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2017. évi LX. törvény a választottbíráskodásról

 Hatékony vitarendezés versenyképességi feltétel.

 Nemzetközi szabályozásnak megfelelő rezsim (UNCITRAL modell

törvény; 1958-as New York-i Egyezmény; 1961-es Genfi Egyezmény).

 Ügyek: szerződéses és szerződésen kívüli / 10-15% nemzetközi ügy /

KKV-k: ügyek több mint 50%-a 10 millió Ft alatti / fogyasztói ügyek

nem, de bizalmi vagyonkezelés igen.

 Alternatíva a rendes bírósági eljáráshoz képest. Integrált

kereskedelmi választottbíróság (kivéve: agrárügyek, sport- és

koncessziós ügyek).

 Mik a választottbírósági eljárás előnyei?

 magánautonómia,

 ügyfélbarát jelleg,

 gyorsaság és hatékonyság,

 költséghatékonyság,

 titkosság,

 szakértelem.



Magánautonómia: az ügy urai a felek.

 Vbt. 2. § E törvény rendelkezéseitől a magyarországi állandó

választottbíróság szabályzata, a választottbírósági tanács, továbbá az,

aki a választottbírósági eljárásban fél, csak akkor térhet el, ha azt e

törvény lehetővé teszi.

 A Vbt. első 58 paragrafusa 21 helyen engedi meg az eltérést; ezek a

legfontosabb érdemi kérdéseket érintik (eljárási szabályok,

alkalmazandó jog).

 ESz. 31. § [Az alkalmazandó eljárási szabályok] (1) A felek közös

megegyezéssel minden, a választottbírósági tanács előtti eljárás

módjára vonatkozó szabály tekintetében eltérhetnek a Szabályzattól

annyiban, amennyiben az eltérés nem eredményezi a

választottbíráskodás helyén alkalmazandó jogszabály valamely eltérést

nem engedő rendelkezésének sérelmét.



Gyorsaság és hatékonyság

 Egyfokú eljárás, nincs helye rendes jogorvoslatnak, csak

érvénytelenítése kérhető 60 napos jogvesztő határidőn belül.

 A választottbíróság választásával a felek a rendes bírósági utat

kizárják [Vbt. 9. § (1) bek.]. „A választottbírósági ítélet hatálya

ugyanaz, mint a jogerős bírósági ítéleté.” [Vbt. 53. § (1) bek.].

 Választottbíróság hatásköre (Kompetenz/Kompetenz);

elválaszthatóság (separability).

 Előkészítő egyeztetés [ESz. 36. §]: a tanács a felekkel megbeszéli a

jogvita keretei, bizonyítást, iratváltásokat, határidőket és tárgyalási

határnapokat és ezt végzésbe foglalja.

 Modern telekommunikációs eszközök használata, online tárgyalás.

 Gyorsított eljárás.

 Könnyebb külföldi elismerés és végrehajtás (1958-as New York-i

Egyezménynek).



Ügyfélbarát jelleg

 Kevésbé formalizált, ügyfélbarát, rugalmas.

 Vö. 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról.

 Nemzetközi jellegű, míg egy rendes bírósági eljárás mindig nemzeti 

marad (hivatalos nyelv, eljárás, hagyományok)

 Közvetlen kommunikáció lehetősége, rendes bíróságoknál gyorsabb 

reagálás.

 Előkészítő egyeztetés



Költséghatékonyság: az olcsóság néha drága!

 A választottbírósági díj magasabb lehet mint a bírósági illeték, azonban

az egyfokú eljárás miatt:

 csak egyszer kell megfizetni,

 kisebb az ügyvédi munkaigénye (és ezáltal költsége),

 a hitelező hamarabb jut a pénzéhez.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


