


Кратко представяне

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и
арбитраж” е независима правораздавателна институция.

Арбитражното производство предхожда държавното правосъдие. Това е
алтернативен метод за решаване на правни спорове.

Арбитражното производство се регламентира от Закона за международния
търговски арбитраж, приет през 1988г.

В международен план: Признаването и изпълнението на чуждестранно арбитражно решение
се уреждат от международни договори, сред които Нюйоркската конвенция за признаване и
изпълнение на чуждестранни арбитражни решения от 1958 г., както и Европейската
конвенция от 1961 г.

Арбитражното производство може да бъде особено полезно за компаниите, които имат
сключен договор с чуждестранни фирми.



Ню-Йоркска конвенция за признаване и изпълнение на 
чуждестранни арбитражни решения от 1958 г. (над 153 – държави)



Основни Предимства

• Продължителност на процеса – при арбитражното производство няма
втора и трета инстанция. Обичайно решението не отнема повече от 30 до 60
дни.

• Достъпност – цените за арбитражно производство могат да бъдат до 4
пъти по-ниски от държавните такси.

• Страните могат да участват активно процеса.

• Част от международна общност – Имаме подписанио споразумение за
сътрудичество с Международен съд Париж при „Международна Арбитражна
Камара Париж”



Продължителност на 
арбитражното производство

• Арбитражните дела са с кратка продължителност, защото са
едноинстанционни.

• Продължителноста на арбитражното производство за вътрешни дела не
отнема повече от 1 до 2 месеца.

• Продължителноста на арбитражното производство за
междонародни дела протича в рамките от 2 до 6 месеца



Арбитражно споразумение

• Арбитражно споразумение/арбитражна клауза е съгласието на страните да
възложат на арбитраж да реши всички или някои спорове, които могат да
възникнат или са възникнали между тях относно определено договорно или
извъндоговорно правоотношение.

• Арбитражно споразумение може да бъде арбитражна клауза в самия договор или
отделно споразумение.

• Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. Смята се, че
споразумението е писмено, ако се съдържа в документ, подписан от страните, или в
размяна на писма или други средства за съобщения.

• Смята се, че има арбитражно споразумение и когато ответната страна писмено или
със заявление, отбелязано в протокола на арбитражното заседание, приеме спорът
да бъде разгледан от арбитража.



Къде се води процеса

• За разлика от държавното производство делата не се водят по местожителство (или
по фирмена регистрация) на ответната страна. Обичайно делата с арбитражни
клаузи към САС се водят в София, като има възможност за провеждане на
изнесено заседание на съда.

• Това предоставя възможността да водите делата си в България, без значение
в коя страна се намира партньора Ви.

• В случай, че Вашият партньор не желае делото срещу него да се води в
България сме готови да предложим вариант, където той може да се защитава в
Международен съд Париж при „Международна Арбитражна Камара
Париж” а Вие да се защитавате в САС (Софийски арбитражен съд).



Електронно правосъдие

• Нашата платформа за Електронно правосъдие предоставя възможност всички
документи по процеса да бъдат подадени електронно което
едновременно пести време и създава удобство на нашите клиенти.

• Имаме изграден процес за водене на виртуални заседания (чрез видео
връзка) което дава възможност за улеснено финализиране на процеса.



Други преимущества

• Имте възможност сами да изберете своя арбитър. По този начин сте сигурни, че вашият
интерес зе защитава от компетентен специалист от вашият бранш или такъв отблизо
запознат с дейността Ви. За контраст в държавното производство се назначават съдебни
състави на случаен принцип.

• Ползваме се с опита на нашите пратньори, които имат над 100 години опит в
арбитража и са отсъдили над 40 000 дела.


