ROZHODCOVSKÉ
DOLOŽKY

Rozhodcovské doložky ICC

Stranám, ktoré si želajú odkázať vo svojich zmluvách na
rozhodcovské konanie ICC, sa odporúča, aby použili
štandardnú doložku.
Štandardná rozhodcovská doložka ICC
O všetkých sporoch vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo
súvisiacich s touto zmluvou rozhodne s konečnou
platnosťou podľa Pravidiel rozhodcovského konania
Medzinárodnej obchodnej komory jeden alebo viacerí
rozhodcovia vymenovaní v súlade s uvedenými
Pravidlami.
Strany si môžu doložku upraviť podľa konkrétnych
okolností. Napríklad si môžu želať určiť počet
rozhodcov, pretože Pravidlá rozhodcovského konania
ICC stanovujú domnienku v prospech jediného
rozhodcu. Pre strany môže byť tiež žiaduce určiť miesto
a jazyk rozhodcovského konania, ako aj právo
aplikovateľné na vec samú. Rozhodcovské pravidlá ICC
neobmedzujú strany pri výbere miesta a jazyka
rozhodcovského konania alebo práva, ktorým sa riadi
zmluva.
Pri úprave doložky strany dbajú na to, aby sa vyhli riziku
jej nejednoznačnosti. Nejasné znenie doložky je
zdrojom neistoty a prieťahov a môže sťažiť alebo
dokonca zmariť proces riešenia sporu.
Strany by taktiež mali zohľadniť všetky činitele, ktoré
môžu
ovplyvniť
vykonateľnosť
doložky
podľa
rozhodného práva. To zahŕňa kogentné ustanovenia
v
mieste
rozhodcovského
konania
alebo
v predpokladanom mieste alebo miestach výkonu.
Rozhodcovské konanie bez núdzového rozhodcu
Ak si strany želajú vylúčiť použitie Ustanovení
o núdzovom rozhodcovi, musia ich vylúčiť výslovne tak,
že pridajú k vyššie uvedenej doložke nasledovný text:
Ustanovenia o núdzovom rozhodcovi sa nepoužijú.
Zrýchlené rozhodcovské konanie
Rozhodcovské pravidlá ICC stanovujú využitie
zrýchleného konania v sporoch s nižšou hodnotou. Ak si
strany želajú vylúčiť použitie Ustanovení o zrýchlenom
konaní, musia ich vylúčiť výslovne tak, že pridajú
k vyššie uvedenej doložke nasledovný text:
Ustanovenia o zrýchlenom konaní sa nepoužijú.

Strany súhlasia podľa Článku 30(2)(b) Pravidiel
rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej
komory, že sa použijú Pravidlá o zrýchlenom konaní bez
ohľadu na hodnotu sporu.
Ak si strany želajú, aby bol strop pre použitie Pravidiel
o zrýchlenom konaní vyšší než podľa Pravidiel,
odporúča sa do vyššie uvedenej doložky
pridať
nasledovný text:
Strany súhlasia, podľa Článku 30(2)(b) Pravidiel
rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej
komory, že Pravidlá o zrýchlenom konaní sa použijú za
predpokladu, že hodnota sporu nepresiahne [uveďte
čiastku] USD v čase oznámenia podľa Článku 1(3)
Pravidiel o zrýchlenom konaní.
Viacstupňové doložky
Rozhodcovské konanie ICC môže slúžiť na konečné
rozhodnutie sporu nasledujúce po pokuse o jeho
vyriešenie
inými
prostriedkami,
ako
napríklad
mediáciou. Stranám, ktoré si želajú vložiť do svojich
zmlúv viacstupňovú doložku o rozhodovaní sporov
kombinujúcu rozhodcovské konanie ICC s mediáciou
ICC, sa odporúča použiť štandardné doložky
vzťahujúce sa na Pravidlá mediácie ICC (viď strany 8891).
Možné sú aj iné kombinácie služieb. Rozhodcovské
konanie môže byť napríklad použité ako záložný plán
pre rozhodovanie sporov prostredníctvom expertných
alebo sporových komisií. Strany, ktoré sa obracajú na
rozhodcovské konanie ICC, tiež môžu mať záujem na
využití služieb Medzinárodného strediska ICC pre
alternatívne riešenie sporov, ako napríklad návrh na
ustanovenie znalca, ak je v priebehu rozhodcovského
konania požadovaný znalecký posudok.
Štandardné doložky pre tieto a iné kombinácie
služieb sú dostupné v niekoľkých jazykoch na
www.iccarbitration.org.

Rozhodcovské konanie

Strany, ktoré si želajú využiť zrýchlené konanie
v sporoch s vyššou hodnotou sporu, by si mali takúto
možnosť výslovne zvoliť tak, že pridajú k vyššie
uvedenej doložke nasledovný text:

