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STANDARDOWA KLAUZULA NA PRZEDARBITRAŻOWE POSTĘPOWANIE
REFERENDARSKIE MIH
Wszelkim stronom zamierzającym wprowadzić odniesienie do przedarbitrażowego postępowania
refendarskiego MIH do ich umów zaleca się użycie standardowej klauzuli w następującym brzmieniu:
„Każda strona niniejszego kontraktu ma prawo do przedarbitrażowego postępowania refendarskiego
Międzynarodowej Izby Handlowej i będzie związana tą procedurą zgodnie z Regulaminem Przedarbitrażowego
Postępowania Referendarskiego.”
Zakres, w jakim Regulamin Przedarbitrażowego Postępowania Refendarskiego MIH jest uznawany i
akceptowany może być różny w różnych krajach w zależności od odnośnych przepisów prawa. Strony
zamierzające korzystać z niniejszego Regulaminu winny upewnić się, czy jest on zgodny z przepisem lub
przepisami prawa mającymi zastosowanie w odniesieniu do każdej sprawy.
Tłumaczenia powyższej klauzuli znajdują się na stronie Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego:
www.iccarbitration.org

STANDARDOWA KLAUZULA NA PRZEDARBITRAŻOWE POSTĘPOWANIE
REFERENDARSKIE MIH I ARBITRAŻ MIH
Strony zamierzające korzystać zarówno z przedarbitrażowego postępowania refendarskiego MIH jak i arbitrażu
MIH winny wprowadzić do swoich umów określone odniesienie do obu procedur. Zaleca się standardową
klauzulę w następującym brzmieniu:
„Każda strona niniejszego kontraktu ma prawo do przedarbitrażowego postępowania referendarskiego
Międzynarodowej Izby Handlowej i będzie związana tą procedurą zgodnie z Regulaminem Przedarbitrażowego
Postępowania Referendarskiego.
Wszelkie spory wynikające z niniejszego kontraktu lub w związku z nim będą rozstrzygane ostatecznie
stosownie do Regulaminu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego lub więcej arbitrów
wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem Arbitrażowym.”
Tłumaczenia powyższej klauzuli znajdują się na stronie Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego:
www.iccarbitration.org
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REGULAMIN PRZEDARBITRAŻOWEGO POSTĘPOWANIA REFERENDARSKIEGO

Wstęp
W trakcie wykonywania wielu umów, zwłaszcza dotyczących długoterminowych transakcji, mogą pojawić się
problemy wymagające pilnego działania. Często nie jest możliwe uzyskanie w wymaganym terminie
ostatecznego orzeczenia trybunału arbitrażowego lub sądu powszechnego.
W związku z tym, Międzynarodowa Izba Handlowa (MIH) opracowała niniejszy Regulamin
Przedarbitrażowego Postępowania Referendarskiego w celu umożliwienia stronom, które wyraziły na to zgodę,
szybkiego uzyskania dostępu do osoby (zwanej dalej „Referendarzem”) upoważnionej do wydania zarządzenia
rozwiązującego zaistniały pilny problem, w tym również do wydania zarządzenia w przedmiocie zabezpieczenia
lub ewidencji materiałów dowodowych. Zarządzenie winno więc określać tymczasowe rozwiązanie sporu i
może utorować drogę do jego ostatecznego rozstrzygnięcia w drodze ugody lub w jakimkolwiek innym trybie.
Zastosowanie Przedarbitrażowego Postępowania Referendarskiego nie może zastępować właściwości
jakiegokolwiek organu (trybunału arbitrażowego lub krajowego sądu powszechnego) będącego ostatecznie
organem, do którego należy rozstrzygnięcie danego sporu.
Artykuł 1
Definicje
1.1
Niniejszy Regulamin dotyczy procedury zwanej „Przedarbitrażowe Postępowanie Referendarskie”,
przewidującej ustanowienie w niezwłocznym trybie osoby („Referendarza”) upoważnionej do wydawania
określonych zarządzeń przed rozpoznaniem sprawy przez właściwy trybunał arbitrażowy lub krajowy sąd
powszechny („Właściwy Organ”).
