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Predmet analýzy

)

Režimy náhrady trov právneho zastúpenia
 American rule (každá strana znáša svoje vlastné trovy)
 Moderated costs follow the event (neúspešná strana nahrádza trovy
právneho zastúpenia úspešnej strane, zvyčajne však s prihliadnutím
na určité okolnosti, ako napr. výsledok sporu, správanie sa strán
počas konania, atď.)
 Loser pays rule (v zásade striktné costs follow the event rule, bez
prihliadnutia na ďalšie okolnosti)
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Analyzovaná otázka
 Akými predpismi a/alebo pravidlami sa riadi / musí resp. mal by sa
riadiť rozhodcovský tribunál pri evaluácii sumy trov právneho
zastúpenia, ktorých náhradu priznáva?
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Otázka aplikovateľného práva na
rozhodnutie o trovách

)

Otázka aplikovateľného práva na rozhodnutie o trovách
 Odborná literatúra sa zhoduje, že rozhodcovské tribunály často
rozhodujú o trovách bez akejkoľvek úvahy o tom, aké právo sa má na
rozhodnutie o trovách aplikovať:
˃ „...arbitrators in international cases routinely issue cost awards
without much, if any, discussion on the question of applicable law.“
Savola, M.: Awarding Costs in International Arbitration, 2017
˃ „In international commercial arbitration, tribunals routinely award
costs and attorneys’ fees, usually without discussing questions of
applicable law.”
Gotanda, J.: Awarding Costs and Attorneys’ Fees in International
Commercial Arbitrations, 1999
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Prax rozhodcovských tribunálov
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Pri rozhodovaní o trovách berú tribunály do úvahy
 Inštitucionálne pravidlá
 Lex arbitri

 Pravidlá o trovách v súdnom konaní platné v mieste rozhodcovského konania
 (Vo vymedzených prípadoch) vnútroštátne pravidlá o trovách v rozhodcovskom resp. súdnom konaní podľa
národných právnych poriadkov sporových strán
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Hľadanie odpovedí v inštitucionálnych
pravidlách

)

Východiská v inštitucionálnych pravidlách
 Art. 38(2) of VIAC Rules 2018: „Unless the parties have agreed otherwise, the arbitral tribunal shall decide
on the allocation of costs according to its own discretion. “
 Art. 37(5) of ICC Rules 2017: „In making decisions as to costs, the arbitral tribunal may take into account
such circumstances as it considers relevant...“
 Art. 28(3) of LCIA Rules 2014: „The Arbitral Tribunal shall decide the amount of such Legal Costs on such
reasonable basis as it thinks appropriate.“
 Art. 33.2 of HKIAC Rules 2013: „The arbitral tribunal may apportion all or part of the costs of the arbitration
referred to in Article 33.1 between the parties if it determines that apportionment is reasonable, taking into
account the circumstances of the case.“
 Art. 40(1) of Swiss Rules 2012: „...the arbitral tribunal, taking into account the circumstances of the case,
shall be free to determine which party shall bear such costs or may apportion such costs among the parties
if it determines that an apportionment is reasonable.“
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Aplikácia vnútroštátnych pravidiel
sporových strán o trovách
rozhodcovského resp. súdneho konania

)

Vnútroštátne pravidlá o trovách v rozhodcovskom resp. súdnom konaní
 Rozhodcovia nie sú povinní na určenie výšky náhrady trov právneho
zastúpenia aplikovať vnútroštátne pravidlá o trovách v
rozhodcovskom resp. súdnom konaní podľa národných právnych
poriadkov sporových strán
 Tribunály však pri posúdení výšky trov právneho zastúpenia v
niektorých prípadoch berú do úvahy vnútroštátne pravidlá o trovách
˃ fakt, že je výška trov v súlade s vnútroštátnymi predpismi značí, že
sú primerané;
˃ pravidlá vnútroštátnych právnych predpisov zároveň reflektujú
očakávania sporových strán;
˃ tento postup je vhodný hlavne v prípadoch, keď sú vnútroštátne
pravidlá o trovách rovnaké resp. podobné v krajinách oboch
sporových strán.
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Porovnanie vybraných jurisdikcií, ak
absentuje dohoda strán

)

Porovnanie vybraných jurisdikcií, ak absentuje dohoda strán
Lex Arbitri

Pravidlá o trovách súdneho konania v mieste
rozhodcovského konania

Rakúsko

Tarifa, pričom výška za jeden úkon právneho zastúpenia je
Tribunál rozhodne podľa svojej úvahy, pričom
pevne stanovená za v závislosti od hodnoty sporu (s
vezme do úvahy určité okolnosti, hlavne výsledok obmedzením maximálnej výšky tarify na jeden úkon) - základná
sporu
výška tarify je následne násobená podľa charakteru úkonu a
dĺžky trvania konania resp. iných faktorov

Nemecko

Tribunál rozhodne podľa svojej úvahy, pričom
Tarifa, pričom výška za jeden úkon právneho zastúpenia je
vezme do úvahy určité okolnosti, hlavne výsledok pevne stanovená v závislosti od hodnoty sporu (s obmedzením
sporu
maximálnej výšky tarify v súčte úkonov) – základná výška tarify
je následne násobená podľa charakteru úkonu

Švajčiarsko

Tarifa, výška závisí od kantónu, pričom zvyčajne je vypočítaná v
Neobsahuje ustanovenia ohľadom náhrady trov v
percentách, avšak výška sa môže pohybovať v závislosti od
rozhodcovskom konaní
ďalších faktorov, akými sú zložitosť sporu, potreba osobitnej
expertízy, atď.
26. apríla 2018

15

7

Poučenia do aplikačnej praxe

)

Ako predísť neistote pri rozhodovaní tribunálov o trovách právneho zastúpenia
 Dohoda strán v rozhodcovskej doložke
 Diskusia resp. dohoda s tribunálom v počiatočných fázach konania
(pri absencii dohody strán v rozhodcovskej doložke)
 Pri formulácii rozhodcovskej doložky zvážiť, ktorý režim pri trovách
právneho zastúpenia by sa uplatňoval ako prednostný (t.j. či
American rule alebo costs follow the event rule) a podľa toho
formulovať rozhodcovskú doložku
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