рас пра ве се за себ но тре ти ра, у сми слу да рас пра-
ва мо же би ти за тво ре на за јав ност, али ће, све јед но, за пи сник са рас пра ве у 
де лу ко ји ни је по вер љи ве при ро де би ти ау то мат ски до сту пан јав но сти.109 
Усме на рас пра ва ре гу ли са на је у чла ну 6, а јав ност за пи сни ка у чла ну 3, став 
1 УПТ ко ји се од но си на об ја вљи ва ње спи са пред ме та.

У тр го вин ској ар би тра жи, за пи сни ци са рас пра ве се не об ја вљу ју. Они 
би мо гли да по ста ну до ступ ни јав но сти уко ли ко би би ли упо тре бље ни као 
до каз у по ступ ку по ни шта ја ар би тра жне од лу ке пред на ци о нал ним су дом.

4.8. Ве ћа ње о од лу ци

Ар би тра жна пра ви ла ИЦ СИД-а пред ви ђа ју да је ве ћа ње тај но и од ово га 
не ма из у зет ка.110 Ово се не ме ња ни са но вим пра ви ли ма о тран спа рент но сти. 
На при мер, члан 3, став 3 УПТ пред ви ђа да ар би тра жни суд мо же да кон-
сул ту је стран ке о евен ту ал ном об ја вљи ва њу до ку ме на та за ко је сма тра да 
би тре ба ло да се об ја ве. Ко мен та то ри ис ти чу да ме ђу те до ку мен те сва ка ко 
не спа да ју на цр ти ар би тра жне од лу ке и дру ги до ку мен ти ко ји се од но се на 
ве ћа ње, на при мер ема и ло ви ко је ар би три раз ме њу ју ра ди де ли бе ра ци је. 
Ау то ри на гла ша ва ју да је тај ност ве ћа ња од су штин ског зна ча ја за диг ни тет 
ар би тра жног по ступ ка, те да ове до ку мен те не тре ба укљу чи ти у по јам из 
чла на 3, став 3 УПТ ко ји укљу чу је „све дру ге до ку мен те пре да те ар би тра-
жном су ду или из да те од ар би тра жног су да“.111

5. ЗА КЉУ ЧАК

На ша хи по те за да је јед на од тра ди ци о нал них ка рак те ри сти ка ар би тра-
же, по вер љи вост, од но сно, тај ност по ступ ка, то ком по след њих де це ни ја осла-
би ла и усту пи ла ме сто тран спа рент но сти, је на осно ву прет ход но из ло же ног 
ис тра жи ва ња и по твр ђе на. Тран спа рент ност по ступ ка је по себ но од ли ка 
ин ве сти ци о не ар би тра же, али се из тог до ме на пре ли ва и у тр го вин ску ар би-
тра жу. Ра ди што ве ће тран спа рент но сти у ин ве сти ци о ној ар би тра жи, до не-
та су 2013. го ди не и по себ на Пра ви ла УН ЦИ ТРАЛ-а, као и Ма у ри циј ска 
кон вен ци ја ко ја тре ба да обез бе ди њи хо ву што ши ру при ме ну. Тран спа рент-
ност или јав ност огле да се у то ме да од мах на по чет ку по ступ ка бу ду об ја-
вље на име на стра на ка и чи ње ни ца да је по кре нут ар би тра жни спор, да од мах 

ме ним ме ра ма ни је об ја вље на, али се би тан део ње не са др жи не на во ди у ар би тра жној од-
лу ци у овом пред ме ту. Ви де ти: Award, 4. oк т обар 2006, па сус 16. 