1.2
Sekretariat Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy MIH („Sekretariat”) działa jako Sekretariat
Przedarbitrażowego Postępowania Referendarskiego.
1.3
a) W niniejszym Regulaminie wszelkie odniesienia do strony obejmują także jej pracowników lub
pełnomocników.
b) Wszelkie odniesienia do „Przewodniczącego” oznaczają Przewodniczącego Międzynarodowego Sądu
Arbitrażowego, a w razie nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczącego.
Artykuł 2
Kompetencje Referendarza
2.1
Do kompetencji Referendarza należy:
a) wydawanie zarządzeń dotyczących wszelkich środków zabezpieczających lub naprawczych, które są pilnie
niezbędne w celu zapobieżenia powstaniu bezpośredniej szkody lub nieodwracalnej straty, a tym samym w
celu ochrony praw lub mienia jednej ze stron,
b) nakazanie stronie dokonania na rzecz innej strony lub innej osoby wymaganej płatności,
c) nakazanie stronie podjęcia wszelkich kroków, które winny zostać podjęte zgodnie z umową stron, włącznie
z podpisaniem lub dostarczeniem wszelkich dokumentów albo spowodowaniem podpisania lub
dostarczenia przez stronę dokumentu,
d) nakazanie podjęcia wszelkich środków niezbędnych w celu zabezpieczenia lub przedstawienia dowodów.
2.1.1
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Niniejsze kompetencje mogą zostać zmienione na mocy wyraźnego porozumienia stron na piśmie.
2.2
Referendarz nie jest upoważniony do wydawania jakiegokolwiek innego zarządzenia poza zarządzeniem, o
którego wydanie wniosła strona zgodnie z art. 3.
2.3
Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, Referendarz ustanowiony zgodnie z niniejszym Regulaminem nie
będzie występować w charakterze arbitra w jakichkolwiek późniejszych postępowaniach pomiędzy tymi
stronami lub w jakichkolwiek innych postępowaniach, w których występuje zagadnienie lub kwestia identyczna
bądź związana z zagadnieniami lub kwestiami poruszanymi w postępowaniu przed Referendarzem.
2.4
Jeżeli Właściwy Organ otrzymał sprawę do rozpoznania po ustanowieniu Referendarza, wówczas Referendarz
zachowuje uprawnienie do wydania zarządzenia w terminie przewidzianym w art. 6.2, o ile strony nie uzgodnią
inaczej lub Właściwy Organ nie nakaże inaczej.
2.4.1
Jeżeli art. 2.4 powyżej nie stanowi inaczej, z chwilą otrzymania sprawy do rozpoznania przez Właściwy Organ,
wyłącznie ten Organ, w ramach obowiązującego go regulaminu, może nakazać podjęcie jakichkolwiek dalszych
środków tymczasowych lub zabezpieczających, które uzna za stosowne. W tym celu Właściwy Organ – o ile
zezwala na to jego regulamin – będzie uważany za upoważniony przez strony do wykonywania uprawnień
przyznanych Referendarzowi na podstawie art. 2.1.
Artykuł 3
Wniosek o ustanowienie Referendarza i odpowiedź
3.1
Wszelkie wnioski dotyczące Przedarbitrażowego Postępowania Referendarskiego muszą być przedstawione na
piśmie.
3.2
Strona składająca wniosek o ustanowienie Referendarza musi przesłać do Sekretariatu dwa egzemplarze
wniosku oraz wszelkich załączonych dokumentów. Jednocześnie wspomniana strona musi powiadomić o
wniosku drugą stronę lub strony przy użyciu najszybszej dostępnej metody doręczenia, włącznie z telefaksem.
3.2.1
Wraz z każdym wnioskiem musi być wniesiona kwota wymagana w celu rozpoczęcia postępowania zgodnie z
ust. B.1 Załącznika do niniejszego Regulaminu.
