Na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj
gospodarskoj komori (Narodne novine broj 150/2002, 65/2004) Predsjedništvo
Stalnog izbranog sudišta na sjednici dana 27. rujna 2010. godine utvrdilo je
Etički kodeks za arbitre
1. PRIHVAĆANJE DUŽNOSTI
1. Arbitar smije prihvatiti imenovanje samo ako smatra da je sposoban ispuniti svoju
dužnost nepristrano i u primjerenom roku.
2. Arbitar smije prihvatiti imenovanje samo ako ima dostatno znanje o pravu koje
uređuje postupak i o pravu mjerodavnom za bit spora.
3. Arbitar smije prihvatiti imenovanje samo ako dostatno poznaje jezik arbitraže.

2. NEPRISTRANOST I NEOVISNOST
1. Arbitar mora biti neovisan od stranaka u postupku.
2. Tijekom arbitražnog postupka arbitar je dužan postupati i tako da svojim
ponašanjem ne pobuđuje sumnju u svoju neovisnost i nepristranost.
3. Prije nego što prihvati imenovanje, arbitar je dužan otkriti strankama sve okolnosti
koje mogu dovesti u pitanje njegovu nepristranost i/ili neovisnost, primjerice:
- ako je obavljao bilo kakve zadatke ili naloge za neku od stranaka;
- ako ima neposredan ili posredan financijski interes u vezi s rješenjem predmeta;
- ako ima bilo kakve povjerljive informacije koje se tiču predmeta spora, a koje je
saznao od izvora izvan arbitražnog postupka
- ako raspolaže drugim informacijama koje su važne za očuvanje vanjskog izgleda
nepristranosti
4 . Arbitar je dužan postupati nepristrano i ako okolnosti iz točke 3. nastupe tijekom
postupka.
5. Ako arbitar posumnja u to da su naknadno nastupile okolnosti koje mogu utjecati
na njegovu nepristranost i neovisnost dužan je bez odgode o tome obavijestiti
Sudište i stranke.
6. Ako arbitar smatra da nije sposoban nepristrano ispuniti svoju dužnost, ne smije
prihvatiti imenovanje, čak ni ako se obje stranke slažu s imenovanjem.

3. POSTUPAK
1. Arbitar je dužan voditi postupak u skladu s općim aktima Sudišta.
2. Tijekom arbitražnog postupka, arbitar je dužan upozoriti stranke na mogućnost
nagodbe i pomoći im u tome ali bez nametanja rješenja. U slučaju nagodbe arbitar
treba paziti da nagodba odražava pravu volju stranaka.
3. Pri vođenju arbitražnog postupka arbitar je dužan djelovati tako da se arbitražni
postupak provede bez nepotrebnih troškova ili troškova nerazmjernih s vrijednošću
predmeta spora.
4. Tijekom arbitražnog postupka arbitar je dužan izbjegavati posebne sastanke ili
druge oblike komunikacije s nekom od stranaka u vezi s predmetom spora. Ako do
takve komunikacije dođe, arbitar je dužan bez odgode obavijestiti Sudište, drugu
stranku i ostale arbitre o njenom sadržaju.

4. POVJERLJIVOST
1. Arbitar je dužan držati povjerljivima podatke koje je saznao tijekom arbitražnog
postupka.
2. Arbitar ne treba svjedočiti o podacima niti stavljati na raspolaganje povjerljive
isprave do kojih je došao tijekom arbitražnog postupka osim ako je to u protivnosti sa
zakonom koji uređuje dužnost svjedočenja odnosno predočenja isprava.

5. NESPOJIVOST
Nakon završetka arbitražnog postupka arbitar i osobe povezane s njim, npr. drugi
odvjetnik iz istog odvjetničkog ureda ili društva, ne smiju u pravnim odnosima
povezanim na bilo koji način s predmetom arbitražnog postupka niti jednu od
stranaka savjetovati, zastupati niti izvršavati njene naloge.

6. NAGRADE I NAKNADA TROŠKOVA
Arbitar prihvaćanjem dužnosti stječe pravo samo na naknadu troškova i nagradu u
skladu s važećim aktima Sudišta i mjerodavnim propisima.
7. ŽURNOST POSTUPKA
1. Arbitar je dužan žurno provoditi arbitražni postupak te paziti da ne dođe do
nepotrebnih odgoda.
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2. Ako tijekom arbitražnog postupka kod arbitra nastupe okolnosti koje mogu znatno
usporiti postupak, arbitar je dužan o tome bez odgode obavijestiti Sudište i stranke.
3. Po zaključenju arbitražnog postupka, arbitar je dužan u razumnom roku sastaviti i
potpisati arbitražnu odluku u skladu s općim aktima Sudišta.
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