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TRIBUNA OBERTA

L’arbitratge de la Cambra de
Comerç Internacional es renova
MARGUERITE DURAS, L’ESCRIPTORA FRANCESA I PREMI GONCOURT, DEIA QUE, PARADOXALMENT,
LA LLIBERTAT DE PARÍS ES SOL ASSOCIAR AMB LA CREENÇA QUE ÉS UNA CIUTAT QUE MAI
CANVIA. AIXÒ NO ÉS DEL TOT CERT, I LA CAMBRA DE COMERÇ INTERNACIONAL (CCI), AMB SEU
EN AQUESTA CIUTAT, ACABA DE REALITZAR UNA REFORMA DE GRAN CALAT DEL SEU REGLAMENT
D’ARBITRATGE, TERCERA REVISIÓ (1988, 1998, 2011) EN ELS DARRERS VINT ANYS.
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ls m otius qu e ha n
impulsat a la CCI a
re ex a m in a r e l s e u
Reglament són dos.
El primer és la necessitat de modernitzar l’arbitratge tenint en compte
el desenvolupament que ha experimentat i l’increment del nombre
i complexitat de les controvèrsies
que se l’hi sotmeten i introduir solucions a problemes identificats per
la pràctica arbitral i beneïdes pels
tribunals. El segon és la conveniència de reduir el temps i el cost
dels procediments arbitrals que
s’han disparat com a conseqüència dels increments mencionats i
de la utilització pels advocats de
tècniques i estratègies pròpies del
procediment judicial, que dilueixen
els dos principals avantatges de
l’arbitratge.

La necessitat d’aquestes modernit zació i alleugeriment ha causat ja la reforma de diverses lleis
arbitrals nacionals, per exemple
les lleis japonesa (2003), italiana
(2006), australiana (2010), irlandesa (2010), francesa (2011) i espanyola (2011). De la mateixa manera, les Regles CNUDMI (UNCITRAL) van ser adaptades el 2010,
a les Regles IBA sobre la Pràctica
de la Prova en l’Arbitratge Internacional, el 2010 i ara, el setembre
de 2011, la CCI posa al dia el seu
influent Reglament.
A l’octubre de 2008, la Comissió
d’Arbitratge de la CCI va crear una
‘ task force’ per a la Revisió del
Reglament d’Arbitratge, composta per 175 membres de 41 països
designats pels Comitès Nacionals
que, tres anys després, ha conclòs

el seu mandat. La revisió ha estat
de gran profunditat si bé respectant els elements essencials que
configuren l’especificitat de l’arbitratge CCI, com ara l’acta de missió abans de l’inici del procés, el
sistema de nomenament d’àrbitres
a través dels Comitès Nacionals i
l’examen formal previ del laude per
la Cort.

per a l’adopció de mesures cautelars prèvies a la constitució del
tribunal; la possibilitat que el tribunal ordeni la confidencialitat
de l’arbitratge que una sentència
del TS de Suècia de 2000 ha dit
no és d’essència de l’arbitratge.
I, finalment, el reconeixement de
què les comunicacions i audiències es poden fer electrònicament.

Pel que respecta a la modernització de l’arbitratge, són de destacar els canvis permetent la incorp o ra ci ó d e “p a r t s a d d icio n a ls”,
ci rc u m s t à n cia q u e e s p re s e n t a
s ov i n t ; la re g u la ci ó g l o b a l d e ls
a r bitrat ge s m ulti-p a r t e n s e ntit
ampli, qu e abracen ja a un terç
de tots els arbitrat ges, incloent
l’arbitratge multi-part strictu sensu (una mateixa clàusula arbitral
su bs crit a p e r dive rse s pa r t s) i
l’a r bitrat ge m ulti- c o ntra c te (diverses parts firmen diverses clàusules en operacions vinculades) i
la co nsolida ció d ’ar bitrat ges; la
c re a ci ó d ’u n à r b i t re d ’u rgè n cia

Pel que fa a l’objectiu de reduir
el te m ps i el c os t, la C o mis sió
d’Arbitratge ja havia elaborat un
informe amb aquesta finalitat, en
la ‘ task force’ de la qual vaig tenir l’honor de par ticipar. Ara, el
Reglament reformat ordena que el
tribunal i les parts facin “tots els
esforços per conduir l’arbitratge
d’una manera expedita i eficaç en
termes de costos”. També s’alleugereix el procés de nomenament
d e ls à r bi t re s , u n d e ls q u e m é s
temps consumeixen, ampliant les
facultats de la Cort i del seu President. El Reglament imposa la celebració d’una conferència sobre

la conducció de l’arbitratge, molt
útil i que, per exemple, el TAB ja
ve practicant amb èxit. Modificació remarcable és també l’exigir
al candidat a àrbitre, que, a més
de la declaració d’independència,
declari la seva imparcialitat (que
abans es considerava subsumida
en el primer requisit) i la disponibilitat per ocupar-se de l’arbitratge diligentment. Finalment, el Reglament inclou un nou Apèndix IV
on recomana algunes pràctiques
per reduir temps i cost.
La nova normativa entrarà en vigor l’1 de gener de 2012 i s’aplicarà a tots els procediments que
s’iniciïn a partir d’aquesta data,
llevat qu e le s par t s ac o rd in el
contrari. El nou Reglament compor tarà canvis considerables en
els procediments arbitrals de la
CCI, i l’augment de l’eficiència i
la reducció dels costos del procediment. En definitiva, una bona i
esperada reforma, molt ben acollida pel món arbitral internacional.
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