3.2.2
Wniosek musi być sporządzony w języku uzgodnionym na piśmie przez strony lub, w braku takiego
uzgodnienia, w języku, w którym strony zawarły umowę w sprawie przeprowadzenia Przedarbitrażowego
Postępowania Referendarskiego. Jeżeli językiem tym nie jest angielski, francuski lub niemiecki, do wniosku
należy załączyć tłumaczenie wniosku na jeden z tych języków. Załączone dokumenty należy przedłożyć w
oryginale bez tłumaczenia, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne w celu zrozumienia treści wniosku.
Wniosek wymaga formy pisemnej i musi zawierać w szczególności:
a) nazwy i adresy stron umowy, wraz z krótką charakterystyką stosunków prawnych łączących strony,
b) kopię umowy, na podstawie której został złożony wniosek,
c) zarządzenie lub zarządzenia, o wydanie których wnosi strona, wraz ze wskazaniem przesłanek, na które
powołuje się strona w celu wykazania, że wniosek wchodzi w zakres art. 2.1,
d) jeżeli ma to zastosowanie, imię i nazwisko Referendarza wskazanego w drodze porozumienia stron,
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e) wszelkie informacje dotyczące wskazania Referendarza, o którego ustanowienie wnosi strona, włączając w
to, według uznania, wymagania dotyczące kwalifikacji technicznych lub zawodowych, narodowości i
znajomości języków,
f) potwierdzenie, że wniosek został przesłany drugiej stronie, wraz ze wskazaniem sposobu wysłania oraz z
załączonym dowodem nadania, jak np. dowód nadania na poczcie, potwierdzenie od prywatnej firmy
kurierskiej lub potwierdzenie wysłania telefaksu.
3.3
Na żądanie Sekretariatu, strona składająca wniosek określi datę otrzymania kopii wniosku przez każdą ze stron,
do której został on wysłany lub datę, w której winien być on uznany za otrzymany przez daną stronę.
3.4
Druga strona (lub strony) musi złożyć w Sekretariacie pisemną odpowiedź na wniosek w terminie ośmiu dni od
dnia otrzymania kopii wniosku wysłanego zgodnie z art. 3.2 powyżej i jednocześnie wysłać kopię stronie
składającej wniosek oraz wszelkim innym stronom przy użyciu najszybszej dostępnej metody doręczenia,
włącznie z telefaksem. Odpowiedź musi wskazywać rodzaj zarządzenia, o którego wydanie wnosi ta druga
strona lub strony.
Artykuł 4
Ustanowienie Referendarza i przekazanie akt sprawy
4.1
Referendarz może być wybrany w drodze porozumienia stron przed lub po złożeniu wniosku zgodnie z art. 3,
przy czym imię i nazwisko oraz adres Referendarza zostaną niezwłocznie przesłane do Sekretariatu. Z chwilą
otrzymania odpowiedzi lub najpóźniej z chwilą wygaśnięcia terminu wskazanego w art. 3.4, oraz po ustaleniu
istnienia prima facie porozumienia stron, Przewodniczący ustanowi Referendarza uzgodnionego przez strony.
4.2
Jeżeli Referendarz ma być wskazany na podstawie art. 3.2.2(e), wówczas Przewodniczący, z chwilą upływu
terminu określonego w art. 3.4, ustanowi Referendarza w możliwie krótkim terminie, uwzględniając jego
kwalifikacje techniczne i zawodowe, narodowość, miejsce zamieszkania, inne związki z krajami, w których
strony mają siedziby, lub z którymi łączą je jakiekolwiek inne stosunki, jak również wszelkie sugestie
którejkolwiek ze stron dotyczące ustanowienia Referendarza.
4.3
Z chwilą ustanowienia Referendarza, Sekretariat powiadomi o tym strony i przekaże akta sprawy
Referendarzowi. W następnej kolejności wszelka dokumentacja przedłożona przez strony musi zostać przesłana
bezpośrednio do Referendarza, z kopią do Sekretariatu. Kopie wszelkiej dokumentacji przekazywanej stronom
przez Referendarza należy dostarczyć do Sekretariatu.
