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Słowo wstępne

Inauguracja nowej formy
działalności Sądu
Polubownego
Niniejszym mamy przyjemnośd oddad Paostwu do rąk pierwszy numer Newslettera
naszego Sądu Polubownego. Newsletter ten ma spełnid kilka podstawowych funkcji.
Po pierwsze, Newsletter ma stad się nową (kolejną) formą działalności Sądu
Polubownego (obok działalności orzeczniczej i szkoleniowej). Ma on przede
wszystkim informowad o bieżących inicjatywach podejmowanych przez Sąd
Polubowny, w szczególności o planowanych seminariach i konferencjach
oraz działalności publicystycznej władz Sądu Polubownego.
Po drugie, Newsletter ma przyczyniad się do popularyzacji alternatywnych metod
rozstrzygania sporów (tzw. ADR’ów) oraz stwarzad forum wymiany poglądów
na temat polubownego rozstrzygania sporów. W tym celu łamy naszego Newslettera
będą zawsze otwarte dla praktyków oraz teoretyków arbitrażu, chcących podzielid
się swoimi doświadczeniami z arbitrażem. W każdym numerze Newslettera znajdzie
się też wywiad z doświadczonym specjalistą z zakresu arbitrażu, na co dzieo
zmagającym się z problemem sądownictwa polubownego lub z naukowcem,
ekspertem specjalizującym się w interesującej nas problematyce. Formuła wywiadu
naukowego pozwoli na pogłębione skonfrontowanie się z różnorodnymi problemami
teorii i praktyki arbitrażu.
Po trzecie, chcielibyśmy aby Newsletter nie ograniczał się tylko do działalności
informacyjnej i popularyzacyjnej arbitraż, ale przede wszystkim umożliwił arbitrom
i pełnomocnikom w postępowaniach arbitrażowych, poszerzanie wiedzy z zakresu
sądownictwa polubownego. W związku z tym mamy zamiar poświęcid każde wydanie
naszego Newslettera oddzielnemu problemowi (blokowi tematycznemu).
Po czwarte, naszym zamiarem jest, aby Newsletter poruszał nie tylko problematykę
krajowego arbitrażu. Ważne miejsce w każdym numerze naszego Newslettera będzie
zajmował również międzynarodowy arbitraż handlowy.
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Jak wskazaliśmy powyżej, Newsletter ma ambitne cele. Chcielibyśmy, aby stał on się
niezależnym forum debaty o najważniejszych problemach dotyczących krajowego
i międzynarodowego arbitrażu handlowego.
Zapraszamy więc do aktywnej współpracy wszystkich autorów podejmujących
problematykę sądownictwa polubownego. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu
Newsletterowi chod trochę zwiększy się świadomośd prawna społeczeostwa,
że arbitraż to dobra alternatywa dla rozstrzygania sporów.
Na koniec pozostaje do wyjaśnienia wybór rzymskiej paremii prawniczej, widniejącej
na pierwszej stronie naszego Newslettera. Otóż doszliśmy do wniosku, że paremia
ta najlepiej oddaje specyfikę, a zarazem dużą zaletę arbitrażu. Sąd polubowny przy
rozpoznawaniu spraw nie musi bowiem, w odróżnieniu od sądu paostwowego, ściśle
stosowad przepisów prawa materialnego, ale może oprzed swoje orzeczenie
na zasadach słuszności lub dobrej wiary, a także rozstrzygad w oparciu o przyjęte
zwyczaje, stosując przy tym (jeżeli strony nie umówiły się inaczej albo nie wynika
to z regulaminu stałego sądu) własny tryb postępowania.
Warszawa, styczeo 2012 r.
Redaktorzy:
Krzysztof Falkiewicz
Prezes Sądu Polubownego

Robert Siwik
Sekretarz Sądu Polubownego

Informacja o działalności władz Sądu Polubownego
Informujemy, iż w ostatnim czasie władze Sądu Polubownego uczestniczyły
w następujących przedsięwzięciach:
Wiceprezes Sądu Polubownego mec. dr Radosław L. Kwaśnicki w dniu
16 maja 2011 r. wystąpił na konferencji naukowej pt. "Arbitraż
alternatywą dla postępowania sądowego", organizowanej przez
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA we współpracy
z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego
działającym przy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego.
Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik wystąpił jako prelegent
na IV Międzynarodowej Konferencji pt. „Rola Trybunałów i Doktryny
w Prawie Międzynarodowym”, która odbyła się w dniach 11-12
kwietnia 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Sekretarz Sądu
Polubownego wygłosił wykład pt. „Role of arbitration tribunals in interstates conflicts and in economic cases (state v. foreign investor)”
oraz uczestniczył w panelu poświęconym arbitrażowi inwestycyjnemu.
Prezes Sądu Polubownego mec. Krzysztof Falkiewicz oraz Sekretarz
Sądu Polubownego Robert Siwik poprowadzili praktyczne szkolenie
dotyczące rozstrzygania sporów w drodze arbitrażu z wykorzystaniem
metod case studies. Szkolenie odbyło się w dniu 17.01.2011 r.
w siedzibie OIRP w Warszawie.
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Wywiad z Prezesem Sądu Polubownego

Arbitraż nadal popularny
Rozmowa z Prezesem Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Warszawie, mecenasem Krzysztofem Falkiewiczem, która ukazała się
w czasopiśmie naukowym Prawo Europejskie w Praktyce (nr 3/2011)

Sądownictwo polubowne staje się obecnie jednym z
najbardziej
popularnych
alternatywnych
sposobów
rozstrzygania sporów, a począwszy od lat 90. widoczne jest
rosnące
zainteresowanie
przedsiębiorców
tematem
arbitrażu. W minionym roku objął Pan funkcję Wiceprezesa
stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Warszawie. Czy może Pan przybliżyd działalnośd
tego sądu polubownego?
Na wstępie zacznę o wyjaśnienia podstawowego rozróżnienia
sądów polubownych (arbitrażowych). Otóż sądy arbitrażowe
mogą byd sądami powołanymi przez same strony i wówczas
są określane jako sądy ad hoc bądź funkcjonują jako sądy
instytucjonalne (zwane też stałymi sądami polubownymi).
Stałe sądy arbitrażowe, zarówno w Polsce, jak i w wielu
innych paostwach europejskich i pozaeuropejskich,
są z reguły dobrze zorganizowane. Oprócz własnych
regulaminów arbitrażowych, zawierających nowoczesne
rozwiązania, prowadzą także listy z nazwiskami
doświadczonych arbitrów oraz dysponują doświadczonym
personelem administracyjnym, który potrafi zapewnid
postępowaniom
arbitrażowym
właściwy
i
zgodny
z regulaminem arbitrażowym bieg. Taki charakter ma np.
stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie radców Prawnych
w Warszawie, który należy do jednych z najstarszych stałych
sądów polubownych w Polsce (w tym roku będzie obchodził
jubileusz 20-lecia powstania). Sąd ten przy dużym wsparciu
obecnych władz Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Warszawie
(szczególnie
Dziekanów
Michała
Stępniewskiego oraz Włodzimierza Chróścika) przechodzi
począwszy od połowy zeszłego roku dużą metamorfozę, która
ma nie tylko usprawnid jego funkcjonowanie, ale przede
wszystkim umocnid pozycję tego Sądu Polubownego
na mapie krajowego arbitrażu. Z inicjatywy nowych władz
Sądu (Prezesa dr Radosława L. Kwaśnickiego, oraz Sekretarza
Sądu Roberta Siwika) nasz Sąd Polubowny uzyskał też nowe
Regulaminy, na podstawie których toczą się już postępowania
arbitrażowe.
Został powołany nowy organ Sądu Polubownego, jakim jest
Komitet Sądu Polubownego, który oprócz funkcji doradczych
Prezydium Sądu, Komitet Sądu Polubownego ma decydowad
o wpisie oraz skreśleniu z listy arbitrów Sądu Polubownego,
co spowoduje, że na liście arbitrów Sądu Polubownego przy
OIRP w Warszawie znajdą się osoby gwarantujące najwyższy
poziom wiedzy oraz posiadający najwyższe standardy
etyczne.
W skład tego Komitetu mają wchodzid wybitni znawcy
problematyki arbitrażu. Obecnie członkami Komitetu Sądu
Polubownego są m.in. prof. Michał Romanowski, prof. dr hab.
Przemysław Drapała oraz dr Andrzej Tynel (Honorowy Prezes
Sądu Polubownego).
Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Warszawie w celu realizacji postawionych celów
związanych z promocją polubownego rozstrzygania sporów
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w niedługim czasie będzie posiadał własną stronę
internetową (www.sadpolubowny.info.pl), na której znajdą
się nie tylko informacje o bieżącej działalności Sądu
Polubownego, ale również będzie poruszanych wiele
teoretycznych
i praktycznych
zagadnieo
dotyczących
arbitrażu. Rozważając zagadnienia z zakresu sądownictwa
polubownego (arbitrażowego), które stanowi jeden z
rodzajów postępowania cywilnego warto podkreślid, iż sąd
arbitrażowy nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości. Nie budzi
zatem wątpliwości, że sądu polubownego nie można zaliczyd
do paostwowych organów wymiaru sprawiedliwości, nie jest
on organem paostwowym.
Na jakie najważniejsze cechy postępowania przed sądem
polubownym zwróciłby Pan Prezes uwagę?
Sądownictwo polubowne posiada niewątpliwie wiele zalet
do których należy nie tylko poufnośd postępowania, procesy
arbitrażowe odbywają się bowiem bez publiczności,
w atmosferze bardziej bezpośredniej oraz w języku ustalonym
przez strony. Nie można też zapomnied o specyfice arbitrażu,
który z natury rzeczy w większym stopniu sprzyja zażegnaniu
sporu między stronami i tym samym nie przekreśla ich dalszej
współpracy.
Poufnośd jest szeroko uznawana za jedną z istotnych
i pożytecznych cech arbitrażu, która w przeciwieostwie
do postępowania sądowego, które jest publiczne, może
uchronid strony kontraktu na nie leżące w ich interesie
ujawnienie tajemnic handlowych oraz co nie mniej istotne
pozwala na zminimalizowanie eskalacji konfliktu miedzy
stronami sporu. Poddawanie rozstrzyganiu sporów sądom
powszechnym może wiązad się dla stron z pewnym
niebezpieczeostwem związanym z brakiem znajomości przez
sędziów paostwowych niuansów różnego rodzaju stosunków
gospodarczych, czy społecznych. Ponadto może zostad
nadszarpnięta reputacja przedsiębiorcy, jeśli będzie
on częstym uczestnikiem postępowao sądowych, co może
niekorzystnie odbid się na pozyskiwaniu nowych
kontrahentów. Takiej sytuacji może zapobiec właśnie
poufnośd arbitrażu.
Wydaje się również, że w warunkach polskich
na pierwszy plan wśród wskazanych powyżej zalet
sądownictwa
polubownego
wysuwa
się
szybkośd
postępowania. Powszechnie znane są kłopoty sądów
paostwowych ze sprawnym i nierozciągniętym w czasie
rozpoznawaniem zawisłych przed nimi spraw. Przewlekłośd
postępowao stanowi niejednokrotnie istotne zagrożenie
dla bezpieczeostwa obrotu prawnego, gdyż długotrwałe
postępowania sądowe niweczą niejednokrotnie sens
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dochodzenia
praw
przez
stronę.
Długotrwałośd
postępowania, przy wykorzystaniu wielu kruczków prawnych
staje się też często elementem „nacisku” na stronę przeciwną
i ma skłonid ją do rezygnacji z dochodzenia jej praw.
Sądownictwo polubowne funkcjonuje w ramach autonomii
woli stron, ponieważ sąd polubowny zastępuje z woli stron
sąd paostwowy i spełnia jego funkcję w zakresie rozpoznania
i rozstrzygnięcia sprawy.
Przepisy o postępowaniu przed sądem polubownym dośd
duży nacisk kładą na problem równości praw, jakie
przysługują stronom w postępowaniu arbitrażowym.
Da się to odczud zarówno na etapie zawierania umowy, jak
i później, podczas rozpoznawania sprawy przez sąd
polubowny. Po pierwsze bezskuteczne będą postanowienia
zapisu na sąd polubowny naruszające zasadę równości stron,
w szczególności
uprawniające
tylko
jedną
stronę
do wytoczenia powództwa przed sądem polubownym.
To samo dotyczy postanowieo, które przyznają jednej
ze stron umowy więcej uprawnieo przy powołaniu sądu
polubownego niż drugiej. Po drugie, w postępowaniu przed
sądem polubownym strony powinny byd traktowane
równoprawnie. Każda z nich ma prawo do wysłuchania
i przedstawienia swoich twierdzeo oraz dowodów na ich
poparcie.
Istotne znaczenie dla odformalizowania postępowania
arbitrażowego ma również fakt, iż zasadniczo nie występuje
w tym postępowaniu prekluzja w zakresie podnoszenia
nowych twierdzeo i dowodów na ich poparcie.
Sąd polubowny przy rozpoznawaniu spraw nie musi,
w odróżnieniu od sądu paostwowego, ściśle stosowad
przepisów prawa materialnego, ale może oprzed swoje
orzeczenie na zasadach słuszności lub dobrej wiary.
Podstawowym
celem
sądownictwa
polubownego
jest uzyskanie wyroku, który pod pewnymi warunkami
jest zrównany z wyrokiem sądu powszechnego, a więc ma
sens, gdy wyrok daje się bezzwłocznie wykonad.
Jak przedstawia się obecnie wykonalnośd wyroków sądów
polubownych?
W doktrynie przyjęła się definicja, w myśl której sąd
polubowny jest sądem niepaostwowym, powołanym zgodną
wolą stron do rozstrzygania ich sporu wyrokiem mającym
moc prawną na równi z wyrokiem sądu paostwowego.
To samo dotyczy ugody zawartej przed sądem polubownym.
Ma ona taką samą moc jak ugoda zawarta przed sądem
paostwowym. Ten ostatni musi tylko stwierdzid wykonalnośd

wyroku wydanego przez sąd polubowny albo ugody przed
nim zawartej. Wykonalnośd ta powinna odbywad
się w sposób nie tylko skuteczny, ale przede wszystkim
sprawny.
Tymczasem wyroki sądów arbitrażowych są blokowane przez
powolne procedury w sądach powszechnych. Dziś bardzo
często bywa tak, że nadanie klauzuli wykonalności przez sąd
powszechny ponad rok, podczas gdy postępowanie
arbitrażowe zwykle kilka miesięcy.
Przede wszystkim sprzeciw budzą te przepisy, które –
zapewne wbrew intencji twórców – mogą spowodowad
zwiększenie kontroli sądów paostwowych nad sądami
polubownymi, a w konsekwencji ograniczyd autonomię woli
przedsiębiorców. Sądy polubowne nie powinny pozostawad
całkowicie poza kontrolą, ponieważ może się zdarzyd, że np.
wyrok wydano na granicy legalności. W takim przypadku nie
powinno się pozbawiad stron możliwości skutecznego
zareagowania przeciw takiemu wyrokowi i zaskarżenia go.
Tymczasem obecnie, jako słabą stronę arbitrażu krajowego
podaje się zbyt długie postępowanie w sprawach skarg
o uchylenie wyroku sądu polubownego, gdzie oprócz badania
przesłanek formalnych sąd dokonuje nieraz merytorycznej
oceny zasadności wyroku (bardzo często, gdy zarzuca się
naruszenie
zasad
współżycia
społecznego
lub praworządności), mimo że orzeczenie wydane w wyniku
skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego ma charakter
kasacyjny. Moim zdaniem narusza to generalną zasadę
autonomii sądownictwa polubownego.
Czy można zatem, w jakiś sposób usprawnid te procedury
postarbitrażowe?
Na przewlekłośd postępowania postarbitrażowego mają
wpływ nadmiernie wydłużone terminy procedury cywilnej.
Na przykład skargę na rozstrzygnięcie polubowne strona
może wnieśd w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia jej
orzeczenia. Również w ciągu trzech miesięcy może wnieśd
o jego uzupełnienie, sprostowanie lub wykładnię. Potem
rozpoczyna się procedura przed sądem rejonowym
lub okręgowym, w zależności od wartości sporu
i postępowanie postarbitrażowe może trwad kilka lat.
Dlatego, by przyspieszyd postępowanie przed sądami
arbitrażowymi, należy moim zdaniem skrócid z trzech
miesięcy do miesiąca czas, w którym strona może wnieśd
skargę na jego rozstrzygnięcie.

na wypaczenie istoty sądownictwa arbitrażowego, które – jak
to ciekawie i trafnie określił jeden ze znawców problematyki
arbitrażu M. Tomaszewski – w odwiecznym zmaganiu miedzy
prawem słusznym (ius equum) a prawem ścisłym
(ius strictum) stoi niewątpliwie po stronie prawa słusznego.
Ostatnie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego z roku
2005 dały wielką nadzieję na rozwój szybszego i taoszego
sądownictwa polubownego. Jednak praktyka ostatnich lat
wskazuje, o czym Pan Prezes już wspominał, że nie wszystkie
przepisy zdały sprawdzian swej użyteczności. Na jakie
jeszcze przykłady zmian w zakresie sądownictwa
polubownego wskazałby Pan Prezes?
Trzeba niewątpliwie dokonad dalszych zmian dotyczących
procedury
tej
formy
rozstrzygania
sporów.
Poza wspomnianym
wyżej
postulacie
związanym
ze skróceniem procedury dotyczącej skargi na uchylenie
orzeczenia arbitrażowego, warto pokusid się o inne uwagi de
lege ferenda.
Po pierwsze ustawę o arbitrażu przydałoby się uregulowad
w samodzielnym akcie prawnym, który nie tylko byłby
doskonałą okazją do usprawnienia jego funkcjonowania,
ale byłby też sposobem promocji tej instytucji i podnosił jej
rangę.
Drugą ważną kwestią, o której warto wspomnied,
jest stworzenie
specjalnych
wydziały
w
sądach,
które zajmowałyby się wyłącznie wyrokami sądów
polubownych. Pozwoliłoby to na sprawniejsze uznawanie,
czy też wykonywanie wyroków arbitrażowych, które mogłyby
„przejmowad”
więcej
spraw
do
rozstrzygnięcia,
co niewątpliwie odciążyłoby sądy powszechne. Takimi
sprawami mogłyby się zajmowad wyselekcjonowane sądy
apelacyjne.
Aktualne
pozostają
również
postulaty
środowiska
prawniczego, aby sądom polubownym przysługiwało prawo
nadawania orzeczeniu klauzuli wykonalności, a także
wydawania zarządzeo tymczasowych (np. zabezpieczenia
powództwa) bez kontroli ze strony sądów paostwowych.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Katarzyna Zamorowska (Prawo Europejskie
w Praktyce)

Skarg o uchylenie wyroków arbitrażowych oczywiście nie
uniknie się, ważne jest, by nie stały się one sposobem
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Dlaczego Sąd Polubowny przy OIRP?