109 J. Pa ul sson, G. Pe troc hi los, 430.
110 Ар би тра жна пра ви ла ИЦ СИД-а, члан 15, став 1.
111 J. Pa ul sson, G. Pe troc hi los, 431.
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бу ду по зна та име на ар би та ра и пу но моћ ни ка, да стран ке мо гу да из но се 
де та ље о пред ме ту спо ра у ме ди ји ма, да се усме на рас пра ва пре но си пре ко 
ин тер не та, а за пи сни ци са рас пра ве об ја вљу ју на ве ба сај то ви ма, исто као и 
пр о це сне на ред бе, под не сци и до ка зи, а на кра ју и ар би тра жна од лу ка. Све 
ово је у знат но ма њој ме ри при сут но у тр го вин ској ар би тра жи, али се и ту 
на зи ру обри си ве ће тран спа рент но сти у чи ње ни ци да МТК и дру ге ин сти-
ту ци је са да об ја вљу ју име на ар би та ра, да се све ве ћи број од лу ка и пр о це сних 
на ред би об ја вљу је у ре ди го ва ном об ли ку и да је за за шти ту тај но сти по 
мно гим ар би тра жним пра ви ли ма по треб но за кљу че ње по себ ног уго во ра. У 
при лог јав но сти ра де мно ги ин те ре си: ар би тра жних ин сти ту ци ја, ар би та ра, 
пу но моћ ни ка, не вла ди них ор га ни за ци ја, јав ног мње ња у ту же ним др жа ва-
ма, а не тре ба за бо ра ви ти ни ин те рес ве ли ког бро ја др жа ва и при вред них 
дру шта ва за раз во јем ме ђу на род не прав не ре гу ла ти ве ко јом ће се омо гу ћи-
ти што ве ћа гло ба ли за ци ја тр го ви не и ин ве сти ци ја и по ти сну ти у дру ги план 
на ци о нал но тр го вин ско и ин ве сти ци о но пра во. Је ди ни ко ји оста ју за ин те-
ре со ва ни за тај ност и при ват ност по ступ ка су кон крет ни уче сни ци у спо ру, 
би ли они при вред на дру штва или др жа ве. Њи хов ин те рес је за шти ћен уто-
ли ко што се у од ре ђе ним слу ча је ви ма мо гу су прот ста ви ти об ја вљи ва њу, 
тра жи ти да се ар би траж на од лу ка и дру ги спи си ре ди гу ју, да се рас пра ва 
еми ту је од ло же но, да се јав ност ис кљу чи са осе тљи вих де ло ва рас пра ве и 
сл. Ипак, то је да ле ко од оне не ка да шње тајнe ар би тра же због ко је су је мно ги 
по слов ни су бјек ти ра до уго ва ра ли. Са све ве ћим пр о ди ра њем тран спа рент-
но сти, ар би тра жа се пре тва ра у не што са свим дру го, са свим по зи тив ним и 
не га тив ним ефек ти ма ко је та тран сфор ма ци ја са со бом но си. 
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Con fi den ti a lity and Tran spa rency in In ter na ti o nal Ar bi tra tion

Abstract:It is very of ten he ard that con fi den ti a lity is one of the prin ci pal 
advan ta ges of ar bi tra tion. Ne vert he less, con fi den ti a lity is not re cog ni zed as a ge ne ral 
prin ci ple of ar bi tra tion and the re are no pro vi si ons on con fi den ti a lity to be fo und in 
le gal so ur ces such as the New York Co ven tion on Re cog ni tion and En for ce ment 
of Fo re ign Ar bi tral Awards, or the UN CI TRAL Mo del Law on In ter na ti o nal Com-
mer cial Ar bi tra tion. If ar bi tra tion is very of ten con fi den tial, this co mes from the 
na tu re of things rat her than from hard and fast ru les. This pa per ex plo res to what 
ex tent has con fi den ti a lity ce a sed to be the ba sic fe a tu re of ar bi tra tion in mo dern 
prac ti ce. The trend to wards gre a ter tran spa rency has ger mi na ted ma inly in the fi eld 
of in vest ment ar bi tra tion du ring the last two de ca des, but it had dif fu sed ac cross 
in ter na ti o nal com mer cial ar bi tra tion. The UN CI TRAL Ru les on Tran spa rency in 
In vest ment Ar bi tra tion are the re sult of that de ve lop ment that was dri ven by dif-
fe rent for ces and in te rests: tho se of ar bi tral in sti tu ti ons, ar bi tra tors, le gal co un sel, 
non-go vern men tal or ga ni za ti ons, sta tes and the ge ne ral pu blic. That de ve lop ment 
has ena bled the system of qu a si-pre ce dent in in ve stor-sta te ar bi tra tion and in ci ted 
nu me ri o us chal len ges of ar bi tra tors. It has in for med the ob ser vers of gen der and 
et hnic ine qu a lity pre va i ling in this li ne of le gal bu si ness. Step by step, each seg ment 
of the ar bi tral pro ce du re be ca me open to the pu blic in in ve stor-sta te ar bi tra ti ons: 
the na mes of the par ti es and the fact that the dis pu te is pen ding, the na mes of ar bi-
tra tors and le gal co un sel, the ar bi tral award and the out co me of the dis pu te, 
pro ce du ral or ders, me mo ri als and ex hi bits, he a ring and tran scripts of the he a ring. 
The things that wo uld be just un he ard of in the ni ne ti es, such as bro ad ca sting of 
the he a ring, star ted to hap pen in the new mil le ni um. In flu en ced by this trend, the 
in sti tu ti ons pre do mi nantly ope ra ting in the fi eld of com mer cial ar bi tra tion, such 
as the ICC, star ted re ve a ling mo re of the ir own bu si ness. Alt ho ugh so me of them, 
such as the LCIA still gi ve gre at we ight to con fi den ti a lity, it is ge ne rally dif fi cult 
not to suc cumb in one way or anot her to the ne west tran spa rency trend, that is, 
li ke an ir re si sti ble for ce, chan ging the fa ce of ar bi tra tion. 

Keywords:con fi den ti a lity, tran spa rency, in vest ment ar bi tra tion, com mer cial 
ar bi tra tion.
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