4.4
Każda za stron może wnieść o wyłączenie Referendarza ustanowionego na podstawie art. 4.2. W takim
przypadku, po umożliwieniu zgłoszenia uwag przez drugą stronę i Referendarza, Przewodniczący podejmie w
możliwe krótkim terminie ostateczną decyzję dotyczącą zasadności wniosku o wyłączenie. Przewodniczący
podejmuje decyzję według własnego uznania, przy czym decyzja ta nie może być zakwestionowana ani
zaskarżona przez strony.
4.5
Ustanowienie innej osoby nastąpi w przypadku: (a) śmierci Referendarza lub braku możliwości bądź
niemożności pełnienia przez niego funkcji lub (b) uwzględnienia wniosku o wyłączenie zgodnie z art. 4.4 lub (c)
uznania przez Przewodniczącego, po uprzednim umożliwieniu Referendarzowi zgłoszenia uwag, iż Referendarz
nie wykonuje swoich funkcji zgodnie z Regulaminem lub w przewidzianym terminie. Wspomniane ustanowienie
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odbędzie się zgodnie z art. 4.2 (lecz z zastrzeżeniem art. 4.4). W takim przypadku, nowy Referendarz rozpocznie
postępowanie od nowa.
4.6
Przyczyny podjęcia decyzji dotyczącej wyznaczenia, zakwestionowania lub zmiany Referendarza nie są
ujawniane.
Artykuł 5
Postępowanie
5.1
Jeżeli którakolwiek ze stron nie przedłożyła odpowiedzi przed przekazaniem akt sprawy Referendarzowi,
wówczas Referendarz może wezwać stronę składającą wniosek do wykazania przed dalszym postępowaniem, w
satysfakcjonujący go sposób, że kopia wniosku została otrzymana lub winna być traktowana jako otrzymana
przez tę stronę. Jeżeli Referendarz nie jest o tym przekonany, wówczas powiadomi daną stronę o
przysługującym jej prawie do przedłożenia odpowiedzi i wyznaczy termin na przedłożenie odpowiedzi.
Czynności podejmowane przez Referendarza, o których mowa wyżej, nie mają wpływu na ważność jego
ustanowienia.
5.2
Wszelkie decyzje dotyczące kompetencji Referendarza podejmuje Referendarz.
5.3
W granicach kompetencji przyznanych mu na podstawie art. 2.1, oraz z zastrzeżeniem porozumienia stron,
Referendarz będzie prowadzić postępowanie w sposób, który uzna za stosowny oraz w celu, w którym został
wyznaczony, włączając w to:
* rozważenie pisemnych dokumentów złożonych przez strony,
* powiadomienie stron o wszelkich dalszych dochodzeniach lub badaniach, które może uznać za niezbędne,
* wszczęcie dalszych dochodzeń lub badań, które mogą polegać na: udaniu się do miejsca, w którym jest
wykonywana umowa lub do siedziby stron, bądź do jakiekolwiek innego odnośnego miejsca; uzyskaniu
ekspertyzy biegłego; oraz przesłuchaniu wybranej osoby w związku ze sporem, w obecności stron lub – w
przypadku ich należytego wezwania – pod ich nieobecność. Strony zostaną poinformowane o wynikach
przedmiotowych dochodzeń i badań w celu przedstawienia uwag.
5.4
Wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin, strony zobowiązują się do zapewnienia Referendarzowi wszelkich
ułatwień w celu wykonywania przez niego obowiązków, a w szczególności do udostępnienia mu wszelkich
dokumentów, które uważa za niezbędne, jak również do zapewnienia mu dostępu do wszelkich miejsc w celu
przeprowadzenia dochodzeń lub badań. Strony i Referendarz będą traktować otrzymane informacje jako
poufne.
5.5
Referendarz może wezwać strony do stawienia się przed nim w możliwie krótkim terminie, w dniu oraz w
miejscu przez niego wyznaczonym.
