Stanisław Rymar
Kronika adwokatury : sprawozdanie
z seminarium pt. "Międzynarodowy
Arbitraż Gospodarczy"
Palestra 40/3-4(459-460), 296

1996

Kronika Adwokatury

Sprawozdanie z seminarium
pt. „Międzynarodowy Arbitraż Gospodarczy”
CEELI tj. Inicjatywa na Rzecz Prawa Centralnej i Wschodniej
Europy będąca częścią Amerykańskiego Stowarzyszenia Adwokatów
oraz Fundacja Centrum Prawa Gospodarczego (Warszawa, Al. Ujaz
dowskie 49) i Okręgowa Izba Radców Prawnych zorganizowały dwu
dniowe seminarium poświęcone międzynarodowemu arbitrażowi gos
podarczemu. Odbyło się ono w Gdańsku w dniach 11-12 grudnia
i w Warszawie w dniach 14-15 grudnia 1995 r.
Wykładowcami byli: radca prawny Maciej Chorzelski (tylko
w Gdańsku), M. Scott Donahey - adwokat amerykański, specjalizujący
się w arbitrażach międzynarodowych, wykładowca na szkoleniach
arbitrów z ramienia Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego,
adwokat Klaus Gunter z Kolonii - wybitny znawca problematyki pra
wa handlowego, bankowego, spółek jak również arbitrażu krajo
wego i międzynarodowego i prof. Jerzy Rajski (tylko w Warszawie)
- bardzo znany specjalista w zakresie arbitrażu, o międzynarodowej
sławie.
Warszawską część seminarium otworzyli - adw. Edward Strong
- przedstawiciel CEELI, na co dzień współpracujący z Fundacją
Centrum Prawa Gospodarczego i adw. Robert Małecki Prezes Zarządu
Fundacji CPG.
Dwa dni to stanowczo zbyt mało, aby opanować złożoną prob
lematykę tego seminarium, jednakże wystarczająco dużo, by uzyskać
bardzo cenne wskazówki, jak posługiwać się materiałami, które dostęp
ne były dla wszystkich uczestników. Znalazły się tam przykładowe
klauzule i umowy arbitrażowe, przepisy arbitrażu Międzynarodowej
Izby Gospodarczej (ICC), przepisy arbitrażu UNCITRAL, prawo mode
lowe UNCITRAL, przepisy arbitrażu międzynarodowego Amerykańs
kiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, dane dotyczące kosztów arbit
rażu, konwencja nowojorska o uznawaniu i wykonywaniu zagranicz
nych orzeczeń arbitrażowych wraz z listą sygnatariuszy oraz państw,
które ratyfikowały ją, zasady etyki dla arbitrów międzynarodowych
Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników oraz Regulamin Sądu
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Wykłady i dyskusja były tłumaczone symultanicznie. W Warszawie
zainteresowanie seminarium było bardzo duże, szkoda tylko, że trudno
było wśród uczestników dostrzec adwokatów, czy aplikantów adwokac
kich.
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