Czat Poczta Onet.pl

onet.pl › Biznes › Wiadomosci

Link: http://biznes.onet.pl/2,1622678,wiadomosci.html
ICC: rośnie popularność arbitraŜu
(PAP, pr/12.10.2007, godz. 15:25)
Rozwiązywanie sporów firm w drodze arbitraŜu zamiast kierowania spraw do sądów
powszechnych staje się coraz popularniejsze na całym świecie - podaje
Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) w ParyŜu.
ICC szacuje, Ŝe w Polsce ok. 20 tys. umów handlowych zawiera klauzulę o arbitraŜu.
Takie dane podał podczas piątkowej konferencji prasowej przewodniczący Sądu ArbitraŜowego
przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) Piotr Nowaczyk. W Warszawie odbyło się doroczne
spotkanie Europejskiej Grupy ArbitraŜowej przy ICC.
Prezes Międzynarodowego Sądu ArbitraŜowego przy ICC Pierre Tercier powiedział, Ŝe liczba
arbitraŜy rośnie wszędzie. Z danych Izby wynika, Ŝe 15 proc. zgłoszeń do Międzynarodowego
Sądu ArbitraŜowego wpływa od obywateli krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Nowaczyk dodał, Ŝe postępowania w arbitraŜu trwają krócej niŜ większość postępowań sądowych.
Np. w Warszawie na rozstrzygnięcie sprawy gospodarczej w sądzie czeka się ok. 3 lata.
Postępowania arbitraŜowe trwają od 6 do 9 miesięcy. "ICC oczekuje od arbitrów, by wydawali
wyroku w ciągu 6 miesięcy. Niekiedy trwa to dłuŜej z winy samych stron" - powiedział.
Dodał, Ŝe zawarcie w umowie handlowej klauzuli o arbitraŜu pozwala uniknąć wieloinstancyjności
postępowań sądowych, co ma znaczenie zwłaszcza w handlu międzynarodowym.
Tercier podkreślił, Ŝe jednoinstancyjność postępowania arbitraŜowego jest teŜ metodą obniŜania
kosztów. Według obliczeń ICC, 82 proc. kosztów arbitraŜu to koszty pełnomocników, 14 proc. opłaty, 2 proc. - koszty m.in. tłumaczenia dokumentów; 2 proc. trafia do ICC. Podobne proporcje
mogą być przy sprawach sądowych, które jednak mogą toczyć się w kilku instancjach.
ICC pracuje obecnie nad metodami dalszego obniŜania kosztów arbitraŜu, jak np. stosowanie
wideokonferencji do prowadzenia rozpraw.
Polski Sąd ArbitraŜowy przy KIG zawarł niedawno dwustronne porozumienie z Międzynarodowym
Sądem ArbitraŜu Handlowego przy Ukraińskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej. Ma ono słuŜyć
promowaniu arbitraŜu w związku z oczekiwanymi sporami wynikającymi z umów budowlanych
przy organizacji Euro 2012.
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