
KÉRELEM VÁLASZTOTTBIROSÁGI ELJÁRÁSRA

A Felperes adatai:

név / megnevezés, cím / székhely, személyében (beosztás és név).
képviseli és védi (az ügyvédek neve), a meghatalmazás [1] alul / szélén / csatolva ehhez a 
kérelemhez, amelynek (cím) irodájára levelezèsi cìmet nevez meg az eljárás céljából
a következőket tárja fel

A vita általános jellemzői:

az alperes nevének / megnevezèsènek, cìmènek/székhelyének feltüntetése;
a vita és a kérdések leírása a gazdasági érték megjelölésével;
a választottbírósági megállapodás megjelölése (ebben az esetben szükségszerűen 
csatolni kell az azt tartalmazó okiratot);
a kérelem alátámasztásához szükséges bizonyítékok és minden olyan dokumentum, 
amelyet a fél hasznosnak tart csatolni;
bármilyen utalás az eljárás szabályaira, a vita érdemére vonatkozó szabályokra, a vita 
eljàràsrend szerinti vagy eljàràsrendtől eltèrő jellegére, vagy a törvény / méltányosság 
szerinti döntés, a választottbíróság székhelyére és nyelvére vonatkozó pontosítások.

ennek előrebocsátása után, a felperesre nèzve

Okirat a választottbíró kinevezéséről egyedüli választottbíró esetén (csak egy 
választottbíró kérelme esetén illesztendő be)

kérelmezi

hogy a International Chamber of Arbitration Vàlasztottbìròi Tanàcsa nevezze ki 
a választottbírósági Szabályzat Art.13.2. pontja értelmében a választottbírósági 
megállapodás alapján az Egyedüli választottbírót, amely döntést hoz (eljàràsrend szerinti 
/ eljàràsrendtől eltèrő mòdon, a törvény / méltányosság szerint), elfogadva az alábbi 
következtetéseket:



vagy

A választottbíró kinevezése választottbírói testület esetében (csak akkor kell beilleszteni, 
ha a harmadik választottbírót kell kinevezni a Választottbírói tanácshoz)

Kijelöl

A Szabályzat 13.4. cikke szerint, választottbíróként (képesítés és név) irodàval (város, 
cím, telefon, fax, e-mail) kérelmet nyújtva be a International Chamber of Arbitration 
Vàlasztottbìròi tanàcsához, hogy a választottbírósági megállapodás alapján nevezze ki a 
harmadik, a Választottbíróság Elnökeként eljáró választottbírót.
Alternatìvakènt, (csak a harmadik választottbíró kinevezèse irànti kèrelem esetèn kell 
beilleszteni a a felek által kinevezett vàlasztottbìròkhoz)
kifejezetten a választottbírósági megállapodás alapján az azonos módon kijelölt 
választott bíróra ruházza azt a hatáskört, hogy kölcsönös megállapodás alapján eljárjon 
a másik fél által kijelölt választott bíróval a harmadik választottbíró kinevezésekor, 
aki a választottbírói testület elnökeként jár el. Abban az esetben, ha az így kinevezett 
választottbírák ezt nem teszik meg, a Titkárság által kitűzött határidőn belül az elnököt a 
International Chamber of Arbitration Vàllasztottbìròi Tanàcsa nevezi ki.

Kèri

hogy a létrehozandó Választott bírói Testület eljàràsrend szerint / nem eljàràsrend szerint 
dönt , a törvény / méltányosság szerint, elfogadva az alábbi következtetéseket:

Kèri

a International Chamber of Arbitration Titkárságàt, hogy továbbítsa ezt a 
választottbírósági kérelmet a másik félnek.
A következő dokumentumokat mutatjàk be (pl. a választottbírósági megállapodást 
tartalmazó okirat másolata).
Hely, éééé / hh / nn
A fél és / vagy ügyvèdjènek alàìràsa (ha a perhez megfelelő meghatalmazással 
rendelkezik).
[1] A fél személyesen fordulhat bírósághoz ügyvéd segítsége nélkül, vagy választhatja 
azt, hogy képviselteti magàt ügyvèden keresztül. Ez utóbbi esetben a fèlnek meg kell 
hatalmaznia az ügyvèdet.“


