INSTITUTT FOR VOLDGIFT OG ALTERNATIV TVISTELØSNING
VOLDGIFT OG MEKLING VED OCC
Oslo Chamber of Commerce’ Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning har med virkning
fra 1. januar 2017 nye moderne regler som skal sikre effektive, gjenkjennelige og forutsigbare
regler ved voldgift og mekling.
Med særlig sikte på å ivareta relasjonene mellom forretningspartene samt begrense utgifter til
tvisteløsning, tilbys ulike former for mekling. Videre tilbys voldgift for de situasjoner der
partene velger å få tvisten endelig og bindende avgjort av en tredjepart. For så vidt gjelder
voldgift tilbys dessuten en forenklet variant der det legges særlig vekt på hurtig avgjørelse og
en kostnadsbesparende prosess.
Uansett om partene velger mekling eller voldgift, er regelverket slik innrettet at partene skal
ha innflytelse på hvem som skal mekle eller sitte i voldgiftsretten. Når partene er
hjemmehørende i ulike land med ulike rettssystemer, vil partene ofte allerede ved
kontraktsinngåelsen ha valgt hvilket lands rett som skal anvendes ved løsning av tvister som
springer ut av kontrakten. Uansett hva som er avtalt i så henseende, skal reglene sikre partene
rettferdig, lik og gjenkjennelig behandling.
For voldgift i Norge gjelder lov om voldgift 14. juni 2004 nr. 25. Den norske voldgiftsloven
bygger på UNCITRALs modellov, og er dermed internasjonalt tilpasset. OCCs regler er
harmonisert med dette lovverket.
Hva er voldgift og mekling?
•

Voldgift er en måte å løse tvister på utenfor de alminnelige domstolene. Mekling
innebærer at partene ved hjelp av en nøytral tredjeperson finner frem til en minnelig
løsning.

•

OCC tilbyr voldgift og mekling i en institusjonell og effektiv ramme med høy ekspertise og
rask behandling.

•

Norge har tradisjonelt hatt en sterk tradisjon for ad hoc-voldgift. Ad hoc-voldgift
gjennomføres ved at partene i en konkret tvist etablerer voldgiftsretten på eget initiativ,
uten noen tilknytning til eller bistand fra et voldgiftsinstitutt.

•

OCC legger til rette for kommersiell institusjonell tvisteløsning i norsk regi – både nasjonalt
og internasjonalt.

Hvorfor institusjonell voldgift ved OCC?
•

Voldgift under OCCs regler kan finne sted hvor som helst i Norge og i resten av verden. Det
er partene selv som velger voldgiftssted.
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•

OCC har et sett forhåndsetablerte voldgiftsregler og prosedyrer som gjør gjennomføring
av voldgiftssaker bedre –mer forutsigbar og effektiv.

•

OCC bistår med oppnevnelsen av voldgiftsretten der dette er nødvendig.

•

OCC har en godtgjørelsestabell for voldgiftsrettens godtgjørelse. Dette bidrar til større
trygghet med hensyn til kostnadene ved voldgiftssaken.

•

OCC bistår med et profesjonelt sekretariat og sikrer saksfremdrift.

•

Med sine nye regler for både mekling og voldgift i kraft 1. januar 2017 har OCC blitt en
internasjonalt gjenkjennelig institusjon, og har allerede fått en meget positiv mottakelse.

•

I internasjonale forhold vil voldgift regelmessig velges fremfor å overlate tvisteløsning til
domstolene i det landet en av partene tilhører.

•

I internasjonale forhold vil institusjonell voldgift regelmessig foretrekkes fremfor ad hoc
voldgift.

•

Parter som ønsker å anvende internasjonalt anerkjente regler kan velge at deres OCC-sak
skal reguleres av UNCITRALs voldgiftsregler.

Hvordan gjennomføres en voldgiftssak ved OCC?
•

Det nye regelverket har viktige nyskapninger som møter kravene til et moderne
voldgiftsinstitutt:
o

o

Partene skal så vidt mulig oppnevne voldgiftsretten i fellesskap.
▪

Dersom partene ikke blir enige oppnevner de én voldgiftsdommer hver innen
en frist fastsatt av OCC, og OCC utpeker voldgiftsrettens leder.

▪

Dersom voldgiftsretten ikke lar seg etablere kan hver av partene kreve at
Instituttet oppnevner den eller de voldgiftsdommere som mangler.

▪

Når OCC skal oppnevne voldgiftsdommere, skal voldgiftsrettens leder ha en
annen nasjonalitet og domisil enn partene dersom partene har ulik
nasjonalitet og minst én av partene krever dette.

▪

OCC har en gjennomarbeidet liste over erfarne og anerkjente dommere fra
forskjellige jurisdiksjoner som partene eller OCC kan velge fra dersom de
ønsker det.

Voldgiftsrettens godtgjørelse og utgiftsdekning fastsettes basert på den til enhver tid
gjeldende godtgjørelsestabell for OCC. Dette skaper økonomisk forutsigbarhet.
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o

o

Mulighet for forenklet voldgift.
▪

Ved forenklet voldgift oppnås det en raskere og mer effektiv prosess, og med
lavere kostander som gir bedre proporsjonalitet mellom tvistesum og prosess.

▪

Voldgiftsretten settes med én voldgiftsdommer som oppnevnes av OCC.

▪

Ett prosesskriv fra hver part, etter stevning og tilsvar.

▪

Muntlig forhandling, om nødvendig, skal ikke overstige tre dager.

▪

Kortere frist for voldgiftsrettens dom.

OCC tilbyr standardiserte tvisteløsningsklausuler.

Les mer om OCC og last ned det nye regelverket på www.chamber.no/tjenester/tvistelosning/