20-lecie Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie
DR RADOSŁAW L. KWAŚNICKI – radca prawny, Wiceprezes Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Warszawie, Partner Zarządzający w Kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
(radoslaw.kwasnicki@rkkw.pl), doświadczony arbiter krajowy i międzynarodowy

Sądownictwo polubowne nie jest już postrzegane
jako niepożądana konkurencja dla sądów powszechnych.
Jednakże z drugiej jednak strony sądownictwo polubowne
odgrywa taką rolę, jaką dyktuje mu kultura prawna
społeczeostwa, co implikuje fakt że ta metoda
rozstrzygania sporów nie jest w Polsce jeszcze zbyt
popularna. Przyczyna tego nie tkwi tylko w braku dobrych
obyczajów i tradycji, ale przede wszystkim w braku
świadomości, że w niektórych kategoriach spraw
jakościowo lepszy instrument rozstrzygania sporów
niż sąd powszechny, oferuje właśnie arbitraż.
Mając to na uwadze Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Warszawie w osobie Dziekana Rady Michała
Stępniewskiego, uznała że należy podejmowad inicjatywy
zmierzające nie tylko do promocji polubownego
rozstrzygania sporów, ale przede wszystkim stwarzania
podstaw do kształtowania tradycji i dobrych obyczajów
wśród przedsiębiorców, a także radców prawnych.
Podstawę taką ma stanowid stały Sąd Polubowny przy
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, który
w ostatnim roku przeszedł istotne zmiany organizacyjne.

8

Obejmując w 2010 r. funkcję Prezesa Sądu Polubownego przy
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (od połowy
2011 r. pełnię funkcję Wiceprezesa) jednym z celów jakie
przed sobą postawiłem była właśnie promocja polubownego
rozstrzygania sporów wśród polskich prawników, tak aby
poddawanie
sporów
pod
rozstrzygnięcie
sądom
arbitrażowym było dobrym obyczajem.
Na mapie polskiego arbitrażu pojawiło się w ostatnich latach
wiele instytucji arbitrażowych, wśród których od 1991 r.,
funkcjonuje również Sąd Polubowny przy OIRP
w Warszawie. Sąd ten, działający przy największym w kraju
samorządzie radców prawnych, otrzymał w minionym roku
nowe regulaminy oraz zostały powołane jego nowe organy,
mające umożliwid sprawną realizację jego zadao. Wszystko
to ma na celu nie tylko dostosowanie tej instytucji
arbitrażowej do sprawnego i kompetentnego rozstrzygania
sporów, ale również wskazanie, że samorządy zawodowe
radców prawnych, wspierają alternatywne metody
rozstrzygania
sporów
poprzez
tworzenie
dobrze
funkcjonujących stałych sądów polubownych.
Jednym z głównych zmian organizacyjnych w Sądzie
Polubownym przy OIRP w Warszawie było powołanie nowego
organu tego Sądu Polubownego, tj. Komitetu Sądu

Polubownego. W skład tego Komitetu mają wchodzid wybitni
znawcy problematyki arbitrażu. Obecnie członkami Komitetu
Sądu Polubownego są m.in. prof. Michał Romanowski,
prof. Przemysław Drapała oraz dr Andrzej Tynel (Honorowy
Prezes Sądu Polubownego).
Oprócz funkcji doradczych Prezydium Sądu, Komitet Sądu
Polubownego decyduje o wpisie oraz skreśleniu z listy
arbitrów Sądu Polubownego, co powoduje, że na liście
arbitrów Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie znajdą
się osoby gwarantujące najwyższy poziom wiedzy oraz
posiadający najwyższe standardy etyczne (zgodnie z zasadą –
„jacy arbitrzy, taki arbitraż”).
Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Warszawie w celu realizacji postawionych celów
związanych z promocją polubownego rozstrzygania sporów
uruchomił w minionym roku własną stronę internetową
(www.sadpolubowny.info.pl), na której znajdują się nie tylko
informacje o bieżącej działalności Sądu Polubownego,
ale również w niedalekiej przyszłości znajdzie się na niej wiele
teoretycznych i praktycznych zagadnieo dotyczących
arbitrażu. Już dzisiaj Paostwa bardzo serdecznie zapraszamy
do systematycznego odwiedzania w przyszłości witryny
naszego Sądu Polubownego! Propagatorem i jednym
z głównych inicjatorów stworzenia strony internetowej
z ramienia samorządów radców prawnych był od dawna
Wicedziekan
Rady,
mec.
Włodzimierz
Chróścik
(pełniący w Krajowej Radzie Radców Prawnych funkcję
Przewodniczącego zespołu do koordynacji działao Krajowej
Rady Radców Prawnych i okręgowych izb radców prawnych
w zakresie informatyzacji).
Stałe sądy arbitrażowe, zarówno w Polsce, jak i w wielu
innych paostwach europejskich i pozaeuropejskich,
są z reguły dobrze zorganizowane. Oprócz własnych
regulaminów arbitrażowych, zawierających nowoczesne
rozwiązania (zobacz m.in. nowe instytucje Regulaminu
Arbitrażowego ICC na str. 32-34), prowadzą także listy
z nazwiskami doświadczonych arbitrów oraz dysponują
doświadczonym personelem administracyjnym, który potrafi
zapewnid postępowaniom arbitrażowym właściwy i zgodny
z regulaminem
arbitrażowym
bieg.
Taki
charakter
ma np. stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie radców
Prawnych w Warszawie, który należy do jednych
z najstarszych stałych sądów polubownych w Polsce.
Sądownictwo polubowne posiada niewątpliwie wiele zalet,
do których należy nie tylko poufnośd postępowania, procesy
arbitrażowe odbywają się bowiem bez publiczności,
w atmosferze bardziej bezpośredniej oraz w języku ustalonym

przez strony. Nie można też zapomnied o specyfice arbitrażu,
który z natury rzeczy w większym stopniu sprzyja zażegnaniu
sporu między stronami i tym samym nie przekreśla ich dalszej
współpracy. Natomiast po wieloletniej często potyczce
w sądzie powszechnym, po rozstrzygnięciu sporu pozostają
jedynie zgliszcza i popioły, a wszelkie kontakty handlowe
między stronami zostają zerwane.
Od sądownictwa arbitrażowego można oczekiwad także
szybszego i mniej formalistycznego niż w sądownictwie
paostwowym rozstrzygania sporów. Tę większą sprawnośd
osiąga się dzięki jednoinstancyjności postępowania
(chyba że strony uzgodnią arbitraż drugiej instancji, co ma
miejsce raczej rzadko) i prostszej procedurze. Od orzeczeo
arbitrażowych nie ma w zasadzie zwyczajnych środków
odwoławczych. Istnieje jednak środek nadzwyczajny, jakim
jest skarga o uchylenie orzeczenia, z którą można wystąpid
do sądu powszechnego. Ale w odróżnieniu od apelacji
i kasacji podstawy tej skargi są wąskie (patrz art. 1206 KPC).
Podstawą do rozstrzygania danego sporu przez
sąd polubowny jest tzw. zapis na sąd polubowny.
Jest on umową przedprocesową stron, mocą której strony
przekazują rozstrzygnięcie konkretnego sporu do kompetencji
konkretnego sądu polubownego. Niezwykle ważne jest
prawidłowe
sformułowanie
klauzuli
arbitrażowej
(zobacz w tym zakresie rozważania na str. 14 i n.)
Klauzula arbitrażowa stałego Sądu Polubownego przy
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie:
„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy
lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez
stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Warszawie stosownie do Regulaminu tego
Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.”

Last but not least! Sąd Polubowny 5 grudnia 2011 r. obchodził
jubileusz 20-lecia powstania. Było nie tylko bardzo ważne
wydarzenie w historii Sądu Polubownego, ale również okazja
do podsumowao jego dotychczasowej działalności
oraz wyznaczenia ambitnych celów na kolejne lata.
Podsumowując należy stwierdzid, że wśród wielu sądów
polubownych działających w Polsce, warto przy wyborze
tego, który ma rozstrzygnąd nasz spór, kierowad się takimi
kryteriami jak: tradycja istnienia danego sądu, nowoczesne
regulaminy postępowania oraz lista rekomendowanych,
doświadczonych arbitrów.
dr Radosław L. Kwaśnicki, radca prawny
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Skarga o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego
na podstawie art. 1206 § 1 ust. 4 KPC – zagadnienia wybrane
EDYTA SNAKOWSKA-ESTORNINHO – radca prawny, wspólnik w Kancelarii MŁYNARCZYK&SNAKOWSKA,
arbiter
Sądu
Polubownego
przy
Okręgowej
Izbie
Radców
Prawnych
w
Warszawie
(kancelaria.snakowska@oirpwarszawa.pl)
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I. Kontrola orzeczeo sądów polubownych
przez sądy powszechne

skonfliktowanych podmiotów , a obowiązujące przepisy
prawa sankcjonują jego uprawnienie do wydawania orzeczeo.

Rozważając zagadnienia z zakresu sądownictwa polubownego
(arbitrażowego), które stanowi jeden z rodzajów
1
postępowania
cywilnego
warto
podkreślid,
2
iż sąd arbitrażowy nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości .
Nie budzi zatem wątpliwości, że sądu polubownego nie
można zaliczyd do paostwowych organów wymiaru
3
sprawiedliwości , nie jest on organem paostwowym.

Szeroki zakres uprawnieo stron w zakresie wyboru zasad
(regulaminu) w oparciu o które rozstrzygnięty zostanie
ewentualny spór w przyszłości, możliwośd kształtowania
procedury
postępowania,
poufnośd,
kompetencja
co do wyboru prawa właściwego, miejsca i języka w jakim
będzie prowadzone postępowanie, powodują, iż powstaje
pytanie czy i w jakim stopniu postępowanie to podlega
przepisom prawa krajowego.

Uprawnieniem, mandatem do funkcjonowania sądu
arbitrażowego jest wola stron stosunku cywilnoprawnego
wyrażona w zapisie na sąd polubowny. Można więc
stwierdzid, iż sądownictwo polubowne egzemplifikuje
tak istotną dla prawa prywatnego zasadę autonomii woli
stron. Sąd polubowny działa na podstawie zgodnej woli

1

Artykuły wskazane w tym opracowaniu bez powołania metryki aktu
prawnego oznaczają przepisy kodeksu postępowania cywilnego
2
Art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej: „Wymiar
sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy
powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe”
3
T. Erecioski, [w:] J. Ciszewski, T. Erecioski (red.), Komentarz do kodeksu
postępowania cywilnego. Częśd czwarta. Przepisy z zakresu
międzynarodowego postępowania cywilnego. Częśd piąta. Sąd polubowny
(arbitrażowy), t. V, Warszawa 2006, s. 346.

10

Wskazanie, na powyższe jest istotne w kontekście rozważao
co do zakresu uprawnieo ze strony sądów powszechnych
w zakresie kontroli orzeczeo sądów polubownych.
Zgodnie z art. 1205 § 1 KPC „wyrok sądu polubownego
wydany w Rzeczypospolitej Polskiej może zostad uchylony
przez sąd wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek
wniesienia skargi o jego uchylenie, zgodnie z poniższymi
przepisami”. Przepis ten ma charakter bezwzględnie
obowiązujący i strony nie mogą umownie wyłączyd prawa do

4

Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa
2007, s. 76., Umowa o arbitraż stanowi podstawę jurysdykcji sądu
polubownego.

wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
wydanego w Polsce. Przepis przesądza obecnie wyraźnie,
że skarga o uchylenie może byd wniesiona jedynie w stosunku
do wyroków arbitrażowych wydanych w Polsce, nie można
natomiast nią wzruszyd wyroków zapadłych za granicą.
Prawo polskie stoi na gruncie teorii terytorialnej orzeczenia
arbitrażowego. Nie ma jednak przeszkód, aby skarga
o uchylenie została skierowana w stosunku do wyroku sądu
polubownego wydanego w postępowaniu z udziałem
podmiotów zagranicznych, pod warunkiem że został
5
on wydany w Polsce .

II. Obowiązywanie
zasad
postępowania
cywilnego w postępowaniu arbitrażowym
Art. 1206 § 1 ust 4 KPC stanowi, że strona może w drodze
skargi żądad uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli nie
zachowano wymagao co do podstawowych zasad
postępowania przed tym sądem, wynikających z ustawy
lub określonych przez strony.
Poniżej omówiona zostanie jedna z podstaw do wniesienia
skargi na orzeczenie sądu polubownego, zawarta w art. 1206
§ 1 ust 4 KPC.
Źródłem uprawnieo stron co do kształtowania w zakresie
własnych oczekiwao i potrzeb procedury postępowania
arbitrażowego jest art. 1184 KPC., który stanowi w § 1,
że jeżeli przepis ustawy nie stanowi inaczej strony mogą
uzgodnid zasady i sposób postępowania przez sądem
6
polubownym . Wskazanie w zdaniu drugim art. 1184 § 2 KPC,
że sąd polubowny nie jest związany przepisami
o postępowaniu przed sądem, nie odnosi się do bezwzględnie
obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego
normujących postępowanie przed sądem polubownym.
W braku odmiennego uzgodnienia stron, sąd polubowny
może prowadzid postępowanie w taki sposób, jaki uzna
za właściwy, jednakże z zachowaniem przepisów ustawy.
Zasada pierwszeostwa woli stron w ukształtowaniu
postępowania arbitrażowego, zgodnie z art. 1184 § 1 KPC,
doznaje ograniczenia przez to, że określony przez nie sposób
postępowania przed sądem polubownym nie może
byd sprzeczny z obowiązującymi w tym postępowaniu
przepisami prawa paostwowego, które zostało przez
nie wybrane. Formuła art. 1184 § 1 („jeżeli przepis ustawy nie
stanowi inaczej”) oznacza, że strony nie mogą swoja wolą

5

T. Erecioski, K. Weitz, Sąd Arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 397.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1987 r. I CR 120/87 OSNCP
1988/12 poz. 174.
6

przepisów tych zmienid ani
7
że są one przepisami iuris cogentis .

wyłączyd,

a

więc

W doktrynie prezentowane jest stanowisko, że w sytuacji gdy
strony nie uzgodniły zasad postępowania ani nie określiły,
które z nich uważają za podstawowe, to i tak,
jako bezwzględnie obowiązujące, stosowad należy zasady
8
określone w części piątej Kodeksu postępowania cywilnego .
Analizując opisaną w art. 1206 par. 1 ust 4 KPC podstawę
do uchylenia wyroku sądu polubownego w postaci naruszenia
podstawowych zasad postępowania, należy stwierdzid,
iż do podstawowych zasad postępowania arbitrażowego
wynikających z ustawy należą zgodnie z art. 1183 KPC
zasada równouprawnienia stron i prawa do wysłuchania.
Temu zagadnieniu poświęcę dalszą cześd rozważao.
Zasady wyrażone w art. 1183 KPC są uznawane za magna
carta postępowania arbitrażowego. Są one jednak także
naczelnymi zasadami postępowania cywilnego przed sądami
paostwowymi, przy czym na co zwraca się uwagę
w literaturze, zasada równouprawnienia nie została wyrażona
9
w żadnym innym przepisie KPC . Obie zasady:
równouprawnienia stron i prawa do wysłuchania są ze sobą
ściśle powiązane i tworzą minimalne gwarancje
kontradyktoryjnego i opartego na dyspozycyjności stron
10
11
postępowania arbitrażowego . W literaturze przyjmuje się,
że powoływany przepis ma charakter bezwzględnie wiążący
i stanowi
gwarancję
przeprowadzenia
rzetelnego
12
postępowania .