5.6
Jeżeli strona, pomimo wezwania przez Referendarza, nie przedłożyła stanowiska lub nie przedstawiła uwag albo
się nie stawiła, a Referendarz jest przekonany, że strona ta otrzymała lub powinna była otrzymać odnośne
wezwanie, wówczas Referendarz może kontynuować postępowanie i wydać zarządzenie.
Artykuł 6
Zarządzenie
6.1
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Decyzje podjęte przez Referendarza zostaną przesłane przez Referendarza do Sekretariatu w formie zarządzenia
z uzasadnieniem.
6.2
Referendarz wyda oraz wyśle zarządzenie w terminie 30 dni od dnia przekazania mu akt sprawy.
Przewodniczący może, jeżeli uzna to za konieczne, przedłużyć powyższy termin na uzasadniony wniosek
Referendarza lub z własnej inicjatywy.
6.3
Zarządzenie Referendarza nie przesądza rozstrzygnięcia istoty sprawy przed wydaniem wyroku i nie jest wiążące
dla jakiegokolwiek Właściwego Organu, który może rozpatrywać każdą kwestię lub spór, w odniesieniu do
którego zarządzenie zostało wydane. Zarządzenie Referendarza pozostaje jednak w mocy dopóki Referendarz
lub Właściwy Organ nie postanowi inaczej.
6.4
Referendarz może uzależnić wykonanie zarządzenia od takich warunków, jakie uzna za stosowne, włącznie z (a)
wszczęciem przez stronę, w określonym terminie, postępowania przed Właściwym Organem dotyczącego istoty
sprawy, (b) ustanowienia adekwatnego zabezpieczenia przez stronę, na której korzyść zarządzenie zostało
wydane.
6.5
Sekretariat przekaże stronom zarządzenie Referendarza, pod warunkiem otrzymania pełnej kwoty zaliczki na
poczet kosztów określonych przez Sekretariat. Wiążące w stosunku do stron są wyłącznie zarządzenia podane
im do wiadomości w powyższym trybie.
6.6
Strony zobowiązują się do niezwłocznego wykonania zarządzenia Referendarza oraz do zrzeczenia się prawa do
wszelkich środków odwoławczych lub zaskarżenia, prawa regresu lub prawa do zgłaszania sprzeciwów w
odniesieniu do wniosku przedłożonego sądowi lub jakiemukolwiek innemu organowi w celu wykonania
zarządzenia, w zakresie, w którym takie zrzeczenie może być ważnie dokonane.
6.7
Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej oraz z zastrzeżeniem wszelkich bezwzględnie obowiązujących nakazów,
wszelkie wnioski, pisma lub dokumenty (z wyjątkiem zarządzenia) przedłożone lub przedstawione wyłącznie dla
potrzeb Przedarbitrażowego Postępowania Referendarskiego będą poufne i nie zostaną udostępnione
Właściwemu Organowi.
6.8
Referendarz nie jest zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień lub podania dalszych dodatkowych motywów
wydania zarządzenia po podaniu go do wiadomości stron przez Sekretariat zgodnie z art. 6.5. Ani MIH, ani
żaden z jej pracowników lub osób działających jako Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, ani też żadna
osoba działająca jako Referendarz nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek osób za straty lub szkody
wynikające z działań lub zaniechań w związku z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem, że Referendarz
może ponosić odpowiedzialność za skutki świadomego i celowego działania.
6.8.1
Właściwy Organ może określić, czy strona, która odmawia wykonania lub nie wykonuje zarządzenia
Referendarza, ponosi odpowiedzialność wobec innej strony za stratę lub szkodę spowodowaną taką odmową
lub niewykonaniem.
6.8.2
Właściwy Organ może ustalić czy strona, która wniosła o wydanie zarządzenia przez Referendarza i którego
wykonanie doprowadziło do poniesienia szkody przez inną stronę, ponosi wobec niej odpowiedzialność.
