id 10054

TRAKTAT
Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności
energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska
sporządzony w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.
Dz.U. z 2003 r. Nr 105, poz. 985, załącznik

Przekład
(…)
Część V. Rozstrzyganie sporów
Artykuł 26. Rozstrzyganie sporów między inwestorem a Umawiającą się Stroną
(1)

Spory między jedną z Umawiających się Stron a inwestorem z innej Umawiającej się

Strony, odnoszące się do inwestycji tego inwestora na obszarze tej pierwszej Umawiającej się
Strony, a dotyczące rzekomego naruszenia przez tę pierwszą Stronę jakiegokolwiek
zobowiązania powstałego na podstawie części III niniejszego Traktatu, powinny być, w miarę
możliwości, rozstrzygane polubownie.
(2)

Jeśli takie spory nie będą mogły zostać rozstrzygnięte zgodnie z postanowieniami

ustępu (1) w okresie 3 miesięcy od dnia, kiedy jedna ze stron sporu wniosła o jego
polubowne rozstrzygnięcie, strona inwestora w sporze może zdecydować się na przedłożenie
sporu do rozstrzygnięcia:
(a)

do sądów lub trybunałów administracyjnych Umawiającej się Strony, będącej stroną

sporu, lub
(b)

zgodnie z jakąkolwiek mającą zastosowanie, wcześniej uzgodnioną procedurą

rozstrzygania sporów, lub
(c)

zgodnie z dalszymi ustępami niniejszego artykułu.

(3)
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(a)

Z zastrzeżeniem wyłącznie punktów (b) i (c) każda Umawiająca się Strona niniejszym

wyraża swoją bezwarunkową zgodę na przedłożenie sporu do arbitrażu międzynarodowego
lub do postępowania pojednawczego, stosownie do postanowień niniejszego artykułu.
(b)
(i)

Umawiające

się

Strony

wymienione

w

załączniku

ID

nie

udzielają

takiej

bezwarunkowej zgody, jeśli inwestor uprzednio przedłożył spór do rozstrzygnięcia na
podstawie punktu (2) (a) lub (b).
(ii)

Dla przejrzystości każda z Umawiających się Stron, która jest wymieniona w

załączniku ID, przedstawi w pisemnym oświadczeniu swoją politykę, praktyki i warunki w tej
kwestii sekretariatowi nie później niż w dniu złożenia jej dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub
zatwierdzenia, zgodnie z artykułem 39, bądź w dniu złożenia jej dokumentu o przystąpieniu,
zgodnie z artykułem 41.
(c)

Umawiająca się Strona wymieniona w załączniku IA nie udziela takiej bezwarunkowej

zgody co do sporu powstałego w odniesieniu do ostatniego zdania artykułu 10 (1).
(4)

W przypadku gdy inwestor decyduje się przedłożyć spór do rozstrzygnięcia zgodnie z

punktem (2) (c), dostarczy on później swoją pisemną zgodę na przedłożenie tego sporu:
(a)

(i)

Międzynarodowemu

Centrum

do

rozstrzygania

sporów

inwestycyjnych,

ustanowionemu na podstawie Konwencji o rozwiązywaniu sporów inwestycyjnych między
państwami a obywatelami innych państw, otwartej do podpisu w Waszyngtonie dnia 18
marca 1965 r. (dalej zwanej "Konwencją ICSID"), jeśli Umawiająca się Strona, z której
pochodzi inwestor, oraz Umawiająca się Strona, będąca stroną sporu, są obie stronami
Konwencji ICSID lub
(ii)

Międzynarodowemu

Centrum

do

rozstrzygania

sporów

inwestycyjnych,

ustanowionemu na podstawie Konwencji, o której mowa w podpunkcie (a)(i), według
przepisów

regulujących

funkcjonowanie

Dodatkowych

Ułatwień

dla

administrowania

postępowaniami przez sekretariat Centrum (dalej zwanymi "przepisami Dodatkowych
Ułatwień"), jeśli Umawiająca się Strona, z której pochodzi inwestor, lub Umawiająca się
Strona w sporze, ale nie obie, jest Stroną Konwencji ICSID;
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(b)

wyłącznemu arbitrowi lub trybunałowi arbitrażowemu ad hoc utworzonemu zgodnie z

Regulaminem Arbitrażowym Komisji ONZ do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego
(dalej zwanej "UNCITRAL") lub;
(c)

do postępowania arbitrażowego przy Instytucie Arbitrażu Izby Handlowej w

Sztokholmie,
(5)

(a)

Zgoda udzielona w ustępie (3) wraz z pisemną zgodą inwestora, daną w myśl

ustępu (4), będzie spełniała wymogi co do:
(i)

pisemnej zgody stron w rozumieniu rozdziału II Konwencji ICSID i w rozumieniu

Przepisów Dodatkowych Ułatwień oraz
(ii)

"pisemnej umowy" w rozumieniu artykułu II Konwencji ONZ o uznawaniu i

wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej dnia 10 czerwca 1958 r. w
Nowym Jorku (dalej zwanej "Konwencją Nowojorską"), oraz
(iii)

tego, co "strony kontraktu uzgodniły pisemnie" w rozumieniu artykułu 1 Regulaminu

Arbitrażowego UNCITRAL.
(b)

Wszelkie postępowanie arbitrażowe na podstawie niniejszego artykułu, na wniosek

którejkolwiek ze stron sporu, odbędzie się w państwie będącym stroną Konwencji
Nowojorskiej. Roszczenia przedłożone arbitrażowi na podstawie niniejszego postanowienia
będą, w rozumieniu artykułu 1 tej Konwencji, uważane za wynikające ze stosunku
handlowego lub z transakcji.
(6)

Trybunał utworzony zgodnie z ustępem (4) będzie rozstrzygał sprawy sporne zgodnie

z niniejszym Traktatem oraz stosownymi normami i zasadami prawa międzynarodowego.
(7)

Inwestor inny niż osoba fizyczna mająca obywatelstwo jednej z Umawiających się

Stron, będącej stroną w sporze w dniu przedłożenia na piśmie zgody, o której mowa w
ustępie (4), a który przed powstaniem takiego sporu między nim a tamtą Umawiającą się
Stroną jest kontrolowany przez inwestorów innej Umawiającej się Strony, jest traktowany, w
rozumieniu artykułu 25 (2) (b) Konwencji ICSID, jako "obywatel innego umawiającego się
państwa", a w rozumieniu artykułu 1 (6) Przepisów Dodatkowych Ułatwień jest traktowany
jako "obywatel innego państwa".
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(8)

Orzeczenia arbitrażowe, które mogą obejmować orzeczenia o wypłacie odsetek, są

ostateczne

i

wiążące dla

stron sporu.

Orzeczenie

arbitrażowe,

dotyczące

środka

zastosowanego przez rząd lokalny lub władze lokalne tej Umawiającej się Strony, która
prowadzi spór, powinno uwzględniać fakt, że taka Umawiająca się Strona może wypłacić
odszkodowanie pieniężne w miejsce jakiegokolwiek innego wyznaczonego sposobu
naprawienia szkody. Każda Umawiająca się Strona wykonuje bezzwłocznie takie orzeczenie i
zapewnia skuteczne egzekwowanie takich orzeczeń na swoim obszarze.
(…)
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