III. Naruszenie zasady równouprawnienia
stron – jako podstawa skargi o uchylenie
wyroku sądu polubownego
13

W nauce przedmiotu wyróżnia się dwa aspekty zasady
równouprawnienia. Po pierwsze, zasada ta daje każdej
ze stron takie same możliwości działania (np. zgłaszanie
wniosków dowodowych, podnoszenie zarzutów, dostęp
do akt sprawy). Po drugie, oznacza ona, że rozstrzygnięcie
sprawy może nastąpid jedynie po daniu stronie możliwości
wypowiedzenia się co do oświadczeo strony przeciwnej.

7

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2007 r., III CSK 176/2007.
T. Erecioski, K. Weitz, op. cit., s. 278.
9
T. Strumiłło, Zasady postępowania arbitrażowego, ADR nr 3 (7)/2009, s. 61.
10
T. Erecioski, [w:] J. Ciszewski, T. Erecioski (red.), op.cit., s. 412.
11
Zob. T. Erecioski, K. Weitz, op. cit., s. 279.
12
Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa
s. 139.
13
A. Góra-Błaszczykowska, op. cit., s. 72 i n.
8
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Pierwszemu aspektowi zasady równouprawnienia daje wyraz
wprost art. 1161 § 2 KPC, który stanowi, że bezskuteczne
są postanowienia zapisu na sąd polubowny naruszające
zasadę równości stron. Przykładem naruszenia zasady
równości w odniesieniu do art. 1161 § 2 KPC, jest
np. przyznanie
tylko
jednej
stronie
uprawnienia
do wytoczenia powództwa przed sądem polubownym
przewidzianym w zapisie albo przed sądem powszechnym.
Wątpliwości, w świetle art. 1161 § 2 KPC, może budzid
kwestia, czy za naruszający zasadę równości stron należałoby
uznad taki zapis na sąd polubowny, z którego treści
wynikałoby, że jedna ze stron zawsze musi wytoczyd
powództwo przed sąd polubowny, a druga zawsze przed sąd
paostwowy. Wydaje się jednak, że należałoby na to pytanie
14
udzielid odpowiedzi twierdzącej . Ponadto w myśl art. 1169 §
3 KPC postanowienia umowy przyznające jednej ze stron
więcej uprawnieo przy powołaniu sądu polubownego
są bezskuteczne.
Jako naruszenie zasady równości a tym samy podstawa
do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego
będzie traktowane naruszenie praw stron wynikające
z art. 1189 KPC, zgodnie z którym każda ze stron
ma możliwośd
żądania
wyznaczenia
rozprawy,
gdy sąd polubowny zdecydował o jej nie przeprowadzaniu,
chyba że strona wcześniej zrzekła się tego uprawnienia
(art. 1189 § 1 zd. 2 KPC). Zgodnie z § 2 art. 1189 KPC strony
powinny byd odpowiednio wcześniej zawiadomione
o rozprawie oraz posiedzeniach sądu polubownego
odbywanych w celu przeprowadzenia dowodów. Paragraf 3
powoływanego przepisu stanowi, że wszelkie pisma składane
przez stronę sądowi polubownemu powinny byd doręczone
drugiej stronie. Obu stronom powinny byd doręczone opinie
biegłych oraz inne dowody na piśmie, które sąd polubowny
15
może wziąd pod uwagę przy rozstrzyganiu sporu .
Zasada równośd dotyczy całego postępowania. Przykładowo,
naruszenie zasady kontradyktoryjności, poprzez decyzje sądu
co do dopuszczenia dowodu z urzędu bądź uwzględnienie
16
przez sąd polubowny faktu uznanego za powszechnie znany
może potencjalnie byd uznane za naruszenie zasady równości
stron i tym samym byd podstawą do skargi. Zasada równości
w trakcie postępowania, wyraża się w tym, iż sąd polubowny
ma nie tylko obowiązek dad każdej ze stron możliwośd
przedstawiania twierdzeo i dowodów, ale także
ustosunkowania się do twierdzeo, wniosków i dowodów

drugiej strony. W kontekście zasady równości istotne
znaczenie ma art. 1190 § 2 zd. 2 KPC, z którego wynika,
że brak odpowiedzi na pozew nie może byd uznany
za przyznanie faktów przytoczonych w pozwie.
Zadaniem sądu polubownego, wynikającym również
z respektowania zasady równości, jest by stronom w równym
stopniu znane były elementy stanu faktycznego,
17
stanowiącego podstawę wyroku (obowiązek informacyjny) .
Każda ze stron ma prawo uczestniczenia w rozprawach,
przeprowadzanych
czynnościach
dowodowych
(jak np. oględziny), zadawania pytao świadkom lub biegłym,
a także korzystania z pomocy pełnomocnika czy przeglądania
akt sprawy.
Naruszenie powyższych uprawnieo może byd uznane
za niezachowanie zasady równości i stanowid podstawę skargi
o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.
Powoływana
jako
podstawowa,
zasada
prawa
do wysłuchania, której naruszenie może byd realizowana
na wiele sposobów i od aktywności samej strony zależy
czy w pełni wykorzysta swoje uprawnia. Brak aktywności
pozwanego, zgodnie z obecną regulacją prawną,
nie powoduje wstrzymania rozpoznania sprawy czy wydania
18
orzeczenia . Prawo do wysłuchania może byd realizowane
również w drodze analizy dokumentów i pism. Zgodnie z
art. 1189 § 1 KPC postępowanie arbitrażowe może
byd prowadzone bez wyznaczenia rozprawy. Podnosi
się w doktrynie, iż przeprowadzenie ustnej rozprawy
zabezpiecza realizację prawa do wysłuchania. W przypadku,
gdy strony reprezentowane są przez fachowych
pełnomocników
procesowych,
udział
w
sprawie
tych ostatnich stanowi gwarancję należytego sformułowania
w pismach procesowych wniosków, twierdzeo i zarzutów
19
każdej ze stron . Należy zatem z aprobatą przyjąd
umożliwienie
stronom
ograniczenia
ustności,
które w konkretnym
przypadku
będzie
prowadzid
20
do przyspieszenia postępowania i obniżenia jego kosztów .
Zapewnienie możności obrony praw strony przed sądem
polubownym wymaga także należytego jej zawiadomienia
o wyznaczeniu arbitra i o czynnościach podejmowanych
w trakcie
postępowania
arbitrażowego,
dlatego
też zaniedbania w tym zakresie zostały uznane wprost,

17

T. Erecioski, K. Weitz, op. cit., s. 280.
A. Góra-Błaszczykowska, op. cit., s. 164.
19
T. Strumiłło, op. cit., s. 67.
20
Jak przykład można wskazad sytuację gdy miejsce postępowania
arbitrażowego znajduje się w innym paostwie niż siedziby stron.
18
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T. Erecioski, [w:] J. Ciszewski, T. Erecioski (red.), op.cit., s. 412.
T. Strumiłło, op. cit., s. 65.
16
T. Strumiłło, op. cit., s. 71.
15
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jako przykłady naruszeo prowadzących do pozbawienia
21
strony możności obrony praw przed sądem polubownym .

IV. Podsumowanie
Powoływany art. 1206 §1. ust. 4 ma bezpośredni związek
z art. 1206 § 1 ust. 2, gdzie podstawą skargi o uchylenie
wyroku sądu polubownego
jest pozbawienie strony
możności obrony swych praw. Art. 1206 par. 1 ust. 4 odnosi
się do konieczności przestrzegania w postępowaniu
arbitrażowym zasady równości stron, wysłuchania stron
i możliwości ustosunkowania się przez stronę do dowodów
i twierdzeo przedstawionych przez stronę przeciwną
(art. 1183). Nie każde jednak zaniechanie dopuszczenia przez
sąd polubowny środka dowodowego musi prowadzid
koniecznie do pozbawienia strony możności obrony.
Dopiero wtedy, gdy sąd polubowny w ogóle nie wysłuchał
strony lub nie umożliwił jej złożenia oświadczeo, można
mówid, że strona została pozbawiona możności obrony
swoich praw.

21

Żądanie uchylenia wyroku sądu polubownego będzie
uzasadnione, jeżeli strona wykaże, że w postępowaniu przed
sądem
polubownym
nie
zachowano
wymagao
co do podstawowych zasad postępowania, naruszając zasadę
równouprawnienia i prawa do wysłuchania, co do tych m.in.
uprawnieo stron, które zostały wskazane powyżej.
Konkludując powyższe rozważania należy podkreślid,
iż doniosłe znaczenie wyroku arbitrażowego w obrocie
uzasadnia refleksję nad jakością postępowania przed sądem
polubownym oraz realizacją postulatu rzetelnego procesu.
Niezależnie od tego iż u podstaw postępowania polubownego
(arbitrażu) leży autonomia woli stron, praw stron
są chronione przez zasady postępowania cywilnego
wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Przysługująca stronom swoboda wyboru i kształtowania reguł
postępowania
ograniczona
jest
naczelną
zasadą
postępowania cywilnego gwarantującą równośd stron.
Edyta Snakowska-Estorninho, radca prawny

T. Erecioski, [w:] J. Ciszewski, T. Erecioski (red.), op. cit., s. 413.
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Praktyka arbitrażu

Klauzula arbitrażowa – wymogi poprawności
JACEK ŚWIECA – radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii Świeca i Wspólnicy, ekspert Business
Centre Club, arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
(swieca@swwp.pl)

I. Zagadnienia wprowadzające
ADR pełni niebagatelną rolę w rozstrzyganiu wszelkiego
22
rodzaju spraw . Dla pełnej efektywności całego systemu
konieczne
jest
zachowanie
szeregu
warunków.
Od poprawnego sformułowania klauzuli arbitrażowej zależy
koocowy efekt skutecznego zakooczenia sporu.

Ogólne zasady konstruowania klauzuli arbitrażowej określa
art. 1161 § 1 KPC. Zgodnie z tym przepisem, poddanie sporu
pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy
stron, w której należy wskazad przedmiot sporu lub stosunek
prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąd.

II. Określenie przedmiotu sporu lub stosunku
prawnego
Określenie przedmiotu sporu lub stosunku prawnego może
przybrad różnorodną postad. Jak podkreśla orzecznictwo, spór
jest dokładnie oznaczony także wówczas, gdy w zapisie

22

Dotyczy to również potencjalnych sporów konsumenckich, albowiem
w świetle art. 1162 KPC nie ma znaczenia posiadanie statusu konsumenta
przez stronę zapisu na sąd polubowny – zob. wyrok Sądu Najwyższego - Izba
Cywilna z dnia 11 marca 2011 r. II CSK 385/2010, LexPolonica nr 2588361.
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ograniczono się do wzmianki, że między stronami powstał
spór co do określonego majątku, a nie oznaczono sporu
23
co do rodzaju i treści , zaś poddanie sądowi polubownemu
sporów ze stosunku umownego oznacza, iż kompetencją tego
sądu są objęte wszelkie roszczenia o wykonanie umowy,
roszczenia
powstające
w
razie
niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, roszczenia o zwrot
bezpodstawnie spełnionego świadczenia powstałe w razie
nieważności umowy lub odstąpienia od umowy, a także
roszczenia deliktowe, jeżeli wynikają ze zdarzenia będącego
równocześnie niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
24
umowy .
Dla
przykładu,
wskazanie
w
zapisie
na sąd polubowny, iż będzie on rozstrzygał „spory
na tle wykonywania zobowiązao umowy” – daje również
podstawę do rozpoznania deliktowych roszczeo powoda
w związku z naruszeniem przez pozwanego obowiązującej
normy przy projektowaniu budynku mieszkalnego, chod
oczywiście strony mogą w zapisie na sąd polubowny zastrzec,
iż zapis odnosi się wyłącznie do reżimu kontraktowego,
jako podstawy ew. przyszłych roszczeo wynikających

23

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 grudnia 2006 r. II CSK
289/2006, LexPolonica nr 1796600.
24
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 lutego 2009 r.
I CSK 311/2008, LexPolonica nr 2072708.

25

z nienależytego wykonania zobowiązania . Nie jest natomiast
dopuszczalne poddanie przez strony pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego wszystkich sporów, jakie w ogóle mogą między
nimi wyniknąd w przyszłości, bez oznaczenia określonego
26
stosunku prawnego . Oczywiście skutki określenia zakresu
klauzuli arbitrażowej kształtowad mogą się różnie, wszystko
zależy od indywidualnej sprawy. Jako przykład wskazad
można zapis na sąd polubowny, dotyczący sporów
wynikających z umowy leżącej u podstaw wystawienia
weksla, który nie obejmuje sporu o roszczenie wekslowe
27
przeciwko wystawcy .

III. Wskazanie sądu
Zgodnie z art. 1161 § 3 KPC zapis na sąd polubowny może
wskazywad
stały sąd
polubowny jako właściwy
do rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli strony nie postanowiły
inaczej, wiąże je regulamin stałego sądu polubownego
obowiązujący w dacie zawarcia zapisu na sąd polubowny.
W przypadku wskazania stałego sądu polubownego zapis
28
powinien zatem precyzyjnie wskazywad ten sąd , co należy
uznad za element istotny takiej umowy, zaś wskazanie stałego
sądu polubownego powinno byd na tyle precyzyjne, aby
umożliwiało identyfikację stałego sądu polubownego,
tj. powinno przynajmniej zawierad siedzibę stałego sądu
polubownego oraz jego nazwę, jeżeli w danej miejscowości
29
działa więcej sądów polubownych .

IV. Kto jest związany zapisem
Nie ulega wątpliwości, iż zapis jest skuteczny wobec obu stron
umowy, w której zawarto klauzulę arbitrażową. Bezskuteczne
są jedynie, stosownie do art. 1161 § 2 KPC, te postanowienia
zapisu na sąd polubowny, które naruszają zasadę równości
stron, w szczególności uprawniające tylko jedną stronę
do wytoczenia powództwa przed sądem polubownym
przewidzianym w zapisie albo przed sądem. Odnośnie
pozostałych podmiotów, które mogą zostad związane
zapisem, zwrócid należy uwagę na ten problem od strony
skutków
materialnoprawnych
określonych
czynności
lub statusu tychże podmiotów. O ile więc nabywcę
przedsiębiorstwa wiąże zapis na sąd polubowny zawarty

przed zbyciem przedsiębiorstwa przez zbywcę z jego
wierzycielem, obejmujący spory dotyczące zobowiązao
związanych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa,
o tyle dłużnik solidarny nie jest związany zapisem na sąd
polubowny zawartym przez innego dłużnika solidarnego,
zaś wspólnik spółki jawnej nie jest związany zapisem na sąd
30
polubowny zawartym przez spółkę . Najistotniejsze jest
zawsze określenie charakteru stosunku prawnego, jaki został
poddany jurysdykcji arbitrażowej. Zbycie zatem przez
wspólnika udziałów w spółce z o.o. nie wpływa na jego dalsze
związanie zapisem na sąd polubowny, zawartym w umowie
spółki, jeżeli orzecznictwu sądu polubownego poddany został
stosunek prawny (przedmiot sporu - udział w czystym zysku),
a nie konkretne strony sporu, mające status prawny
31
wspólnika . W sytuacji zaś, gdy zapis na sąd polubowny
dotyczący sporów ze stosunku spółki zamieszczony
jest w umowie (statucie) spółki handlowej, wówczas,
stosownie do art. 1163 § 1 KPC, wiąże on spółkę oraz jej
32
wspólników .

V. Forma klauzuli arbitrażowej
Zgodnie z art. 1162 KPC, zapis na sąd polubowny powinien
byd sporządzony na piśmie. Wymaganie sporządzenia zapisu
na sąd polubowny na piśmie nie może byd jednak
utożsamiane z obowiązkiem zachowania zwykłej formy
pisemnej czynności prawnej, o której mowa jest w art. 78 § 1
KC. Ten oczywisty wniosek znajduje potwierdzenie w treści
33
art. 1162 § 2 KPC . Wymagania dotyczące formy zapisu
na sąd polubowny, stosownie do tego przepisu, są bowiem
spełnione także wtedy, gdy zapis zamieszczony został
w wymienionych
między
stronami
pismach
lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków
porozumiewania się na odległośd, które pozwalają utrwalid
ich treśd. Powołanie się w umowie na dokument zawierający
postanowienie o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego spełnia wymagania dotyczące formy zapisu
na sąd polubowny, jeżeli umowa ta jest sporządzona
na piśmie, a to powołanie się jest tego rodzaju, że czyni zapis
częścią składową umowy.

