
ПРЕДМЕТ: САОБРАЋАЈНО И ПОСЛОВНО ПРАВО 

РАЗРЕД: II-6 

ПРОФЕСОР: МИЛЕНА ГОСПАВИЋ 

milena.g_92@hotmail.com  
 

ПОЈАМ И ИЗВОРИ ВАЗДУХОПЛОВНОГ ПРАВА 

 

Ваздухопловно право у најширем смислу представља скуп свих правних одредби којима су 

регулисани одређени односи између физичкихи правних лица у вези са ваздушном 

пловидбом или ваздухопловством уопште. 

Изношењем неколико карактеристика ваздухопловног права показује се самосталност и 

оригиналност овог права које га чини посебном граном у правном систему.  У тражењу 

основних разлика полази се од саобраћајног пута и саобраћајног средства, као битних 

елемената регулисања самог предмета ове дисциплине. Ријеч је о саобраћајном путу на 

коме се одвија ваздушна пловидба у саобраћајном средству.  

У првом случају се ради о ваздушном простору сваке земље као специфичном путукоји не 

тражи никаква људска улагања, нити посебна одржавања. Тај пут својствен само 

ваздушном превозу тражи велика улагања на свом почетку и завршатку, јер су аеродроми 

и њихова техничка опремљеност услов безбједног полијетања и слијетања.  

Други елемент предмета ваздухопловног права је ваздухоплов, као саобраћајно средство 

представља ствар ограниченог домета, али велике материјалне врједности и највеће 

брзине међу осталим саобраћајним средствима.  

Друга специфичност ваздухопловног права је општег карактера и тиче се ширине његових 

института и разноврсности његових одредаба. Овог пута није ријеч о његовој ширини већ о 

јединствености или сличности института и одредаба ваздухопловног права у различитим 

земљама свијета. На челу листе ваздухопловног права налазе се закони, као најчешћи 

облик доношења одредби, којима национални законодавци регулишу одређене 

друштвене односе у ваздухопловству. Упоредно, ваздухопловно право познајене колико 

категорија држава које истим или сличним законским критеријумима уређује своје 

ваздухопловно право. Ово нису увијек самостални ваздухопловни закони већ најчешће 

трговачки закон. Поред трговачких закона, међу изворима се налазе и закони јавног или 

административног права. Домаћи извори ваздухопловног права су: Закон о ваздушној 

пловидби и Закон о облигационим и основним материјално - правним односима у 

ваздушној пловидби. Такође, Међународне конвенције се јављају као извори 

ваздухопловног права, веома су бројне и спадају у ред најприхваћенијих међународних 

конвенција. Међу изворима ваздухопловног права значајна је група кривично правних 

конвенција чије суодредбе посвећене борби против угрожавања безбедности цивилног 

ваздухопловства. Значајно је поменути и међународне организације које се баве 

проблематиком цивилног ваздухопловства. Поред њих, постоје и регионалне међународне 

организације цивилног ваздухопловства.  
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Напомена: Лекцију прочитати и у свеске укратко написати шта представља појам 

ваздухопловног права, у чему се огледа његова специфичност у односу на друге видове 

саобраћаја и који су његови извори. Задаћу сликати и послати на е-mail. Ученици који буду 

извршавали своје обавезе на вријеме биће награђени. За све нејасноће и питања можете 

ми писати на е-mail за вријеме часа.  


