HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR
VIJEĆE SPORTSKE ARBITRAŽE
I. STALNO VIJEĆE
Broj predmeta: 02/00 VŠA
Zagreb, 25. travnja 2000.
RJEŠENJE
U predmetu izvanrednog preispitivanja odluke športske udruge protiv koje
su iscrpljena ili ne postoje druga sredstva pravne zaštite
Podnositelj zahtjeva: Košarkaški klub "Benston", Zagreb, Dubrava 222
Odluka protiv koje se zahtjev podnosi: Odluka Arbitraže Hrvatskog
košarkaškog saveza broj 548-99 od 22. prosinca 1999. godine

Vijeće športske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora - I. stalno vijeće u sastavu mr. sc. Hrvoje
Momčinović kao predsjednik te Ivica Crnić dipl. iur. i dr. sc. Hrvoje Kačer kao članovi Vijeća u
predmetu izvanrednog preispitivanja odluke Arbitraže Hrvatskog košarkaškog saveza broj 548-99 od
22. prosinca 1999. godine, koji je zahtjev podnio Košarkaški klub "Benston" iz Zagreba, Dubrava 222,
pisanim zahtjevom od 2. veljače 2000. godine, na sjednici održanoj dana 25. travnja 2000. godine, bez
nazočnosti javnosti, donijelo je sljedeće

Rješenje
Odbija se kao neosnovan zahtjev Košarkaškog kluba "Benston" iz Zagreba, Dubrava 222 za
izvanredno preispitivanje odluke Arbitraže Hrvatskog košarkaškog saveza broj 548-99 od 22. prosinca
1999. godine.

Obrazloženje
Pravomoćnom i konačnom odlukom Povjerenika natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza br. 999/99
od 9. rujna 1999. godine usvojen je zahtjev košarkaša Igora Perice i utvrđen status slobodnog igrača,
uz obvezu Košarkaškog kluba "Benston" da mu isplati iznos od 18.000 DEM u kunskoj protuvrijednosti
- pod prijetnjom izricanja mjera predviđenih Pravilnikom o statusu profesionalnih košarkaša Hrvatskog
košarkaškog saveza.
Kako Košarkaški klub "Benston" nije isplatio Igoru Perici navedeni iznos, Povjerenik natjecanja
Hrvatskog košarkaškog saveza donio je dana 8. prosinca 1999. godine odluku br. 1575/99- kojom je
suspendirao Klub iz službenih natjecanja koja priređuje Hrvatski košarkaški savez i to u vremenu od 8.
siječnja 2000. godine do isplate duga Igoru Perici.
Protiv ove odluke Košarkaški klub "Benston" izjavio je žalbu uz koju je podnio i zahtjev za izvanredno
preispitivanje pravomoćne odluke Povjerenika natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza br. 999/99
od 9. rujna 1999. godine.
Odlukom Arbitraže Hrvatskog košarkaškog saveza br. 548-99 od 22. prosinca 1999. godine usvojena
je žalba Kluba i odgođen početak primjene suspenzije, tako da on teče od 1. lipnja 2000. godine do
isplate duga Košarkaškog kluba "Benston" Igoru Perici. Istom odlukom odbačen je zahtjev za
izvanredno preispitivanje navedene pravomoćne odluke Povjerenika natjecanja Hrvatskog
košarkaškog saveza.
Protiv ove odluke Arbitraže Hrvatskog košarkaškog saveza, Košarkaški klub "Benston" podnio je
zahtjev za izvanredno preispitivanje. U zahtjevu je naveo da tijela Hrvatskog košarkaškog saveza nisu
pravilno i potpuno utvrdila činjenično stanje u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku, jer je
ugovor o profesionalnom igranju sklopljen 1. lipnja 1998. godine između Košarkaškog kluba "Benston"

