KLAUZULE
ARBITRAŻOWE

Klauzule arbitrażowe ICC

Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach
zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze
standardowych
klauzul,
wskazanych
poniżej.
Standardowa klauzula arbitrażowa ICC
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w
związku z nią, będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z
Regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby
Handlowej (ICC) przez jednego lub więcej arbitrów
powołanych zgodnie z tym Regulaminem.
Strony mogą swobodnie dostosować klauzulę do
konkretnych okoliczności. Na przykład, mogą określić
liczbę arbitrów, z uwagi na to, że Regulamin Arbitrażowy
ICC zawiera domniemanie o wyznaczeniu arbitra
jedynego. Nadto, pożądane może być przez strony
wyznaczenie miejsca i języka arbitrażu oraz prawa
właściwego dla sporu. Regulamin Arbitrażowy ICC nie
przewiduje ograniczeń dla stron w kwestii wyboru
miejsca i języka arbitrażu ani prawa właściwego dla
umowy.
Zawsze należy zachować ostrożność, aby uniknąć
ryzyka niejednoznaczności w opracowywaniu klauzuli.
Niejasne sformułowania powodują niepewność i
opóźnienie oraz mogą utrudniać lub nawet narazić na
szwank proces rozstrzygnięcia sporu.
Należy również wziąć pod uwagę wszelkie czynniki
mogące mieć wpływ na wykonalność klauzuli w ramach
obowiązującego prawa. Dotyczy to przepisów
bezwzględnie obowiązujących, obowiązujących w
miejscu arbitrażu oraz w przewidywanym miejscu lub
miejscach prowadzenia egzekucji.
Arbitraż ICC bez arbitra doraźnego
Jeżeli strony chcą wykluczyć stosowanie Przepisów o
Arbitrze Doraźnym, powinny uczynić to w sposób
wyraźny poprzez dodanie do klauzuli poniższego
sformułowania:
Przepisów o Arbitrze Doraźnym nie stosuje się.
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Przyspieszona procedura arbitrażowa
Regulamin Arbitrażowy ICC przewiduje zastosowanie
przyspieszonej procedury w sprawach o niższej
wartości przedmiotu sporu. Jeśli strony postanowią o
wyłączeniu zastosowania Przepisów o Przyspieszonej
Procedurze, muszą wyrazić to poprzez dodanie do
klauzuli poniższego sformułowania:
Przepisy o Przyspieszonej
zastosowania.

Procedurze

nie

mają

Strony, które chciałyby skorzystać z przyspieszonej
procedury w sprawach o wyższej wartości przedmiotu
sporu powinny wyrazić to poprzez dodanie do klauzuli
poniższego sformułowania:
Strony postanawiają, zgodnie z art. 30(2)(b) Regulaminu
Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej, że
Regulamin Przyspieszonej Procedury stosuje się
niezależnie od wartości przedmiotu sporu.
Jeśli strony postanowią określić wyższy limit wartości
przedmiotu sporu niż określony w niniejszym
Regulaminie
dla
zastosowania
Regulaminu
Przyspieszonej Procedury, powinny wyrazić to poprzez
dodanie do klauzuli poniższego sformułowania:
Strony postanawiają, zgodnie z art. 30(2)(b) Regulaminu
Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej, że
Regulamin Przyspieszonej Procedury stosuje się, jeśli
wartość przedmiotu sporu nie przekroczy [określić
kwotę] US$ w dacie zawiadomienia, o którym mowa w
art. 1(3) Regulaminu Przyspieszonej Procedury.
Klauzule wieloeskalacyjne
Arbitraż ICC może zostać użyty jako ostateczne
rozstrzygnięcie sporu, poprzedzone próbą ugodowego
jego rozwiązania poprzez zastosowanie innych
środków, takich jak mediacja. Strony chcące zawrzeć
w umowach poziomową klauzulę rozwiązywania
sporów łączącą postępowanie arbitrażowe ICC
z postępowaniem mediacyjnym ICC, powinny odwołać
się do standardowych klauzul odnoszących się do
Regulaminu Mediacji ICC.
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Możliwe są również inne połączenia usług. Przykładowo,
arbitraż może być stosowany jako plan awaryjny w
przypadku ekspertyzy lub [decyzji] zespołu ds.
rozwiązywania sporów. Nadto, strony sięgające po
arbitraż ICC mogą również zwrócić się do
Międzynarodowego Centrum ADR ICC o wyznaczenie
biegłego, w razie gdy opinia biegłego jest niezbędna w
trakcie postępowania arbitrażowego.
Standardowe klauzule dla tych oraz innych połączeń
usług
są
dostępne
w
wielu
językach
na
www.iccarbitration.org.