25

Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2007 r. SA 288/2005, LexPolonica nr 1953125.
26
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 czerwca 1992 r.
I ACz 115/92, LexPolonica nr 333226.
27
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 16 grudnia 2010 r. I CSK
112/2010 LexPolonica nr 2520354.
28
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdaosku z roku 2006 I ACz 1331/2006,
LexPolonica nr 1019450.
29
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 30 października
2008 r. II CSK 263/2008, LexPolonica nr 2136327.

30

Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 lipca 2011 r. III CZP
36/2011, LexPolonica nr 2576043.
31
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 1 marca 2000 r.
I CKN 845/99, LexPolonica nr 346009.
32
Zasadę tę, zgodnie z art. 1163 § 2 k.p.c., stosuje się odpowiednio
do zapisów na sąd polubowny zawartych w statucie spółdzielni
lub stowarzyszenia.
33
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2010 r.
I ACa 498/2010, LexPolonica nr 2536867.
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Wyjątek od tej ogólnej zasady określony jest w art. 1164 KPC,
który dla zapisu na sąd polubowny obejmującego spory
z zakresu prawa pracy, wymaga bezwzględnie zachowania
formy pisemnej.
Nie będzie natomiast czynid zadośd wymaganiu formy
pisemnej zawarcie umowy o zawieranie transakcji
dewizowych
na
rynku
międzybankowym
między
zleceniodawcą-konsumentem mieszkającym w Polsce –
a zleceniobiorcą mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej zawarta w sposób dorozumiany przez
akceptację on line jej treści udostępnionej na stronie
34
internetowej .
Aby mówid o skutecznym zapisie na sąd polubowny,
konieczne jest poddanie pod jego jurysdykcję całego sporu
i jego wyniku. Stąd też umowa o poddanie sporu właściwości
sądu polubownego jedynie w celu zawarcia ugody
35
nie stanowi zapisu na sąd polubowny . Interesujący problem
powstał na tle rozważao o osobach uprawnionych
do podpisania
klauzuli
arbitrażowej.
Początkowo
orzecznictwo
stało
na
błędnym
stanowisku,
iż do umocowania
pracownika
przez
pracodawcę
do uczynienia zapisu na sąd polubowny wystarczające jest
36
pełnomocnictwo ogólne , następnie pogląd ten uległ
37
zmianie . Podjęcie bowiem tak ważkiej decyzji, jak poddanie
sporów pod arbitraż, poprzez rezygnację z jurysdykcji sądów,
nie może zostad przecież powierzone każdemu
pełnomocnikowi. Stąd też, stosownie do art. 1167 KPC,
umocowanie do sporządzenia zapisu na sąd polubowny
w zakresie sporów wynikających z danej czynności prawnej,
wynikad będzie jedynie z pełnomocnictwa do dokonania
tej czynności, udzielonego przez przedsiębiorcę.

tej funkcji lub gdy pełnienie przez nią tej funkcji okaże się
z innych przyczyn niemożliwe, zapis na sąd polubowny traci
moc, chyba że strony postanowiły inaczej. Stąd też istotne
jest zawarcie w klauzuli precyzyjnych postanowieo
na wypadek gdyby osobowo wskazany arbiter nie mógł
wypełnid swojej funkcji., jak również gdyby sąd polubowny
wskazany w zapisie nie przyjął sprawy do rozpoznania lub gdy
rozpoznanie sprawy w ramach tego sądu okazało się z innych
przyczyn niemożliwe. W innym bowiem wypadku zapis na sąd
polubowny straci moc.

VII. Arbitraż międzynarodowy
Arbitraż zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w stosunkach między
przedsiębiorcami,
także
i
w
zakresie
sporów
międzynarodowych oraz trans granicznych. Pamiętad należy
jednak, iż ocena zapisu na sąd polubowny w sytuacji gdy obie
strony mają siedzibę w paostwach, które ratyfikowały
Konwencję europejską o międzynarodowym arbitrażu
handlowym sporządzoną w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
- musi także nastąpid z uwzględnieniem postanowieo tejże
Konwencji, przy czym najistotniejsze wydaje się tutaj,
że dokonanie zapisu na stały sąd polubowny oznacza, według
Konwencji (i polskiego KPC), że rozpoznanie sporu nastąpi
z uwzględnieniem
regulaminu
tegoż
stałego
sądu
38
polubownego .
Jacek Świeca, radca prawny

VI. Wyznaczenie arbitrów
Klauzula arbitrażowa, stosownie do art. 1169 KPC, może
określad liczbę sędziów, jak również konkretną osobę
wyznaczoną jako arbiter lub arbiter przewodniczący.
Osobowe wskazanie arbitra może jednak spowodowad
problemy praktyczne. Zgodnie bowiem z art. 1168 § 1 KPC,
jeżeli osoba wyznaczona w zapisie na sąd polubowny
jako arbiter lub arbiter przewodniczący odmawia pełnienia

34

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 lutego 2007 r.
IV CSK 200/2006, LexPolonica nr 1810816.
35
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 lipca 2001 r. V CKN
379/2000, LexPolonica nr 351500.
36
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 lutego 2002 r. II CKN
1144/2000, LexPolonica nr 388354.
37
Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 8 marca 2002 r. III CZP
8/2002.
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38

Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
z dnia 30 listopada 2007 r. SA 194/2006, LexPolonica nr 1952568.

Orzecznictwo

Zdatnośd arbitrażowa sporów korporacyjnych
Komentarz do Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7.5.2009 r. (III CZP 13/09, OSNC 2010/1/9)
ROBERT SIWIK – Sekretarz Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
(siwik.r@oirpwarszawa.pl); associate w kancelarii JARA & PARTNERS Sp.k.; doktorant Instytutu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk; Katedra Prawa Prywatnego i Gospodarczego Uczelni H. Chodkowskiej w Warszawie

I.

Teza uchwały

Przepis art. 1163 § 1 KPC nie zawiera normy szczególnej
w stosunku do art. 1157 KPC w zakresie wymagania, aby
spory poddane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego
mogły byd przedmiotem ugody sądowej.

II. Stan faktyczny sprawy
Powód spółka X S.A. wniosła pozew o uchylenie jednej
z uchwał nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
spółki Y Sp. z o.o. o odmowie powołania członka zarządu.
Pozew ten został przez Sąd Okręgowy na podstawie
art. 1165 § 1 w zw. z art. 1163 § 1 KPC odrzucony. Sąd ten
podzielił argumentację strony pozwanej, która podniosła
zarzut zapisu na sąd polubowny, argumentując
że przedmiotowe powództwo o uchylenie uchwały
zgromadzenia wspólników jest zawartym w umowie spółki
z o.o. zapisem na sąd polubowny.
W dalszej kolejności w następstwie wniesionego zażalenia
przez powoda, Sąd Apelacyjny przedstawił Sądowi
Najwyższemu zagadnienie prawne, rozstrzygnięte przez
Sąd Najwyższy komentowaną uchwałą.

III. Uzasadnienie Sądu Najwyższego (wyciąg)
Zdaniem Sądu Najwyższego należy podzielid stanowisko,
że art. 1163 § 1 KPC nie jest normą szczególną w stosunku
do art. 1157 KPC, gdyż oba przepisy mają odmienny
przedmiot regulacji. Według Sądu Najwyższego art. 1157
KPC wyznacza granice zdatności arbitrażowej sporu,
stanowiąc, że zasadniczym kryterium tej zdatności –
zarówno
w
sprawach
o
prawa
majątkowe,
jak i w sprawach o prawa niemajątkowe – jest zdatnośd
ugodowa sporu, natomiast art. 1163 § 1 KPC, ulokowany
w innej jednostce redakcyjnej części piątej kodeksu
postępowania
cywilnego
(Tytuł
II.
Zapis
na sąd polubowny), stanowi jedynie o tym, że zapis na sąd
polubowny może zostad umieszczony w umowie (statucie)
spółki handlowej i że wiąże wówczas spółkę
i jej wspólników.
Według Sądu Najwyższego celem art. 1163 § 1 KPC
nie jest regulowanie przesłanek zdatności arbitrażowej
sporów ze stosunku spółki handlowej, o czym świadczy
fakt, że nie określa on, jakie warunki musi spełniad spór
ze stosunku spółki, żeby miał zdatnośd arbitrażową.
Przeciwko traktowaniu art. 1163 § 1 KPC jako normy
szczególnej w stosunku do art. 1157 KPC przemawia
ponadto fakt, że przyjęcie odrzuconego stanowiska
pociągałoby za sobą koniecznośd uznania także art. 1164

17

KPC jako lex specialis w stosunku do art. 1157 KPC,
nie ma bowiem podstaw do tego, aby art. 1163 § 1 KPC
traktowad jako normę szczególną w stosunku do art. 1157
KPC, a odmawiad takiego charakteru art. 1164 KPC.
Takie założenie prowadziłoby zdaniem Sądu do trudnego
do zaakceptowania wniosku, że w sporach z zakresu
prawa pracy zapis na sąd polubowny byłby dopuszczalny
bez
jakichkolwiek
ograniczeo
przedmiotowych,
tymczasem w sporach tych istotny jest wzgląd na ochronę
pracownika jako strony z zasady słabszej. Znalazł on wyraz
w art. 1164 KPC, który stanowi, że zapis na sąd polubowny
obejmujący spory z zakresu prawa pracy bezwzględnie
wymaga formy pisemnej i może byd sporządzony dopiero
po powstaniu sporu.

IV. Autorski komentarz
Zgodnie z art. 1157 k.p.c., jeżeli przepis szczególny
nie stanowi
inaczej,
strony
mogą
poddad
pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa
majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące byd
przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw
o alimenty. Przepis art. 1163 § 1 KPC stanowi natomiast,
że zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej
zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku
spółki wiąże spółkę oraz jej wspólników.
Zagadnienie relacji obu powyższych przepisów budziło
od dawna istotne wątpliwości w doktrynie, gdyż ustalenie
wzajemnej relacji pomiędzy art. 1157 a 1163 § 1 KPC
mogło zasadniczo wpłynąd na katalog spraw możliwych
do rozpoznania w drodze arbitrażu. Pojawiły się na tym
tle dwa odrębne stanowiska, dotyczące ograniczenia
zakresu jednego z tych przepisów poprzez wskazanie
39
przepisu szczególnego względem drugiego .

Zdaniem Sądu Najwyższego potraktowanie art. 1163 § 1
KPC jako normy szczególnej w stosunku do art. 1157 KPC
prowadziłoby także do tego, że zdatnośd arbitrażowa
sporów ze stosunku spółki przedstawiałaby się różnie
w zależności od tego, czy zapis na sąd polubowny zostałby
zamieszczony w umowie (statucie), czy też w innym akcie,
przepis ten bowiem dotyczy wyłącznie zapisu
na sąd polubowny zamieszczonego w umowie (statucie)
spółki. Przyjęcie, że art. 1163 § 1 KPC stanowi lex specialis
w stosunku do art. 1157 KPC, wyłączający wymaganie,
aby spór
miał
zdatnośd
ugodową,
odnosiłoby
się zatem tylko do sytuacji, w której zapis zostałby
zamieszczony w umowie (statucie) spółki. Nie byłoby
podstaw do szerszego stosowania art. 1163 § 1 KPC
i objęcia nim także oceny zdatności arbitrażowej sporów
ze stosunku spółki w wypadkach, w których zapis na sąd
polubowny zostałby zamieszczony w innym akcie
(np. odrębnej umowie spółki ze wspólnikami) lub stanowił
samodzielną umowę (spółki i wspólników). Nie można
tymczasem uznad, że zdatnośd arbitrażowa sporów
ze stosunków spółki ma byd inaczej oceniana w sytuacji,
w której zapis na sąd polubowny znajduje się w umowie
(statucie) spółki, a inaczej w sytuacji, w której jest
on zamieszczony w innym akcie.
Według Sądu Najwyższego artykuł 1157 KPC rzeczywiście
zawiera zastrzeżenie, że przepis szczególny może określad
inaczej granice zdatności arbitrażowej sporów w zakresie
oznaczonej
kategorii
sporów.
Pomijając
fakt,
że zastrzeżenie to ma charakter deklaratywny, należy
według Sądu stwierdzid, iż przepisem szczególnym
w stosunku do art. 1157 KPC może byd tylko taki przepis,
którego przedmiotem jest odmienna regulacja zdatności
arbitrażowej sporu. Artykuł 1163 KPC nie zawiera według
Sądu Najwyższego, takiej normy.
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Wykładnia art. 1157 KPC prowadzi do wniosku,
że zdatnośd arbitrażową mają wyłącznie takie spory, które
mogą
byd
przedmiotem
ugody
sądowej
(mają tzw. zdatnośd ugodową). Do niedawna kwestia
ta wywoływała w doktrynie pewne wątpliwości
interpretacyjne (związane z samą treścią art. 1157 KPC),
które sprowadzały się do zagadnienia, czy przesłanka
możliwości zawarcia ugody sądowej dotyczy tylko sporów
o prawa niemajątkowe, czy również spory o prawa
majątkowe.
Sąd
Najwyższy
w
uzasadnieniu
do komentowanej uchwały stanął na stanowisku,
że kryterium zdatności ugodowej sporu jest przesłanką
zdatności arbitrażowej zarówno sporów o prawa
majątkowe, jak i sporów o prawa niemajątkowe.
Podobne zdanie wyraził również Sąd Najwyższy
w postanowieniu z 21 maja 2010 r. (II CSK 670/09, OSNC
2010, Nr 12, poz. 70). Mając to na uwadze należy
stwierdzid,
że
w
chwili
obecnej
mimo wielu przeciwstawnych
stanowisko
doktryny
judykatura jest w tym zakresie jednoznaczna
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Zwolennikiem tezy, że art. 1163 § 1 KPC stanowi lex specialis względem
art. 1157 KPC jest np. A. Szumaoski (A. Szumaoski, Dopuszczalnośd kognicji
sądu polubownego w sprawach o zaskarżanie uchwał zgromadzeo spółek
kapitałowych *w:+ Rozprawy prawnicze, Księga pamiątkowa Profesora
Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005, s. 534) oraz G. Sulioski (G. Sulioski,
Rozstrzyganie sporów ze stosunku spółki kapitałowej przez sąd polubowny,
Warszawa 2008, s. 153-193). Przeciwny pogląd, za którym opowiedział się
Sąd Najwyższy w komentowanej uchwale, podzielał np. T. Erecioski i K. Weitz
(T. Erecioski, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 122).

i za ostateczny wyznacznik zdatności arbitrażowej
wszystkich sporów, bez względu na to czy obejmują prawa
majątkowe, czy też prawa niemajątkowe, uznają
możliwośd zawarcia w sprawie ugody sądowej.
Stwierdzenie to ma znaczenie w szczególności
w odniesieniu
do
sporów
dotyczących
praw korporacyjnych w spółkach handlowych, w tym
głównie w spółkach kapitałowych. Nie we wszystkich
bowiem sporach z zakresu stosunku spółki handlowej
ugoda sądowa jest dopuszczalna. Według dominującego
poglądu doktryny zdatności ugodowej nie mają sprawy
o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia
wspólników (walnego zgromadzenia) z powodu
jej sprzeczności z ustawą (art. 252 § 1 i art. 425 § 1 KSH),
jak również sprawy o uchylenie uchwał tych zgromadzeo
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(art. 249 § 1 i art. 422 § 1 KSH) . Podobne poglądy
dotyczą sporów o ukształtowanie prawa lub stosunku
prawnego, takich jak np. wyłączenie wspólnika spółki
z o.o. oraz rozwiązanie spółki z o.o., które również
nie posiadają zdatności ugodowej i w związku
z tym nie mogą
byd
przedmiotem
rozstrzygnięcia
przez sąd polubowny. Tym samym wiele sporów
korporacyjnych nie może byd objętych właściwością
sądownictwa polubownego, który w tym przypadku,
szczególnie ze względu na poufnośd i szybkośd, mógłby
odegrad kluczową rolę.

sporów korporacyjnych właściwością sądownictwa
polubownego. Dobry wzór mogłaby tu stanowid
np. regulacja
niemiecka
dotycząca
przepisów
o sądownictwie polubownym, która zrezygnowała
z przesłanki zdolności ugodowej w przypadku sporów
o prawa
majątkowe,
pozostawiając
jednocześnie
to kryterium w przypadku sporów o prawa niemajątkowe
(zob. art. 1030 ust. 1 niem. ZPO). Taka zmiana art. 1157
KPC niewątpliwie rozszerzyłaby kognicję sądów
polubownych
w
zakresie
powództw
opartych
na przepisach
prawa
spółek,
które w większości
przypadków mają charakter majątkowy (np. spory
na tle wyłączenia prawa poboru, wypłaty dywidendy,
zmian kapitałowych). Dodatkowo należałoby postulowad
rozszerzenie zakresu podmiotowego art. 1163 § 1 KPC na
członków organów spółek (członków zarządu, rady
nadzorczej), którzy są również legitymowani czynnie
do zaskarżania uchwał zgromadzeo w spółkach
kapitałowych.