i igrača Igora Perice bio povrijeđen od obje ugovorne strane - a ne samo od strane Kluba. Usvajanjem
zahtjeva igrača Igora Perice da mu se utvrdi status slobodnog igrača na štetu Kluba, jer je ugovor o
profesionalnom igranju raskinut na štetu Kluba - povrijeđeno je jedno od temeljnih načela ugovornog
prava: da se ne može tražiti ispunjenje činidbe druge ugovorne strane, ako strana koja traži ispunjenje
nije svoju činidbu ispunila. O ovim navodima Kluba, iznesenim u tijeku prvostupanjskog i
drugostupanjskog postupka, tijela Hrvatskog košarkaškog saveza nisu se izjasnila, čime su povrijedila
i načelo ravnopravnosti stranaka u postupku.
Zato je podnositelj zahtjeva predložio da se pobijana odluka ukine, a igrača Igora Pericu uputi
redovnom sudu na parnicu radi ostvarivanja svoje tražbine prema Klubu.
Uredan i pravovremeno podneseni zahtjev za izvanredno preispitivanje tajnik Vijeća športske arbitraže
dostavio je Hrvatskom košarkaškom savezu i pozvao ga da podnese svoj pisani odgovor u roku od
petnaest dana (čl.lS. st.l. Pravilnika o postupku pred Vijećem športske arbitraže Hrvatskog olimpijskog
odbora "Nar. nov." br. 72/99- dalje: Pravilnik VŠA).
Hrvatski košarkaški savez u odgovoru na zahtjev od 21. veljače 2000. godine br. 149/2000. navodi da
u konkretnom slučaju nema mjesta postupku za izvanredno preispitivanje pobijene odluke, budući da
se ne radi o sporu od značenja za izvršavanje zadaća Hrvatskog olimpijskog odbora (čl.1. st.1.
Pravilnika VŠA), jer pobijanom odlukom nije rješavan spor između Kluba i Igrača. Nadalje ističe, u
bitnom, da Košarkaški klub "Benston" zahtijeva - u stvari - izvanredno pobijanje odluke Povjerenika
natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza br. 999/99 od 9. rujna 1999. godine, glede koje je istekao
rok od 30 dana u kojem se može podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje (čl. 11. st.1. Pravilnika
VŠA). Napokon, osporava osnovanost prijedloga podnositelja zahtjeva da se igrača Igora Pericu uputi
redovnom sudu na parnicu radi ostvarivanja njegove tražbine prema Klubu, navodeći da je obveza
Kluba utvrđena pravomoćnom i konačnom odlukom o statusu igrača.
Vijeće športske arbitraže prvenstveno je trebalo odlučiti o svojoj nadležnosti. Vijeće športske arbitraže
nadležno je odlučivati o konkretnom zahtjevu za izvanredno preispitivanje odluke Arbitraže Hrvatskog
košarkaškog saveza br. 548-99 od 22. prosinca 1999. godine. Ovo zato što protiv nje ne postoje druga
sredstva pravne zaštite, a riječ je o odluci kojom se izriče mjera suspenzije iz svih službenih
natjecanja koja priređuje Hrvatski košarkaški savez - dakle odluci kojom se Košarkaškom klubu
"Benston" zabranjuje sudjelovanje u športskim natjecanjima.
Takva odluka nedvojbeno je odluka o sporovima od značenja za izvršavanje zadaća Hrvatskog
olimpijskog odbora (čl.1. st.3., al.2. Pravilnika VŠA), zbog čega postoje pretpostavke za odlučivanje o
biti stvari.
Nakon rasprave o meritumu Vijeće športske arbitraže je odlučilo:
Zahtjev za izvanredno preispitivanje nije osnovan.
Pobijanom odlukom usvojena je žalba Košarkaškog kluba "Benston" i odgođen početak primjene
suspenzije Kluba, te odbačen zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne odluke Povjerenika
natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza br. 999/99 od 9. rujna 1999. godine. Nije, dakle, odlučeno o
statusu igrača Igora Perice, ni o raskidu ugovora o profesionalnom igranju sklopljenom dana 1. lipnja
1998. godine između Kluba i navedenog Igrača. Zbog toga navodi zahtjeva za izvanredno
preispitivanje pobijane odluke o povredi ugovora od obje ugovorne strane (toč. I.-V. zahtjeva) nisu
pravno odlučni jer se odnose na citiranu odluku Povjerenika natjecanja koja se ne pobija (i glede koje
je istekao rok od 30 dana za podnošenje zahtjeva za izvanredno preispitivanje) a ne na pobijanu
odluku.
Pravilno je postupila Arbitraža Hrvatskog košarkaškog saveza kada je (usvajajući žalbu Kluba) izrekla
(i odgodila početak primjene) suspenziju Košarkaškom klubu "Benston" sve do isplate duga Igoru
Perici, jer je ta mjera utemeljena na pravomoćno j odluci Povjerenika natjecanja br 999/ 99 od 9 . rujna
1999. godine i odredbama Pravilnika o statusu profesionalnih košarkaša (svibanj 1998. godine) - čl.25.
st. 1. i 2., te čl.26. st. 1. i 3. - koje predviđaju mjeru suspenzije Kluba sve do trenutka izvršenja obveze
prema Igraču koji je dobio status slobodnog igrača. Upućivanje Igrača redovnom sudu radi
ostvarivanja njegovih tražbina predviđeno je kao iznimka (mogućnost), a ne kao pravilo (čl.26. st.4.
navedenog Pravilnika).

Pravilna je pobijana odluka i u dijelu kojim je odbačen zahtjev za izvanredno preispitivanje
pravomoćne odluke Povjerenika natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza br. 999/99 od 9. rujna
1999. godine, jer ovaj izvanredni pravni lijek nije predviđen općim aktima Hrvatskog košarkaškog
saveza.
Zbog toga je, temeljem odredaba čl.17. st. l., čl.19. i čl.20. Pravilnika VŠA, odlučeno kao u izreci.
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