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Курс за обучение на млади юристи по арбитраж и други алтернативни способи за
решаване на правни спорове
1-во занятие
Същност на арбитража
1. Понятие и характерни белези
2. Арбитраж и съдебен исков процес-прилики, разлики ;предимства и недостатъци на
арбитража
3. Арбитражът и другите способи за разрешаване на спорове /арбитраж за качество
/ и медиация/
4. Видове арбитраж / международен и вътрешен ;институционен и ad hoc; с обща и
специална компетентност/
5. Място на арбитража и приложим спрямо него закон
6. Развитие на уредбата на арбитража в България. Международноправни
източници - Ню Йоркска, Европейка и Вашингтонска конвенции
2-ро занятие
Арбитражно споразумение
1.Същност и съдържание /минимално и максимално/ на арбитражното споразумение
2. Видове /по възникнал и относно бъдещ спор/. Самостоятелност на арбитражното
споразумение /арбитражната клауза/ от материалноправния договор, в който е
включена
3. Предмет, страни и форма на арбитражното споразумение
4. Субективни и обективни предели на арбитражното споразумение
5. Приложим закон към арбитражното споразумение
6. Правни последици на арбитражното споразумение
3- то занятие
Арбитражен съд
1. Отношения между арбитри и страни
2. Процедура за образуване на арбитражен съд-при ad hoc и институционен
арбитраж
3. Брой на РО по конкретно дело и усложнения при многостранен арбитраж
4. Изисквания за безпристрастност и независимост на арбитрите. Отвод на арбитърпроцедура по отвода
5. Прекратяване правомощията на арбитър по висящ процес
4- то занятие
Арбитражна компетентност
1.Съпоставка на компетентността на държавния и на арбитражния съд - прилики
и разлики
2. Проверка на арбитражната компетентност от арбитража: -служебна /при
образуване на делото и от РО/ и по възражение на ответника
3. Процедура по оспорване на компетентността - основания , срок и последици от
пропускането му
4. Произнасяне по компетентността - с определение и с решение
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5.Правни последици на акта по компетентността. Контрол от държавния съд
5- то занятие
Арбитражно производство
1. Специфично проявление на принципите на правораздаването в арбитражното
производство
2. Започване на производството при арбитраж ad hoc - особености
3. Образуване на арбитражно дело пред институционен арбитраж: искова молба и
отговор на исковата молба. Арбитражна такса
4. Призоваване и съобщения на страните в арбитражното производство
5. Развитие на арбитражното производство - закрити и открити заседания
6. Усложнения в арбитражното производство: насрещен иск, възражение за
прихващане, изменение на иска и участие на трети лица
6- то занятие
Доказването в арбитражния процес. Спиране, прекратяване и приключване на
арбитражното производство
1. Доказване - особености в сравнение със съдебния исков процес
2. Основания за спиране на производството и възобновяването му
3. Прекратяване на арбитражното производство - основания
4. Одобряване на сключена пред арбитража спогодба
5. Отказ от иск
7-мо занятие
Арбитражно решение
1. Постановяване на арбитражно решение - приложим материален закон
2. Форма и съдържание на арбитражното решение
3. Обявяване, влизане в сила и правни последици на арбитражното решение
4. Решение при уговорени условия-предпоставки и особености
5. Поправка, тълкуване и допълване на арбитражно решение
6. Отговорност за разноски и издаване на изпълнителен лист
8- мо занятие
Отмяна на арбитражно решение
1. Иск за отмяна, компетентен съд и срок за предявяване на иска
2. Основания за отмяна на арбитражно решене- обща характеристика и специфика
на контрола, упражняван от ВКС
3. Особености при атакуване на решение при уговорени условия
4. Обезпечаване на иска за отмяна
5. Правни последици на решението по отмяната. Ново разглеждане на делото от
арбитража
6. Екзекватура на чуждестранни арбитражни решения
9- то занятие
Алтернативни способи за решаване на частноправни спорове
1. Понятие за алтернативни способи за разрешаване на правни спорове.
2. Посредничество и помирение; основни характеристики, разграничение.
3. Успешно приключване на производството по посредничество / помирение;
правни последици на споразумението.
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4. Използване на материали от процеса по посредничество /помирение в бъдещ
съдебен или арбитражен процес /Може ли посредникът / помирителят да бъде
разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му станали известни в хода
на производството по посредничество/помирение./
10- то занятие
Практическо занятие по арбитраж
11- то занятие
Практическо занятие по арбитраж
12- то занятие
Изпит за проверка на знанията и приключване на курса
КУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖА ВСЯКА СРЯДА, В ПЕРИОДА ОТ 25.03.2015 г
до 17.06.2015 г., В БТПП ОТ 18.15 ч.в рамките на три академични часа.
АС при БТПП
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