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Transparentnosť  konania  v  medzinárodnej  arbitráži 

Zhrnutie 

 

 V tejto práci som sa venovala problematike transparentnosti konania 

v medzinárodnej arbitráži. Existujú rozličné typy medzinárodnej arbitráže, 

charakterizované rôznymi účastníkmi a prirodzene aj odlišnými črtami konania. 

Jednou z takýchto čŕt je, podľa môjho názoru, spomínaná transparentnosť 

konania. Pre účely tejto práce som sa rozhodla analyzovať pozíciu 

transparentnosti v dvoch hlavných oblastiach, v arbitráži investičnej 

a obchodnej, v tomto poradí. Z dôvodu len relatívne nedávneho vývoja 

konceptu transparentnosti v rozhodcovskom konaní, ostáva veľa otázok 

nezodpovedaných. Preto je situácia vo vzťahu k predmetu môjho výskumu 

nejednotná a nejasná. Cieľom mojej práce je popísať pozíciu transparentnosti 

v dvoch základných typoch medzinárodnej arbitráže, a identifikovať dôvody, 

ktoré v týchto typoch konania odlišné trendy vo vzťahu k predmetnej 

problematike opodstatňujú. 

 

Predkladaná práca sa skladá z Úvodu, štyroch základných kapitol 

a Záveru. Kapitoly sa ďalej delia do podkapitol a oddielov. 

 V úvode je predstavená téma, definovaná príslušná terminológia 

a stanovený cieľ mojej práce. 

 Kapitola č. 1 sa venuje dôvernosti arbitráže, teda konceptu vo vzťahu 

k transparentnosti evidentne opačnému. Dôvernosť bola vždy považovaná za 

prirodzenú vlastnosť rozhodcovského konania. Avšak, v uplynulom období 

došlo k zmenám, ktoré jej pozíciu spochybnili. V tejto kapitole uskutočnená 

analýza vývoja ponímania dôvernosti v arbitráži je pre účely porozumenia 

vývoju transparentnosti nevyhnutná. 

 Pomerne stručná kapitola č. 2 skúma vzťah medzi rozhodcovským 

konaním, ktoré je spravidla neverejné, a právom na spravodlivý proces 

v zmysle čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Účelom 
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predmetného rozboru je dokázať, že arbitráž je so spomínaným základným 

právom kompatibilná. 

 Kapitola č. 3, azda najpodrobnejšia zo všetkých, sa venuje pozícii 

transparentnosti v medzinárodnej investičnej arbitráži. Vďaka prítomnosti 

verejného záujmu v tomto type konania, požíva práve investičná arbitráž vysokú 

úroveň transparentnosti. S ohľadom na vyššie uvedené je transparentnosť 

posudzovaná v rámci dvoch režimov investičnej arbitráže, a to v ICSID 

a NAFTA arbitráži. 

 Posledná kapitola č. 4 sa na rozdiel od tretej kapitoly, zameriava na 

zhodnotenie postavenia transparentnosti v medzinárodnej obchodnej arbitráži. 

Tu jednoducho požiadavka dôvernosti a záujmy strán prevážia nad snahami 

o sprístupnenie informácií o rozhodcovskom konaní medzi dvoma súkromnými 

subjektmi. 

 V závere som sa pokúsila zhrnúť výsledky môjho bádania, popísať vývoj 

ponímania konceptu transparentnosti a identifikovať k nemu vedúce dôvody. 

 