V. Wnioski dla praktyki arbitrażu
Komentowana uchwała Sądu Najwyższego będzie miała
niewątpliwie istotne znaczenie dla praktyki polubownego
rozstrzygania sporów opartych na przepisach prawa
spółek. Ustanowienie przez Sąd Najwyższy w tezie
komentowanej uchwały wzajemnej relacji art. 1157
i 1163 § 1 KPC ustaliło jednocześnie, sporną w doktrynie,
drogę wykładni zdatności arbitrażowej sporów
ze stosunku spółki w aspekcie przesłanki zdatności
ugodowej sporów, co w zasadniczy sposób przyczyni się
do ograniczenia zdatności arbitrażowej sporów
korporacyjnych, nieposiadających w większości zdatności
ugodowej. Z drugiej strony rola art. 1163 § 1 KPC
na gruncie komentowanej uchwały została znacznie
ograniczona. Przepis ten nie jest już uważany
za lex specialis w stosunku do art. 1157 KPC, a określa
jedynie formę prawną i zakres podmiotowy zapisu na sąd
polubowny w sporach dotyczących stosunku spółki.
Niemniej jednak de lege lata należy zgodzid
się ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, postulując
jednocześnie
zmiany
przepisów
dotyczących
sądownictwa polubownego, które ze względu na swoją
specyfikę,
mogłoby
odgrywad
ważną
wolę
42
w rozstrzyganiu sporów ze stosunku spółki .

W piśmiennictwie pojawiały się również głosy, które
opowiadały się za stanowiskiem, że mimo braku zdatności
ugodowej, spory korporacyjne mogą byd przedmiotem
rozstrzygnięd przez sądy arbitrażowe, a to ze względu
na relację wspomnianych przepisów KPC, według której
art. 1163 § 1 KPC stanowił lex specialis względem
art. 1157 KPC. Wraz jednak z podjęciem komentowanej
uchwały Sądu Najwyższego, poglądy te utraciły
na aktualności.
Mając na uwadze argumentację Sądu Najwyższego,
przedstawioną w uzasadnieniu komentowanej uchwały,
należy stwierdzid, iż zawiera ona szereg wątpliwości,
które zostały podniesione w dotychczasowych glosach
41
do niniejszej uchwały . Niemiej jednak biorąc pod uwagę
obecny stan prawny, należy zaaprobowad samą tezę
uchwały Sądu Najwyższego i zaproponowad stosowne
wniosku de lege ferenda celem jak najszerszego objęcia
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Zob. T. Erecioski, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 122.
Zob. A. Szumaoski, Sąd polubowny a ugoda sądowa. Glosa do uchwały SN
z 7.5.2009 r., III CZP 13/09, Glosa nr 1/2010, s. 14-21 oraz P. Błaszczak,
Zdatnośd arbitrażowa sporów ze stosunku spółki handlowej. Glosa
do uchwały SN z 7.5.2009 r., III CZP 13/09, Glosa nr 1/2010, s. 22-29..
41

42

Niniejszy tekst został opublikowany w R.L. Kwaśnicki, P. Letolc (red.),
Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009-2010, Warszawa 2011
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Związanie nabywcy nieruchomości uprzednio najętej klauzulą
arbitrażową zawartą w umowie najmu na tle regulacji art. 678 § 1
in principio KC oraz wybranego orzecznictwa
DR BARTŁOMIEJ BANASZAK, LL.M., S.J.D. – radca prawny (bartlomiej.banaszak@aibppm.pl)

Dynamiczny rozwój rynku wynajmu nieruchomości
użytkowych (komercyjnych), jaki nastąpił w ostatnich dwóch
dekadach i stopniowe osiągnięcie przez ten rynek fazy
nasilonego
wtórnego
obrotu
nieruchomościami
już wynajętymi, w konfrontacji z coraz bardziej złożonym
modelem standardowych umów najmu stosowanych
w obrocie instytucjonalnym, coraz częściej prowadzi
do napotykania
przez
praktyków
problemów
interpretacyjnych związanych ze stosowaniem przepisów
prawa cywilnego dotychczas nie będących przedmiotem
głębszej analizy prawnej. Jednym z takich przepisów jest
art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego.
Stosowanie
zapisów
na
sądy
polubowne
(klauzul arbitrażowych) w umowach najmu instytucjonalnego,
najczęściej obszernych i zawieranych nierzadko na okresy
wieloletnie, jest zjawiskiem coraz powszechniejszym.
Oczywiste zalety takiego sposobu rozwiązywania sporów
odpowiadają potrzebom stron. Praktyka stosowania klauzul
arbitrażowych będących częścią – niekiedy niezwykle
rozbudowanych i szczegółowych umów najmu - nie rodziła
jeszcze do niedawna poważniejszych kontrowersji na tle
art. 678 § 1 KC.
Stan ten przypisad należy przede wszystkim nie zachodzeniu
naturalnej przesłanki zastosowania art. 678 § 1 KC
polegającej na tym, iż aby można mówid o ewentualnym
zastosowaniu tego przepisu dojśd musi do zbycia rzeczy
najętej, co następuje najczęściej dopiero po pewnym dłuższym - okresie funkcjonowania i wykonywania umowy
najmu pomiędzy jej pierwotnymi stronami. Nie każda
nieruchomośd wynajęta wszak w ogóle zostanie zbyta.
Art. 678 § 1 KC zdanie pierwsze, w części istotnej dla dalszych
rozważao mówi, iż „W razie zbycia rzeczy najętej w czasie
trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu
na miejsce zbywcy; (…)”.
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Prima facie tak sformułowany przepis wydaje się nie rodzid
szczególnych wątpliwości. Bliższa jednak analiza, szczególnie
w świetle dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego
i sądów powszechnych skłania do zadania kilku pytao,
związanych z praktyką obrotu, jakie to mogą się rodzid
podczas stosowania tej normy.
Jednym z takich pytao, kluczowym dla prawidłowej oceny
zakresu i sposobu stosowania przedmiotowego przepisu jest
zagadnienie właściwej wykładni zwrotu ustawowego
„wstępuje
w
stosunek
najmu”.
Innymi
słowy:
czym jest „stosunek najmu” w rozumieniu art. 678 § 1 zdanie
pierwsze KC w sytuacji zbycia rzeczy najętej? I czy klauzula
arbitrażowa ujęta w umowie najmu, jest zarazem częścią
„stosunku najmu”?
Prowadząc dalsze rozważania zarysowad można dwa
potencjalne zakresy znaczeniowe, jakie prawnik-praktyk
napotyka w konfrontacji z tak ujętą normą.
Po pierwsze, „stosunek najmu” w rozumieniu art. 678 § 1
zdanie pierwsze KC utożsamid można by ze skonkretyzowaną
„umową najmu” czyli zakresem wzajemnych praw
i obowiązków stron, ujętych w zindywidualizowanym
dokumencie (lub grupie dokumentów powiązanych
funkcjonalnie), obejmującym rozmaicie ukształtowane
essentialia, accidentailia jak i naturalia negotii owego najmu,
będącym niejako pełnym inwentarzem woli stron najmu
wyrażonej w odpowiedniej formie (Podejście szersze).
W przypadku przyjęcia takiej wykładni zbycie rzeczy
(nieruchomości) wynajętej powodowałoby w zasadzie skutek
(następujący z mocy prawa) tożsamy z cesją praw
i obowiązków (będącą wszak umową), z zastrzeżeniem
uczynionym jedynie dla praw niezbywalnych i wyłączonych
od takiej sukcesji z mocy przepisów szczególnych.
Z drugiej jednak strony, użycie terminu „wstępuje w stosunek
najmu” i brak referencji do „umowy najmu” w analizowanym
przepisie, nakazuje dalszą refleksję nad zamierzonym przez

ustawodawcę zakresem zastosowania art. 678 § 1 zdanie
pierwsze KC. Możliwą wszak interpretacją jest taka wykładnia
przepisu, która nakaże nabywcy przedmiotu najmu przejęcie
(sukcesję) jedynie tych praw i obowiązków ujętych w umowie
najmu, które będą ograniczone do essentialiae negotii
z wykluczeniem wszelkich innych ubocznych zapisów.
W tym w szczególności klauzul arbitrażowych, które
w zasadzie nigdy nie są obowiązkowym elementem
kontraktowania (Podejście węższe).
Stanowisko wyrażone dotychczas w niezwykle skąpej
judykaturze, jest niejednoznaczne, chod z pewnym
wskazaniem na preferowanie przez sądy polskie podejścia
węższego.
Sąd Najwyższy w zasadzie jedynie jednokrotnie odniósł
się explicite do problematyki „przetrwania” klauzuli
arbitrażowej ujętej w umowie najmu na wypadek zbycia
rzeczy najętej.
Stanowisko to wyrażone zostało w Uchwale Sądu
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Najwyższego z dnia 13 listopada 1962 r. , w którym
SN stwierdził, iż nabywca przedmiotu najmu nie jest związany
klauzulą sądu polubownego objętą umową najmu zawartą
przez zbywcę.
Orzeczenie to, jakkolwiek pochodzące sprzed wejścia w życie
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obowiązującego Kodeksu cywilnego jest nadal publikowane
i pomimo upływu czasu nie zostało ani wprost
zakwestionowane przez późniejsze orzecznictwo Sądu
Najwyższego, ani też poddane krytyce przez komentatorów
jako nieaktualne lub anachroniczne w świetle zmiany
stosunków, czy też wejścia w życie nowej Ustawy cywilnej.
Poza wyżej wskazanym orzeczeniem Sądu Najwyższego,
przedmiotową problematyką zajmowały się również sądy
niższych instancji.
Przyniosło to daleko idące rozbieżności w orzecznictwie.
I tak, gwoli przykładu wskazad należy na dwa diametralnie
rozbieżne orzeczenia sądów apelacyjnych, wydane
w odstępie kilku lat.
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W pierwszym z nich Sąd Apelacyjny w Katowicach stanął
na stanowisku, iż „z chwilą zbycia rzeczy najętej w czasie
trwania najmu nabywca wstępuje z mocy samego prawa

w miejsce zbywcy. Uregulowanie art. 678 § 1 KC oznacza,
że przekształcenie podmiotowe jest całkowite i na nabywcę
przechodzą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy
najmu, za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych ustawą.”
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Z kolei w postanowieniu z roku 2011 , Sąd Apelacyjny
w Warszawie rozpoznając zażalenie na postanowienie
o odrzuceniu pozwu ze względu na istniejący zapis na sąd
polubowny (art. 1165 § 1 KPC w związku z art. 678 § 1 KC)
potwierdził zapatrywanie Sądu Najwyższego wyrażone
u progu obowiązywania bieżącego Kodeksu cywilnego
i zmieniając orzeczenie sądu niższej instancji stwierdził m.in.
iż: „…zbycie rzeczy najętej (…) nie może prowadzid
do związania nabywcy takimi rodzajami umów dodatkowych,
które (…) nie dotyczą integralnych elementów stosunku
najmu, co odnosi się m.in. do tzw. klauzuli arbitrażowej.”
Tak daleko idąca rozbieżnośd w judykaturze, przy wzrastającej
lawinowo ilości transakcji na wtórnym rynku nieruchomości
komercyjnych, zapewne znajdzie swą konkluzję w stosownym
orzeczeniu Sądu Najwyższego, jednak zważywszy na fakt,
iż takie
rozstrzygnięcie
jest
zdarzeniem
przyszłym
i niepewnym, prawnicy-praktycy rynku nieruchomości stają
przed istotnym dylematem.
Konieczna staje się ponowna analiza sposobu wykładni zapisu
art. 678 § 1 zdanie pierwsze KC, czyniona już w świetle
aktualnych stosunków gospodarczych i rynkowych.
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Co prawda w roku 2005, Sąd Najwyższy wydając uchwałę
(na tle zagadnienia odległego od przedmiotu niniejszych
rozważao), w jej uzasadnieniu (przywołując nota bene
z aprobatą orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach
przywołane powyżej), wskazał co następuje: „Uregulowanie
art. 678 § 1 zd. 1 KC oznacza, że przekształcenie podmiotowe
jest całkowite i na nabywcę przechodzą wszelkie prawa
i obowiązki wynikające z umowy najmu, za wyjątkiem
wyraźnie wyłączonych ustawą. (…) Rozpoznawane
zagadnienie prawne nie było dotychczas przedmiotem
pogłębionych rozważao w piśmiennictwie. Z wypowiedzi
poszczególnych autorów, mających w istocie charakter
krótkich wzmianek, wynika, że wstąpienie nabywcy
w stosunek najmu na podstawie art. 678 KC ma, co do zasady,
charakter zupełny i obejmuje wszystkie elementy kształtujące
sytuację prawną stron”.
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Sygn. akt 1 CO 30/61, publikowanego w RPEiS 1964, Nr 1, s. 385.
M.in. omówione jest jako wciąż aktualne w swej istocie w Komentarzu
do KPC pod red. A. Zielioskiego, CH Beck, rok wydania 2010.
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Wyrok z dnia 6 marca 1992 r., sygn. I ACr 77/92, Opubl: Orzecznictwo
Sądów Apelacyjnych rok 1993, Nr 2, poz. 11, str. 29.
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Postanowienie z dnia 15 kwietnia 2011 r., sygn. VI ACz 521/11 (niepubl.)
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2005 r., sygn. III CZP 50/05;
Opubl: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna rok 2006, Nr 3, poz. 40,
str. 1.
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Nie trzeba dodawad, iż stanowisko to stoi w oczywistej
sprzeczności z „linią” uchwały z 1962 r. Tym niemniej z dużą
ostrożnością podchodzid należy do powyżej wskazanego
przytoczonego wyimku z uzasadnienia uchwały. Po pierwsze
stanowi on jedynie dictum z uzasadnienia uchwały (podjętej
w kwestii niezwiązanej z sukcesją uprawnieo umownych)
i co gorsza
w
warstwie
obiektywnej
nie
polega
na precyzyjnych przesłankach, albowiem w przeciwieostwie
do konstatacji Sądu Najwyższego, co najmniej znacząca ilośd
„autorów” jednoznacznie wskazuje na uchwałę z roku 1962
jako na wciąż wiodące zapatrywanie w zakresie możliwości
(a właściwie jej braku) automatycznej sukcesji klauzuli
arbitrażowej ujętej w umowie najmu w przypadku zbycia
przedmiotu najmu.
W poszukiwaniu przesłanek do przyjęcia podejścia szerszego
bardziej przekonująco można by oprzed się na uchwale Sądu
Najwyższego z 1993 r, która otwiera pewną furtkę
ku rozszerzeniu
katalogu
praw
i
obowiązków,
sukcesja których następowałaby w oparciu o art. 678 § 1
zdanie pierwsze KC.
48