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Artykuł 7
Koszty
7.1
Koszty Przedarbitrażowego Postępowania Referendarskiego obejmują: (a) opłatę administracyjną ustaloną w
Załączniku do niniejszego Regulaminu, (b) wynagrodzenia i wydatki Referendarza ustalone zgodnie z zasadami
określonymi w Załączniku oraz (c) koszty dotyczące ewentualnych biegłych. Zarządzenie Referendarza będzie
określać, która ze stron ponosi koszty Przedarbitrażowego Postępowania Referendarskiego oraz w jakich
proporcjach. Stronie, która opłaciła zaliczkę lub dokonała innej płatności na poczet kosztów, których zgodnie z
zarządzeniem nie powinna ponosić, przysługuje prawo do otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty od strony, która
powinna ponieść odnośne koszty.
7.2
Koszty i płatności dotyczące wszelkich czynności wynikających z niniejszego Regulaminu określa Załącznik do
niniejszego Regulaminu.
ZAŁĄCZNIK
KOSZTY I PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE PRZEDARBITRAŻOWEGO POSTĘPOWANIA
REFERENDARSKIEGO
A. KOSZTY
1
Opłata administracyjna w wysokości 2.500 USD jest płatna przez stronę składającą wniosek w odniesieniu do
każdego wniosku do MIH o ustanowienie Referendarza lub o przeprowadzenie Przedarbitrażowego
Postępowania Referendarskiego.
Opłata obejmuje wszelkie usługi świadczone przez MIH, które mogą być wymagane niniejszym Regulaminem,
lecz nie obejmuje żadnych usług wymaganych w wyniku zmian lub rozszerzenia Przedarbitrażowego
Postępowania Referendarskiego. Opłata administracyjna nie podlega zwrotowi i jest należnością MIH.
2
Kwotę wynagrodzenia i wydatków Referendarza ustala Sekretarz Generalny Międzynarodowego Sądu
Arbitrażowego przy MIH. Kwota ta będzie w rozsądnej wysokości i będzie uwzględniać poświęcony czas,
złożoność sprawy oraz wszelkie inne odnośne okoliczności.
3
Koszty postępowania obejmują również wszelkie wynagrodzenia i wydatki ewentualnych biegłych.

B. PŁATNOŚĆ
1
Kwota wymagana w celu rozpoczęcia postępowania (art. 3.2.1 Regulaminu) wynosi 5.000 USD, z czego kwota
w wysokości 2.500 USD stanowi opłatę administracyjną określoną powyżej, a pozostała kwota w wysokości
2.500 USD zaliczkę na poczet wynagrodzeń i wydatków Referendarza i ewentualnych biegłych. W przypadku
niezapłacenia powyższej kwoty nie będą rozpatrywane żadne wnioski o ustanowienie Referendarza ani o
wszczęcie Przedarbitrażowego Postępowania Referendarskiego przez MIH.
2
W możliwie szybkim terminie po przesłaniu akt sprawy do Referendarza oraz po odbyciu w możliwym zakresie
konsultacji z Referendarzem i stronami, Sekretariat ustali wysokość zaliczki na koszty w celu pokrycia
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szacunkowych kosztów Przedarbitrażowego Postępowania Referendarskiego (art. 7.1 Regulaminu).
Przedmiotowa zaliczka na koszty może zostać skorygowana przez Sekretariat.
Strona składająca wniosek zapłaci całość wspomnianej zaliczki na koszty, chyba że Sekretariat wezwie do
uczestniczenia w tej zapłacie drugą stronę lub strony, które również wnosiłyby o wydanie zarządzenia przez
Referendarza.
3
W przypadku nieotrzymania zaliczki na koszty (art. 6.5 Regulaminu), zarządzenie Referendarza nie zostanie
podane do wiadomości stron przez Sekretariat i nie będzie ważne. W przypadku gdy dwie lub więcej stron
zostało wezwanych do uczestniczenia w zapłacie zaliczki na koszty, a nie dokonały one odnośnych wpłat,
podane do wiadomości i ważne będzie wyłącznie zarządzenie wnioskowane przez stronę lub strony, które
zapłaciły pełną lub przypadającą na nie kwotę zaliczki.
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