Mianowicie w przywołanej uchwale Sąd Najwyższy , wskazał,
iż w razie zbycia przedmiotu najmu w określonych
przypadkach obok ściśle rozumianych essentialia negotii
umowy najmu przechodzą na nabywcę również inne wiązki
praw i obowiązków, (takich jak – w przedmiotowej sprawie
obowiązek świadczenia lokalu zamiennego).
Sąd Najwyższy stwierdził wówczas, iż „Art. 678 par. 1 KC (…)
stanowi, że w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania
najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce
zbywcy. Oznacza to, że nawiązany przed zbyciem stosunek
najmu trwa nadal w dotychczasowej postaci oraz, że strony
tego stosunku powinny wzajemnie wykonywad wynikające
z niego prawa i obowiązki. W rozpatrywanym przypadku nie
jest konieczne prowadzenie szerszych teoretycznych
rozważao, co do granic, w jakich przejście praw i obowiązków
na nabywcę powinno się mieścid. (…) ponieważ: (…)
o granicach, w jakich nabywca wstępuje, na podstawie
art. 678 par. 1 KC, w prawa i obowiązki zbywcy decyduje
charakter konkretnego prawa lub obowiązku i specyfika
konkretnego stosunku najmu (…).”
W konsekwencji, z pewnością Sąd Najwyższy nie przyjął
w swych rozważaniach podejścia szerszego w jego pełnej
wersji. Z drugiej zaś strony uznad można, iż odrzucone zostało
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Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1993 r, sygn. III CZP 158/93;
Opubl: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeo
Społecznych rok 1994, Nr 6, poz. 130.
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również „czyste” podejście węższe ograniczające się jedynie
do najmowych essantialia negotii. Powstała sytuacja jest dla
praktyków prawa sytuacją najmniej komfortową, gdyż takie
zarysowanie rozwiązania przedmiotowej kontrowersji –
abstrakcyjne i w zasadzie nie wskazujące konkretów – odsyła
do kazuistyki i fragmentarycznych rozstrzygnięd sądów
niższych instancji, oceniających „charakter konkretnego
prawa lub obowiązku i specyfikę konkretnego stosunku
najmu”. Brak pewności prawa, w szczególności w zakresie
tak krytycznym jak kwestia ważności klauzuli arbitrażowej
(po przejściu własności rzeczy najętej) jest sytuacją wysoce
niepożądaną.
Odpowiedź na pytanie o gwarancję „bezpiecznego przejścia”
klauzul arbitrażowych przez sytuację zbycia przedmiotu
najmu opisaną w art. 678 § 1 KC nadal pozostaje
bez jednoznacznej odpowiedzi.
Dążąc do konkluzji, bez wątpienia w pierwszej kolejności
wysoce krytycznie należy odnieśd się do możliwości
bezrefleksyjnego przełożenia Uchwały Sądu Najwyższego
pochodzącej z roku 1962 do aktualnych relacji społecznogospodarczych. Przyczyny po temu są nader oczywiste.
Zdefiniowane powyżej podejście węższe, eksplikowane
w wyżej wskazanej uchwale z 1962 r, nie uwzględnia wielu
aspektów sytuacji rynkowej XXI wieku i nie przystaje
do bieżącej rzeczywistości gospodarczej. Przede wszystkim
zaś nie uwzględnia (oczywistej dla każdego prawnika-praktyka
rynku
nieruchomości)
narastającej
złożoności
i kompleksowości umów zawieranych na rynku wynajmu
komercyjnego (instytucjonalnego).
Umowy te najczęściej liczące kilkaset ustępów, zawierają
szereg zapisów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
(zarówno wynajmującego jak i najemcy) i niejako „wołają”
o klauzulę arbitrażową, która pozwoliłaby szybko,
w poufności i bez udziału publiczności rozstrzygnąd
ewentualne kontrowersje pomiędzy stronami. I klauzula taka
najczęściej znajduje swe miejsce w rzeczonych umowach.
Z drugiej strony, brak jednoznacznego uznania przez sądy
podejścia szerszego naraża praktyków rynku na niepewnośd
i brak możliwości udzielania jednoznacznej i sensownej
odpowiedzi na tak elementarne pytanie jak pytanie
o właściwe forum do rozstrzygnięcia sporu. Przy nałożeniu
tak zarysowanej sytuacji na specyfikę i znaczenie klauzul
arbitrażowych, działanie pełnomocników procesowych może
sprowadzad się do konieczności dokonywania „prób”
przed sądem powszechnym lub trybunałem arbitrażowym
w nadziei na „przychylnośd” orzekającego składu, który w
swej roztropności uzna, iż konkretny zapis na sąd arbitrażowy

mieści się (lub nie) w „granicach, w jakich nabywca wstępuje,
na podstawie art. 678 par. 1 KC, w prawa i obowiązki zbywcy”
o czym „decyduje charakter konkretnego prawa
lub obowiązku i specyfika konkretnego stosunku najmu (…).”

dr Bartłomiej Banaszak LL.M., S.J.D., radca prawny

Sytuacja taka zawsze musi rodzid najdalej idącą ostrożnośd
wśród
praktyków
i
wymagad
będzie
rychłego
i jednoznacznego rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy.

Sąd Polubowny przy OIRP w Warszawie
Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie jest stałym sądem arbitrażowym,
powołanym w 1991 r. do bezstronnego i niezawisłego rozstrzygania sporów cywilnoprawnych, szczególnie
w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego.
Dlaczego warto wybrać Sąd Polubowny przy OIRP w Warszawie?
Sąd Polubowny przy OIRP w Warszawie w celu zapewnienia najwyższych standardów rozstrzygania sporów prowadzi listę
doświadczonych arbitrów, którzy zapewniając bezstronnośd i niezależnośd, stanowią gwarancję utrzymania wysokiego poziomu
rozstrzygnięd Sądu Polubownego.
Sąd Polubowny przy OIRP w Warszawie oprócz własnych, nowoczesnych regulaminów arbitrażowych, listy rekomendowanych
arbitrów, dysponuje też doświadczonym personelem administracyjnym, który potrafi zapewnid postępowaniom arbitrażowym
właściwy i zgodny z regulaminem arbitrażowym bieg.
Modelowa klauzula arbitrażowa:
„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez stały Sąd Polubowny
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia
pozwu.”
Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
ul. Żytnia 15 lok. 16
01-014 Warszawa
tel. 0 22 862 41 69 (-72)
fax 022 862 66 07
www.sadpolubowny.info.pl
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Międzynarodowy arbitraż handlowy

Sąd arbitrażowy a postępowanie prejudycjalne do Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
ROBERT SIWIK – Sekretarz Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
(siwik.r@oirpwarszawa.pl); associate w kancelarii JARA & PARTNERS Sp.k.; doktorant Instytutu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk; Katedra Prawa Prywatnego i Gospodarczego Uczelni H. Chodkowskiej w Warszawie

I.

Zagadnienia wprowadzające

Procedura pytao prejudycjalnych stanowi przejaw współpracy
pomiędzy
sądami
krajowymi
paostwa
Wspólnoty
a Trybunałem
Sprawiedliwości
Unii
Europejskiej
(dalej jako „ETS”), który czuwa nad poszanowaniem prawa
w wykładni i stosowaniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (dalej jako „ToUE”). Odpowiednie normatywne
relacje między sądami krajowymi a ETS odgrywają ważną
rolę, ponieważ zapewniają prawu wspólnotowemu nie tylko
pewną efektywnośd, ale przede wszystkim jednolite
stosowanie we wszystkich paostwach członkowskich.
Ważną rolę w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
nie tylko w Europie, ale i na świecie stanowią obecnie
sądy arbitrażowe. Ich rola wzrasta, a z uwagi na cechy
tego sposobu rozwiązywania sporów, coraz częściej stanowią
one
konkurencję
dla
„paostwowego”
wymiaru
sprawiedliwości. Z uwagi na powszechnośd arbitrażu,
sądy polubowne wielokrotnie stawały nad problemem
wykładni prawa wspólnotowego. Celem niniejszego
opracowania
jest usystematyzowanie dotychczasowego
orzecznictwa ETS w zakresie możliwości zwracania się sądów
arbitrażowych z pytaniami wstępnymi (prejudycjalnymi)
do ETS, a także przedstawienie możliwych propozycji
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rozwiązania problemu udziału
w procedurze prejudycjalnej.

II.

sądów

polubownych

Istota sądów arbitrażowych

Stosunkom społecznym zawsze towarzyszyły spory, a jednym
z głównych zadao paostwa jest tworzenie warunków
pozwalających na ich eliminowanie. Współczesne systemy
odwołują się do różnych sposobów rozwiązywania takich
sporów. Jednymi z nich są alternatywne metody
rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution),
oznaczanych często za pomocą akronimu ADR, które
oznaczają szereg różnych metod służących rozwiązaniu sporu
przez samych zainteresowanych dzięki pomocy neutralnego
podmiotu trzeciego. Ze względu na to stanowią
one alternatywę dla możliwości rozstrzygnięcia sporu przed
sądem powszechnym. Za jedną z ADR, a nawet
za podstawową metodę alternatywnego rozwiązywania
sporów uznaje się arbitraż.
Sądownictwo polubowne staje się obecnie jednym
z najbardziej popularnych sposobów rozstrzygania sporów,
którego historia sięga V w. p.n.e. i jest znacznie starsza
od sądownictwa paostwowego.
Sądy arbitrażowe mogą byd sądami powołanymi przez same
strony i wówczas są określane jako sądy ad hoc bądź

funkcjonują jako sądy instytucjonalne powoływane zazwyczaj
przy izbach gospodarczych i wówczas nazywane są stałymi
sądami
arbitrażowymi
(polubownymi).
Podstawą do rozstrzygania
danego
sporu
przez sąd polubowny jest tzw. zapis na sąd polubowny.
Jest on umową przedprocesową stron, mocą której strony
przekazują rozstrzygnięcie konkretnego sporu do kompetencji
konkretnego sądu polubownego. Umowa o arbitraż,
stanowiąca centralną instytucję sądownictwa polubownego,
utrudnia poddanie takiego sporu pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego. Zasadniczym skutkiem sporządzenia zapisu na
sąd polubowny jest wyłączenie jurysdykcji sądu
paostwowego, który byłby właściwy do rozpoznania takiego
sporu, gdyby zapisu nie było.
Z przepisów dotyczących sądownictwa polubownego wynika,
że istnieją powiązania między sądem polubownym a sądami
paostwowymi. W oficjalnej polskiej terminologii prawniczej
arbitraż określany jest jako „sądownictwo polubowne”
(częśd V KPC). W doktrynie przyjęła się definicja,
w myśl której sąd polubowny jest sądem niepaostwowym,
powołanym zgodną wolą stron do rozstrzygania ich sporu
wyrokiem mającym moc prawną na równi z wyrokiem sądu
paostwowego. To samo dotyczy ugody zawartej przed takim
sądem polubownym. Ma ona taką samą moc jak ugoda
zawarta przed sądem paostwowym. Ten ostatni musi tylko
stwierdzid
wykonalnośd
wyroku
wydanego
przez
sąd polubowny albo ugody przed nim zawartej.

III.

według prawa wewnętrznego) wystąpid do ETS z pytaniem
prejudycjalnym.
Tryb odesłania prejudycjalnego odgrywa zasadniczą
rolę w kształtowaniu wymiaru sprawiedliwości w ramach
Wspólnoty
oraz
pełni
rolę
uzupełniającą
tzw. skarg bezpośrednich. Zgodnie, bowiem z utrwalonym
orzecznictwem ETS procedura ustanowiona w art. 267 ToUE
jest narzędziem współpracy ETS z sądami krajowymi,
za pomocą którego ETS dostarcza tym sądom wskazówki
co do wykładni prawa wspólnotowego, niezbędne
do rozstrzygnięcia rozpatrywanych przez nie sporów.

IV.

Podmioty upoważnione do wystąpienia do
ETS

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 267 TWE z pytaniem
prejudycjalnym do ETS może wystąpid jedynie „sąd jednego
z Paostw Członkowskich”. ETS orzeka w sprawie pytania
wstępnego, które jest przedstawiane z inicjatywy sędziego
krajowego. Dotychczasowe orzecznictwo ETS wskazało
również, że takiej legitymacji nie ma np. strona postępowania
przed sądem krajowym (zob. orzecz. ETS C-344/04 w sprawie
International Air Transport Association), a składane przez nią
wnioski procesowe o wystąpienie do ETS nie wiążą sędziego
krajowego.

V.

Sąd arbitrażowy a art. 267 ToUE (234 TWE)

Założenia pytao prejudycjalnych

Tryb i przesłanki występowania przez sądy paostw
członkowskich z wnioskami (tzw. pytaniami prejudycjalnymi)
do ETS o wydanie orzeczeo wstępnych (tzw. orzeczeo
prejudycjalnych) normuje art. 267 ToUE. Zgodnie z tym
przepisem ETS jest właściwy do orzekania w trybie pytao
prejudycjalnych o:
wykładni traktatów,
ważności i wykładni aktów przyjętych przez
instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii.
Jeżeli w trakcie postępowania przed sądem jednego z Paostw
Członkowskich pojawi się zagadnienie dotyczące wykładni
albo ważności prawa wspólnotowego z powyżej wskazanej
materii, a zagadnienie to jest niezbędne do wydania
orzeczenia przez ten sąd, może on, a w pewnych sytuacjach
jest zobowiązany (gdy orzeczenie nie podlega zaskarżeniu

Biorąc pod uwagę autonomię Paostw Członkowskich
w kształtowaniu własnego wymiaru sprawiedliwości mogą
pojawiad się wątpliwości interpretacyjne w przedmiocie
charakteru prawnego organu wymiaru sprawiedliwości i jego
kompetencji jurysdykcyjnych, a co za tym idzie możliwości
występowania do ETS z pytaniami prejudycjalnymi.
Dotychczasowa
judykatura
ETS
przyczyniła
się do wypracowania pojęcia „sąd” w rozumieniu art. 267
TWE (dawnego art. 234 TWE), czyli ogólnej definicji
w kontekście prawa wspólnotowego, a nie autonomicznego
prawa krajowego. ETS stwierdził m.in., że sądy są to organy
wykonujące funkcje orzecznicze, działające na podstawie
ustawy, a nie tylko umowy stron, rozstrzygające spory między
stronami, funkcjonujące w sposób stały, których jurysdykcja
jest obowiązkowa, orzekające na podstawie prawa,
a nie tylko zasad słuszności, a także niezależne w orzekaniu.
Z uwagi na fakt, że ETS w swoim dorobku orzeczniczym
nie stworzył zamkniętego katalogu organów uprawnionych
do zadania pytania prejudycjalnego oraz nie przyznał sądom
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sprawującym jurysdykcję w Paostwach Członkowskich
wyłącznej kompetencji do zadania pytania prejudycjalnego,
stwarzało to podstawy do występowania z tymi pytaniami
również innych organów, w tym sądów arbitrażowych.
Na tej podstawie doszło do wypracowania przez ETS
stanowiska, zgodnie z którym sąd polubowny nie jest sądem
paostwa członkowskiego w rozumieniu art. 267 ToUE.
Biorąc pod uwagę dośd liberalne stanowisko ETS
w przedmiocie umożliwienia pewnym organom (np. organom
administracyjnym
z
funkcjami
quasi-orzeczniczymi,
np. niemieckiej komisji nadzoru nad zamówieniami
publicznymi federacji) do występowania z pytaniami
prejudycjalnymi (nawet jeżeli nie nazywają się „sądami”),
szczególnie ze względu na koniecznośd jednolitej wykładni
prawa wspólnotowego i uniknięcia rozbieżności orzecznictwa
w poszczególnych paostwach Wspólnoty, wyraźne
odmówienie tej kompetencji sądom arbitrażowym, które
ze względu na swoje cechy i możliwości niejednokrotnie
mogą stanowid konkurencję dla paostwowego wymiaru
sprawiedliwości, może budzid zdumienie i narażad ETS
na zarzut braku konsekwencji w przyznawaniu lub odmowie
przyznawania statusu sądu w rozumieniu art. 267 ToUE .

VI.

Sprawa Denuit and Cordenier C-125/04

W dniu 27 stycznia 2005 r. ETS wydał wyrok w sprawie C25/04 z wniosku belgijskiego sądu arbitrażowego (collège
d’arbitrage de la Commission de Litiges Voyages) o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Guy Denuit, Betty
Cordenier przeciwko Transorient – Mosaїque Voyages
et Culture SA, w którym stwierdził, że nie jest właściwy
do odpowiedzi na postawione pytanie prejudycjalne.
ETS uznał bowiem, że sąd arbitrażowy nie stanowi sądu
w rozumieniu art. 267 ToUE (obecnie art. 234 TWE),
gdy strony nie są prawnie lub faktycznie zobowiązane
do poddania powstałego między nimi sporu postępowaniu
arbitrażowemu, zaś organy publiczne danego Paostwa
Członkowskiego nie ingerują w decyzję o skierowaniu sporu
do arbitrażu oraz nie mają obowiązku interweniowad
z własnej inicjatywy w postępowaniu arbitrażowym.
Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na tle sporu
dwojga turystów z biurem podróży o cenę usług
turystycznych. Zgodnie z zawartą w danej sprawie klauzulą
arbitrażową, skarżący zwrócili się o rozstrzygnięcie sporu
do sądu arbitrażowego (collège d’arbitrage de la Commission
de Litiges Voyages). Sąd arbitrażowy uznał, że rozstrzygnięcie
powyższego sporu wymaga dokonania wykładni jednej
z dyrektyw Unii Europejskiej regulującej świadczenie usług
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turystycznych, dlatego zwrócił się do ETS na podstawie
art. 267 ToUE z odpowiednim pytaniem prejudycjalnym.
ETS odmówił odpowiedzi na postawione pytanie, tłumacząc,
że sąd arbitrażowy nie posiada odpowiedniej legitymacji
czynnej w tym zakresie.
Zdaniem ETS z uwagi na fakt, że strony przedmiotowego
postępowania nie są prawnie lub faktycznie zobowiązane
do poddania powstałego między nimi sporu postępowaniu
arbitrażowemu, a właściwośd organu powołującego
się na przepis art. 267 ToUE wynika wyłącznie z ustaleo
pomiędzy nimi, zaś belgijskie organy publiczne nie ingerują
w decyzję o skierowaniu sporu do arbitrażu, wskazany
w przedmiotowej sprawie sąd belgijski nie stanowi sądu
w rozumieniu art. 267 ToUE i w związku z tym nie jest
właściwy do zadania pytania prejudycjalnego do ETS.

VII. Sprawa Nordsee v. Reederei Mond C102/81
Podobnie odpowiedział ETS w sprawie Nordsee v. Reederei
Mond (C-102/81), w której stwierdził, że sądy arbitrażowe
nie mieszczą się w kategorii sądu lub trybunału Paostwa
Członkowskiego, jeśli strony nie mają obowiązku poddania
sporu rozstrzygnięciu sądu arbitrażowego, a organy władzy
publicznej nie mają wpływu na decyzję o wyborze trybu
arbitrażowego i nie mają możliwości interwencji
w tym postępowaniu.
Jednoznaczne stanowisko ETS w przedmiocie dopuszczenia
sądów arbitrażowych do zadawania pytao prejudycjalnych nie
wydaje się normatywnie uzasadnione, szczególnie
w kontekście
upodmiotowienia
sądów
polubownych
i posiadanych przez nich kompetencji.
W jednym ze swoich orzeczeo (sprawa Standesamt Stadt
Niebüll, C-96/04) ETS stwierdził, że w celu ustalenia,
czy organ odsyłający ma charakter sądu w rozumieniu
art. 267 ToUE, co jest kwestią wewnętrzną wspólnotowego
porządku prawnego, Trybunał kieruje się całością okoliczności
sprawy, jak w szczególności: podstawa prawna istnienia
organu, jego stały lub tymczasowy charakter, obligatoryjny
charakter jego jurysdykcji, kontradyktoryjnośd postępowania,
stosowanie
przez
organ
przepisów
prawa oraz jego niezależnośd. Zdaniem ETS w przedmiotowej
sprawie, o ile art. 267 ToUE nie uzależnia zwrócenia
się do ETS od spornego charakteru postępowania w toku
którego sąd krajowy przedkłada pytanie prejudycjalne,
to z przepisu tego wynika jednak, że sądy krajowe mogą
występowad do Trybunału wyłącznie, jeżeli orzekają

w ramach postępowania prowadzącego do rozstrzygnięcia
o charakterze sądowym (zob. np. sprawa C-138/80 Borker,
sprawa C-111/94 Job Centre, sprawa C-165/03 Längst).
Uprawnienie organu do skierowania pytania do ETS
na podstawie art. 267 ToUE jest oceniane, jak wykazano
w powyższych przykładach, według kryteriów strukturalnych
i funkcjonalnych. Organ może byd zakwalifikowany jako sąd
w rozumieniu art. 267 ToUE, jeśli wykonuje m.in. funkcje
sądownicze, jest utworzony mocą ustawy oraz składa
się z członków, korzystających z tej samej nietykalności,
co sędziowie. Na takiej podstawie została uznana
za sąd według art. 234 TWE Finlandzka Komisja Odwoławcza
do spraw działalności wiejskich (zob. sprawy połączone C-/97
i C-118/97).
Sądownictwo polubowne, mimo że funkcjonuje w ramach
autonomii woli stron, ponieważ sąd polubowny zastępuje
z woli stron sąd paostwowy i spełnia jego funkcję w zakresie
rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy to niewątpliwie spełnia
od zdecydowaną większośd przywołanych powyżej cech,
by byd uznanym za sąd w rozumieniu art. 267 ToUE. Wpływa
na to nie tylko jego sądowniczy charakter, posiadanie
podstawy prawnej w polskim prawie (częśd piąta
KPC kontradyktoryjnośd
postępowania,
stosowanie
przez organ przepisów prawa oraz jego niezależnośd.
Wyrok sądu polubownego ma moc prawną na równi
z wyrokiem sądu paostwowego. Ten ostatni musi
tylko stwierdzid wykonalnośd wyroku wydanego przez
sąd polubowny.
Postępowanie
sądu
polubownego
da się obalid przed cywilnym sądem powszechnym jedynie
w wypadku
drastycznych
uchybieo
o
charakterze
proceduralnym albo sprzeczności z podstawowymi zasadami
porządku prawnego, co potwierdza moc orzeczeo wydanych
w postępowaniu arbitrażowym.

VII. Sąd arbitrażowy a sąd paostwowy podsumowanie
Kwestia kompetencji sądu arbitrażowego, a więc pośrednio
jego relacji do sądownictwa paostwowego była również
przedmiotem orzecznictwa ETS. W uzasadnieniu orzeczenia
sprawie Nordsee v. Reederei Mond (C-102/81) ETS podniósł
również, że owszem sądy arbitrażowe uczestniczą w wykładni
prawa wspólnotowego, jednak w celu zapewnienia pełnej
skuteczności prawa wspólnotowego szczególną rolę powinny
spełniad sądy powszechne. Jeden z niemieckich specjalistów
procedury cywilnej, P. Schlosser wskazuje ponadto względnie
wiążący element sądu paostwowego z sądem arbitrażowym.

W jego ocenie, jeśli arbitrom potrzebna będzie pomoc
ze strony władzy sądowej, to udzielid jej może sąd paostwa,
według prawa którego arbitraż się toczy lub będzie się toczył.
To postrzeganie sądownictwa polubownego jako alternatywy
a nie konkurencji może byd podstawą wypracowania
mechanizmów umożliwiających sądom arbitrażowym
występowania do ETS o wydanie orzeczenia wstępnego.
Taką możliwośd na gruncie obowiązujących przepisów prawa
mogłoby stanowid postępowanie w przedmiocie skargi
o uchylenie wyroku sądu polubownego, której rozpoznaniem
zajmuje się sąd paostwowy. Natomiast sam sąd polubowny
zmagający się z problemem interpretacji prawa
wspólnotowego zdaje się, że nie posiada kompetencji,
szczególnie w kontekście wydanych dotychczas orzeczeo ETS,
do wystąpienia do ETS z pytaniem prejudycjalnym. W tym
miejscu należałoby wysunąd odpowiedni wniosek de lege
ferenda, by w przyszłej regulacji dotyczącej sądownictwa
polubownego znalazła się instytucja umożliwiająca sądom
arbitrażowym, za pośrednictwem sądów paostwowych,
zwracad się do ETS o wykładnię prawa wspólnotowego
w ramach procedury przewidzianej w art. 267 ToUE.
Istota arbitrażu w literaturze prawniczej jest przedmiotem
ożywionych dyskusji. Linia demarkacyjna przebiega pomiędzy
stanowiskiem podkreślającym jego absolutnie prywatny
charakter a rolą zastępczego wykonywania funkcji należących
do sądownictwa powszechnego. Należy tylko pamiętad
o jednym – arbitraż jest alternatywą, a nie konkurencją.
Sądownictwo polubowne, chod nigdy nie zastąpi
sądownictwa powszechnego, może stad się jego istotnym
uzupełnieniem.
Od
organów
krajowych
wymaga
się, aby zapewniły
prawu
wspólnotowemu
możliwie
pełną efektywnośd. Ważną rolę w tym zakresie spełnia
procedura prejudycjalna, dzięki której zapewnia się z jednej
strony jednolite stosowanie prawa w ramach Wspólnoty,
a z drugiej osiągnięcie jednolitości w wykładni i stosowaniu
prawa. Szkoda tylko, że dotychczasowy opór ze strony
ETS w przyznaniu
sądom
arbitrażowym
kompetencji
do zadawania pytao prejudycjalnych nie służy pełnej
dostępności do tej ważnej w rozwoju prawa wspólnotowego
procedury oraz może powodowad niejednolitą interpretację
prawa wspólnotowego.
Robert Siwik
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Arbitraż w Polsce i na świecie
JACEK ŚWIECA – radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii Świeca i Wspólnicy, ekspert Business
Centre Club, arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
(swieca@swwp.pl)

ADR, jako instytucja alternatywna dla powszechnego
sądownictwa, ma w większości krajów ogromną przyszłośd.
Polskie regulacje nie odbiegają w sensie teoretycznym
od podobnych rozwiązao występujących w innych krajach,
ale tylko na gruncie procedury. Z unormowaniami mającymi
na celu zinstytucjonalizowanie i upowszechnienie arbitrażu,
podobnie jak i z samą praktyką jest już jednak nieco gorzej.
Postępowanie
przed
sądem
polubownym
zostało
uregulowane w artykułach od 1154 do 1217 Kodeksu
postępowania cywilnego. Za pomocą omawianego
postępowania można rozwiązad spory z zakresu wszystkich
spraw majątkowych, za wyjątkiem sporów o alimenty
i ze stosunku pracy. Postępowanie przez sądem polubownym
może byd zastosowane w razie istnienia zapisu
na sąd polubowny. Dopóki istnieje umowa dotycząca zapisu
na sąd polubowny dopóty nie można żądad rozpoznania
sporu przez sąd powszechny. Jednakże sąd paostwowy
stwierdza swą niewłaściwośd tylko w wyniku zarzutu
zgłoszonego przez stronę przeciwną przed wdaniem
się w spór co do istoty sprawy.
W zależności od umowy sprawa może byd skierowana
do rozpoznania
przed
stały
sąd
polubowny
lub też sąd polubowny
powołany
do
rozstrzygnięcia
poszczególnego sporu (ad hoc). W każdym wypadku stronom
pozostawiona jest duża swoboda co do wyboru arbitra
(arbitrów), ilości arbitrów, miejsca i trybu postępowania,
prawa właściwego. Co więcej za zgodą stron rozstrzygnięcie
może zostad oparte np. na zasadach słuszności, dobrej wiary,
inaczej niż to ma miejsce w sądach powszechnych.
Sąd polubowny może prowadzid postępowanie dowodowe,
przesłuchiwad strony, świadków i biegłych oraz odbierad
od nich przyrzeczenie, uprzedzając o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznao. W omawianym
postępowaniu
istnieje
obowiązek
wszechstronnego
wyjaśnienia okoliczności sprawy.
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Postępowanie przed sądem polubownym nie jest bezpłatne.
Arbitrzy mają prawo do wynagrodzenia za swoje czynności
oraz do zwrotu wydatków. W braku porozumienia stron
w tym
zakresie,
wysokośd
wynagrodzenia
ustala
sąd powszechny.
Strony
sporu
ponoszą
solidarną
odpowiedzialnośd za zapłatę wynagrodzenia arbitrowi.
W toku postępowania przed sądem polubownym może
zostad zawarta ugoda. W braku ugody spór jest rozstrzygany
wyrokiem.
Obowiązujące
przepisy
określają
jakie są konieczne elementy, które powinien zawierad wyrok.
Odpis wyroku z uzasadnieniem z urzędu jest doręczany obu
stronom postępowania. Stałe sądy polubowne mogą
przechowywad akta spraw we własnym archiwum. W innym
wypadku sąd polubowny, po doręczeniu stronom odpisu
wyroku, składa akta sprawy w sądzie powszechnym
wraz z oryginałem wyroku, dowodami doręczenia jego
odpisów i innymi dokumentami. Sądy powszechne udzielają
sądom polubownym pomocy prawnej w wykonywaniu
czynności, których sąd polubowny wykonad nie może.
W szczególności do czynności tych należą: orzekanie
o zabezpieczeniu roszczenia, stosowanie środków przymusu
wobec świadków, stron i biegłych, ustalanie wynagrodzenia
arbitrów, gdy nie ustaliły tego strony w drodze porozumienia,
przechowywanie akt sądu polubownego.
Wyrok sądu polubownego jest prawomocnym i ostatecznym
rozstrzygnięciem sporu, a także stanowi tytuł egzekucyjny.
Po stwierdzeniu przez sąd paostwowy wykonalności wyroku
sądu polubownego wyrok taki wywołuje takie same skutki,
jak wyrok sądu paostwowego. Podobnie ugoda zawarta przed
sądem
polubownym
stanowi
tytuł
egzekucyjny,
a po stwierdzeniu jej wykonalności przez sąd paostwowy
ma moc prawną na równi z ugodą sądową.
Sądy powszechne sprawują w pewnym zakresie kontrolę
nad orzeczeniami sądów polubownych i ugodami zawartymi
przed
tym
sądami.
Kontrola
ta
odbywa
się

w toku postępowania o stwierdzenie wykonalności poprzez
badanie akt sprawy i treści wyroku (ugody) pod względem
zgodności z zasadami współżycia społecznego i
praworządności. Kontrola ta odbywa się również poprzez
rozpoznawanie skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego
pod kątem istnienia zapisu na sąd polubowny, jego ważności
lub utraty mocy, możliwości obrony praw przez obie strony
postępowania, zachowania trybu postępowania przed sądem
polubownym ustalonego przez strony lub wynikającego
przepisów ustawy, w szczególności przepisów o składzie sądu,
głosowaniu, wyłączeniu sędziego i o wyroku, zrozumiałości
rozstrzygnięcia o żądaniach stron, istnienia sprzeczności,
ewentualnego uchybienia praworządności lub zasadom
współżycia społecznego, istnienia przesłanek uzasadniających
wniesienie skargi o wznowienie postępowania.

Stosując postępowanie pojednawcze lub arbitraż można
rozstrzygnąd każdy rodzaj sporu, z wyjątkiem:


spraw, dla których wydany został ostateczny wyrok
sądowy, z wyjątkiem kwestii wynikających
z wykonania;



spraw nierozerwalnie związanych z innymi
sprawami, w przypadku których strony nie posiadają
mocy decyzyjnej, na przykład status cywilny osób,
kwestie przyszłego utrzymania i sprawy małżeoskie
(separacja, unieważnienie i rozwód), aczkolwiek
kwestie finansowe z nich wynikające można
rozstrzygad poza sądem;



sprawy, w których, zgodnie z prawem, wymagana
jest interwencja Służb Prokuratury Publicznej celem
reprezentowania i obrony osób, które w związku
z niezdolnością do działania lub brakiem zastępstwa
prawnego nie mogą prowadzid czynności
samodzielnie, jak ma to miejsce w przypadku
niezdolności do czynności prawnych i osób
małoletnich;



spraw konsumenckich nie można rozstrzygad
w drodze arbitrażu w przypadku otrucia, urazów,
śmierci lub dowodów przestępstwa opartych
na domniemaniu faktycznym.

Arbitraż w Niemczech:
Typowymi alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów
w Republice Federalnej Niemiec są: arbitraż, postępowanie
rozjemcze/pojednawcze
oraz
mediacja.
Każda z wymienionych procedur może byd stosowana
jako uzupełnienie innej, przy czym zachowują one odrębny
charakter.
Szczególną rolę odgrywa arbitraż. Sądy arbitrażowe
to instytucje nie należące do wymiaru sprawiedliwości
paostwa, lecz powoływane przez strony na mocy umowy
o arbitraż. Sąd arbitrażowy rozstrzyga sprawę ostatecznie
w zastępstwie sądu powszechnego.
W Niemczech przy zastosowaniu ARS (w tym arbitrażu) mogą
byd rozwiązywane spory między przedsiębiorcami, pomiędzy
pracownikami a pracodawcami, rodzinne, pomiędzy osobami
fizycznymi oraz inne wskazane w ustawach.
Niemieckie ustawodawstwo nie przewiduje oddzielnej ustawy
regulującej arbitraż. Regulacje dotyczące zastosowania
arbitrażu umieszczone są w ustawach szczegółowych,
w tym m.in. w ustawie wprowadzającej kodeks postępowania
cywilnego (EGZPO) oraz w samym kodeksie postępowania
cywilnego (ZPO).

Arbitraż w Hiszpanii:
Arbitraż polega na zastępowaniu, za zgodą stron, interwencji
i orzeczeo sądów interwencjami i orzeczeniami arbitra
(strony trzeciej
lub
trybunału
arbitrażowego).
Podlega to prawu prywatnemu, aczkolwiek w ostatnich latach
instytucjonalny aspekt arbitrażu rozwijają ministerstwa spraw
konsumenckich i izby handlowe.

Arbitraż reguluje Ustawa o arbitrażu, ustawa nr 60/2003
z dnia 23 grudnia 2003 r. Ustawa ta stosuje się również
do specjalnych mechanizmów arbitrażowych, z których
najczęściej stosowanym w praktyce jest arbitraż w sprawach
konsumenckich dla rozstrzygania sporów dotyczących
konsumpcji towarów i usług objętych Ustawą nr 26/1984
z dnia 19 lipca 1984 r. w sprawie ogólnej ochrony
konsumenta i użytkownika.
Podstawą dla arbitrażu w Hiszpanii może byd prawo
lub zasada słuszności. Ogólnie arbitraż rozwiązuje spory,
stosując obowiązujące prawo, chyba że strony udzielą
wyłącznego upoważnienia do rozstrzygnięcia sporu wyłącznie
na podstawie zasady słuszności. Kryterium słuszności,
czyli innymi słowy brak zastosowania obowiązującego
ustawodawstwa, jest kryterium stosowanym do poparcia
wyroków arbitrażowych w niektórych instytucjonalnych
postępowaniach
arbitrażowych,
jak
na
przykład
tych dotyczących spraw konsumenckich.

29

Arbitraż w Wielkiej Brytanii (Anglia i Walia):
W Anglii i Walii strony, które zdecydują się skorzystad
z arbitrażu celem rozstrzygnięcia swojego sporu mogą wybrad
podmiot świadczący usługę według własnego uznania,
w zależności
od
przyczyny
ich
sporu.
Arbitraż nie jest obowiązkowy,
natomiast
klauzule
które go przewidują w kontraktach są wiążące, pod
warunkiem że są one szczególne. Regulamin Procedury
Cywilnej (Regulamin Sądowy w Anglii i Walii) stanowią,
że sądownictwo powinno zachęcad do korzystania
z Alternatywnego Rozstrzygania Sporów, w tym arbitrażu,
w stosownych przypadkach. Jednakże, same procedury
pozasądowe nie są regulowane ustawowo, z wyjątkiem
szeregu
systemów
Rzecznika
Praw
Obywatelskich
oraz systemów arbitrażowych ustanowionych ustawą
parlamentarną. Arbitraż jest procesem wiążącym i strony,
które się na niego zdecydują nie mogą następnie zwrócid się
do sądu, poza przypadkami bardzo ograniczonego zakresu
odwołao.
W Anglii i Walii arbitraż ma zastosowanie w sporach między
osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz pracodawcami,
a pracownikami.
Zinstytucjonalizowany arbitraż, oparty na Systemach
Arbitrażu Handlowego, jest częściowo finansowany
ze składek członkowskich zainteresowanych przedsiębiorstw
oraz z opłat użytkowników systemu. Poza tym, faktyczny
proces rozstrzygania sporu opłacają strony sporu, a koszty
są rozdzielane albo równomiernie pomiędzy stronami
lub na innej, uzgodnionej i wybranej przez strony zasadzie.

Arbitraż w Austrii:
Artykuły od 577 do 618 austriackiego kodeksu postępowania
cywilnego stosuje się do wszystkich przypadków arbitrażu
związanych z trybunałami arbitrażowymi z siedzibą w Austrii.
Kodeks zawiera ogólne przepisy prawa w zakresie arbitrażu,
niezależnie
czy
chodzi
o
wyłącznie
krajowe,
czy międzynarodowe procedury, spory między firmami
czy inne sprawy. Dla grup wymagających specjalnej ochrony,
np. konsumentów lub pracowników, istnieją odrębne zasady.
Z reguły wszystkie roszczenia majątkowe, które mogą
byd rozpatrywane w sądzie powszechnym, mogą zostad
rozstrzygnięte przez porozumienie arbitrażowe. Roszczenia
inne niż wyłącznie majątkowe mogą byd rozstrzygnięte przez
arbitraż, jeżeli strony są w stanie osiągnąd porozumienie.
Natomiast roszczenia wynikające z pewnych obszarów prawa
nie mogą byd w obiektywny sposób rozstrzygnięte
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przez arbitraż (przede wszystkim roszczenia na tle prawa
rodzinnego oraz lokatorskiego).
Trybunał
arbitrażowy
może
zostad
wezwany
do rozstrzygnięcia sporu tylko, jeżeli zgadzają się na to obie
strony.
Porozumienie
arbitrażowe
musi
odnosid
się do konkretnego sporu prawnego lub przyszłych sporów
wynikających z konkretnego stosunku prawnego.
Strony
są
w
dużej
mierze
niezależne
co do spraw poddawanych arbitrażowi. Wolno im decydowad
czy procedura ma mied strukturę zgodną z ich własnymi
lub innymi zasadami, chyba że występują obowiązkowe
wymogi proceduralne. Obowiązkowe wymogi dotyczą zasady,
że strony muszą byd traktowane sprawiedliwie oraz że każda
strona ma prawo do bycia wysłuchaną. Nienaruszalne
jest również prawo stron do reprezentacji przez wybraną
przez siebie osobę.
Z zasady arbitraż kooczy się decyzją, która ma taki sam
cel i skutek jak wyrok sądu w sprawie cywilnej.
Po przekazaniu decyzji stronom, uzyskuje ona ważnośd i może
byd egzekwowana po odpowiednio przewidzianym okresie.
Decyzja arbitrażu stanowi nakaz egzekucyjny, który - jeśli
zajdzie taka koniecznośd - może byd wyegzekwowany
przez sąd.
Z pewnych przyczyn, wymienionych w kodeksie
postępowania cywilnego, które nie mogą byd anulowane,
sąd powszechny może unieważnid decyzję arbitrażu
na wniosek o unieważnienie takiej decyzji. Taką przyczyną
może byd odmówienie prawa do postępowania sądowego,
brak odpowiedniej
zgody
na
arbitraż,
naruszenie
obowiązkowych zasad arbitrażu, naruszenie obowiązkowych
zasad
arbitrażu
i
zasad
procedury
publicznej,
brak obiektywnej podstawy do arbitrażu oraz naruszenie
zasad procedury publicznej w zakresie prawa majątkowego.

Arbitraż w Holandii:
W Holandii istnieje szeroki system arbitrażu podlegający
prawu krajowemu i międzynarodowemu. Arbitraż jest
uregulowany w art. 1020–1076 niderlandzkiego kodeksu
postępowania cywilnego (Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering) oraz międzynarodowym traktacie z Nowego
Jorku. Decyzja o skorzystaniu z arbitrażu do rozstrzygnięcia
danej sprawy należy do stron. Strony mogą uzgodnid
wzajemnie stosowanie arbitrażu, a tym samym wykluczyd
odwołanie się do sądu. Sąd nie jest właściwy do rozstrzygania
sporu w przypadku zgody na arbitraż zgodnie z art. 1022
(Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering).

Główną instytucją zajmującą się arbitrażem jest Niderlandzki
Instytut Arbitrażu (NAI).
Procedura
arbitrażowa
prowadzi
do
decyzji,
która jest wiążąca dla obu stron. Wynik tej procedury
jest egzekwowalny podobnie jak wyrok na mocy prawa
krajowego. Decyzja arbitrażu może zostad uznana
za egzekwowalną poprzez nadanie tytułu egzekucyjnego
przez prezesa sądu rejonowego. W ten sposób decyzja
arbitrażu nabiera takiej samej mocy jak wyrok sądowy.

Arbitraż w Czechach:
Arbitraż odbywa się pod kontrolą stron, na podstawie
pisemnej umowy, w której strony ustalają, że spór zostanie
rozstrzygnięty przez wyznaczoną niezależną stronę.
Może nią byd niezależny arbiter (każda osoba dorosła
kompetentna w sprawach prawnych) lub stały organ
arbitrażowy
(w
Republice
Czeskiej
przykładowo:
Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej
i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej.
Tę metodę alternatywnego rozstrzygania sporów można
stosowad przy cywilnych sporach dotyczących własności.
Przewidziany jest głównie dla spraw, w których płatnośd
powoduje przeniesienie prawa (na przykład prawa własności
w ramach umowy kupna) lub aktywów. Kategoria
ta obejmuje spory dotyczące własności handlowej
(na przykład
spory
wynikłe
z
umów
leasingu),
spory wynikające z prawa pracy (na skutek nieuzasadnionego
wypowiedzenia umowy pracy lub roszczeo płacowych)
oraz spory rodzinne (między osobami dorosłymi dotyczące
alimentów). Arbitrażu nie można jednakże stosowad
w celu rozstrzygania sporów wynikłych z wykonywania decyzji
lub dotyczących prowadzenia konkursów lub odszkodowao.

W Czechach funkcjonuje także tzw. arbiter finansowy,
który to organ zajmuje się rozstrzyganiem sporów pomiędzy
podmiotami świadczącymi usługi finansowe (banki, banki
oszczędnościowe oraz inne organizacje dokonujące
przelewów pieniężnych lub pośredniczące w nich)
a ich klientami, lub pomiędzy emitentami a użytkownikami
środków płatności (np. kart kredytowych).
Arbitraż ma zastosowanie do spraw z zakresu sporów między
firmami, a konsumentami, sporów między przedsiębiorcami,
sporów między pracodawcami, a pracownikami, sporów
rodzinnych (w ograniczonym zakresie) oraz sporów między
osobami fizycznymi.
Przykłady wybranych krajów pokazują, że polskie standardy
nadal niestety odbiegają od europejskich. Nie tylko brakuje
oddzielnej ustawy dotyczącej arbitrażu. Potrzebne jest jeszcze
większe podkreślenie roli ADR w polskim systemie prawnym.
O ile postulat wprowadzenia obowiązkowego arbitrażu
nie wydaje się do kooca trafny, o tyle zinstytucjonalizowanie
całego systemu jest niezbędne i realne do osiągnięcia.
Wypada również rozważyd jak stworzenie jak największej
ilości
sądów
arbitrażowych
wyspecjalizowanych
w jak najwęższych kategoriach. Skutki zaś mogą byd wyłącznie
pozytywne.
Jacek Świeca, radca prawny

31

„Arbiter do spraw nagłych” – nowa instytucja w Regulaminie
Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC)
DR RADOSŁAW L. KWAŚNICKI – radca prawny, Wiceprezes Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Warszawie, Partner Zarządzający w Kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
(radoslaw.kwasnicki@rkkw.pl), doświadczony arbiter krajowy i międzynarodowy

ROBERT SIWIK – Sekretarz Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
(siwik.r@oirpwarszawa.pl); associate w kancelarii JARA & PARTNERS Sp.k.; doktorant Instytutu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk; Katedra Prawa Prywatnego i Gospodarczego Uczelni H. Chodkowskiej w Warszawie

Z dniem 1 stycznia 2012 r. obowiązuje zmieniony Regulamin
Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu
(dalej jako „Regulamin Arbitrażowy ICC”), który ze względu
na renomę i pozycję Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego
przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu
(ang. „The International Court of Arbitration of the
International Chamber of Commerce”, dalej jako „Sąd”
lub „Międzynarodowy Sad Arbitrażowy”) w rozstrzyganiu
sporów arbitrażowych powinien zwrócid szczególną uwagę
arbitrów i pełnomocników w postępowaniach polubownych.
Nowy Regulamin poza doprecyzowaniem wielu rozwiązao
z wcześniejszej wersji Regulaminu Arbitrażowego ICC
(obowiązującego od 1 stycznia 1998 r.), zawiera poza tym
jedno nowatorskie rozwiązanie, które zasługuje na szczególną
uwagę.
Tym rozwiązaniem, niespotykanym we wcześniejszej wersji
Regulaminu Arbitrażowego ICC, jest instytucja tzw. arbitra do
spraw nagłych (ang. „emergency arbitrator”, franc. „arbitre
d’urgence”, niem. „Eilschiedsrichter”). Postępowanie
w przedmiocie powołania arbitra do spraw nagłych
oraz szczegółowe
zagadnienia
jego
aktywności
w postępowaniu arbitrażowym zawarte są w aneksie nr V
do Regulaminu Arbitrażowego ICC (dalej jako postępowanie
„emergency”).
Powołania arbitra do spraw nagłych jest związane
z koniecznością przeprowadzenia czynności niecierpiących
zwłoki, jeszcze przed powołaniem trybunału arbitrażowego.
Strona
postępowania,
która
nie
może
czekad
z zastosowaniem
środków
tymczasowych
lub zabezpieczających
do
ukonstytuowania
składu
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orzekającego, może na podstawie art. 29 Regulaminu
Arbitrażowego ICC złożyd stosowny wniosek o powołanie
arbitra do spraw nagłych. Wniosek taki jest dopuszczalny
tylko w sytuacji, kiedy wpłynie on do Sekretariatu
Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przed przekazaniem
akt postępowania arbitrażowego z Sekretariatu Sądu do
trybunału arbitrażowego na podstawie art. 16 Regulaminu
Arbitrażowego ICC (następuje to, jeżeli został już
ustanowiony skład trybunału arbitrażowego oraz jeżeli
została uiszczona zaliczka na koszty postępowania). Złożenie
wniosku o powołania arbitra do spraw nagłych jest niezależne
przy tym od tego, czy wnioskodawca wniósł już pozew
arbitrażowy, czy też dopiero zamierza to uczynid.
Rozstrzygnięcia arbitra do spraw nagłych następują w formie
jego postanowieo i są wiążące dla stron sporu arbitrażowego.
Postanowienia te nie wiąże jednak później ustanowionego
trybunału
arbitrażowego,
który
może
zmienid
te postanowienia (także zmiany tych postanowieo) według
własnego uznania, może je uchylid lub uznad za nieskuteczne.
Trybunał arbitrażowy jest też właściwy do rozstrzygania
wszelkich wniosków i zarzutów stron sporu arbitrażowego,
które są związane z postępowaniem „emergency” oraz
wydanych przez niego postanowieo, włącznie z podziałem
kosztów arbitrażowych związanych z ww. postępowaniem
w przedmiocie ustanowienia arbitra do spraw nagłych.
Należy zaznaczyd, że nowy Regulamin Arbitrażowy ICC
nie wyłącza w żaden sposób możliwości wystąpienia przez
stronę sporu arbitrażowego do sądu powszechnego w celu
uzyskania stosownego zabezpieczenia (zastosowania środków
tymczasowych lub zabezpieczających). Wystąpienie z takim

wnioskiem do odpowiedniego organu sądowniczego powinno
zostad niezwłocznie przekazane do Sekretariatu Sądu.
Arbitra
do
spraw
nagłych
powołuje
Prezes
Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w możliwie
najszybszym czasie, przeważnie w ciągu dwóch dni od dnia
złożenia odpowiedniego wniosku o jego powołanie
w Sekretariacie Sądu. Została przewidziana również
możliwośd złożenia wniosku o odwołanie arbitra do spraw
nagłych w krótkim, bo wynoszącym trzy dni, terminie
(liczonym od dnia powiadomienia strony o powołaniu arbitra,
albo od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach
stanowiących podstawę jego odwołania).
Postępowanie prowadzone przez arbitra do spraw nagłych,
zgodnie z jego nazwą, przebiegad ma szybko i sprawnie.
Przewiduje się, że arbiter ten jest zobowiązany przedstawid
stronom sporu kalendarz postępowania „emergency”
w terminie dwóch dni od dnia przekazania mu przez
Sekretariat Sądu akt postępowania. Miejscem postępowania
”emergency” jest miejsce ustalone przez strony sporu
w ważnej klauzuli arbitrażowej, a w przypadku braku takiego
porozumienia
jest
ono
ustalane
przez
Prezesa
Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego.
W ciągu piętnastu dni od dnia przekazania akt postępowania
arbitrowi do spraw nagłych wypadków, powinien on wydad
postanowienie odnośnie wnioskowanych przez strony
środków
zabezpieczających
lub
tymczasowych
(termin ten może w uzasadnionych przypadkach zostad
przez Prezydenta Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego
na wniosek arbitra przedłużony).
Jak wskazano powyżej, instytucja arbitra do spraw nagłych
wypadków, ma byd instytucją bardzo szybko działającą i przez

to umożliwid zainteresowanej stronie (wnioskującej o jego
ustanowienie) uzyskanie stosownego zabezpieczenia, jeszcze
przed ukonstytuowaniem trybunału arbitrażowego. Złożenie
wniosku o powołanie arbitra do spraw nagłych wypadków
jest związane również z koniecznością uiszczenia przez
wnioskodawcę kwoty 40.000,00 USD, na którą składają
się koszty
administracyjne
ICC
(10.000,00
USD)
oraz wynagrodzenie arbitra do spraw nagłych wypadków
(30.000,00 USD). Należy zaznaczyd też, że w zależności
od przebiegu postępowania „emergency” koszty te mogą
zostad przez Prezesa Sądu podwyższone.
Postępowanie zabezpieczające z istoty swej ma służyd
udzieleniu tymczasowej ochrony prawnej stronom
lub uczestnikom postępowania, jeżeli uprawdopodobnią
oni swoje roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu
zabezpieczenia. Odgrywa ono znaczącą rolę w każdym
procesie (nie tylko arbitrażowym), gdyż zabezpiecza interesy
strony, która będzie prowadzid postępowanie przeciwko
określonemu podmiotowi, aby nie okazało się później,
że mimo uzyskania korzystnego wyroku w sprawie, jego
wykonanie będzie utrudnione bądź niemożliwe. Dlatego też
przewidzenie w nowym Regulaminie Arbitrażu ICC instytucji
arbitra w sprawach nagłych, związanych z udzieleniem
stosownej ochrony prawnej stronie przed faktycznym
rozpoczęciem postępowania, należy uznad za krok
w zdecydowanie dobrym kierunku.
Omówiona zmiana Regulaminu będzie zapewne podana
w najbliższym czasie szerokiej dyskusji wśród praktyków
i teoretyków arbitrażu, a byd może będzie wyznaczała
też trendy zmian w regulaminach naszych krajowych sądów
polubownych.
dr Radosław L. Kwaśnicki, Robert Siwik
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