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Zasada słuszności a orzekanie w postępowaniu 
przed sądem arbitrażowym w sprawach 

z zakresu handlu międzynarodowego

Instytucja arbitrażu handlowego staje się w Rzeczpospolitej Polskiej obiektem 
coraz to większego zainteresowania. Fakt ten zdaje się niepodważalnie potwierdzać 
wzrastające znaczenie polskich stałych sądów arbitrażowych oraz arbitraży ad hoc 
w procesie rozstrzygania sporów gospodarczych (handlowych).

Arbitraż handlowy jest sposobem wiążącego rozstrzygania przez sąd prywatny 
(arbitrażowy) istniejącego bądź przyszłego sporu prawnego, powstałego w związku 
z łączącym strony tego sporu określonym stosunkiem prawnym, zasadniczo o cha
rakterze gospodarczym (handlowym), który to sposób czerpie swoje umocowanie 
z woli stron wspomnianego sporu, z jednoczesnym wyłączeniem kognicji sądu pań
stwowego (powszechnego)1. Elementem konstytutywnym arbitrażu jest więc wola 
stron rozstrzygnięcia ich sporu przez sąd arbitrażowy (zamiast sądu powszechne
go), wyrażona w umowie o arbitraż, nazywana też „zapisem na sąd polubowny”2. 
Przedmiotową konstrukcję prawną przewiduje również polskie prawo arbitrażowe 
w art. 1154-1217 k.p.c.3

Umowa o arbitraż może przyjąć postać tzw. klauzuli arbitrażowej albo tzw. 
kompromisu. W pierwszym przypadku dotyczyć ona będzie sporu prawnego, który 
dopiero powstanie w przyszłości pomiędzy stronami przedmiotowej umowy. Drugi 
przypadek będzie dotyczył zaś sytuacji, gdy odnosi się ona do sporu już zawisłego 
pomiędzy stronami. Wiążący charakter orzeczenia wydanego przez sąd arbitrażowy 
pozwala odróżnić arbitraż handlowy od tzw. alternatywnych sposobów rozstrzygania

1 A. Szumański, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 6.
2 Ibidem. s. 7
3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. -  Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 

z późn. zm.).
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sporów (alternative disputes resolutions -  ADR), w których orzeczenia wiążą strony 
sporu jedynie moralnie, a nie prawnie4.

W praktyce arbitrażowej (zarówno krajowej, jak i międzynarodowej) spory go
spodarcze (handlowe) są najczęściej przedmiotem rozstrzygania przez sądy arbitra
żowe. Stąd arbitrażu handlowego dotyczy przede wszystkim kluczowa dla kształto
wania krajowych systemów prawa arbitrażowego ustawa modelowa UNCITRAL 
z 1985 r. o międzynarodowym arbitrażu handlowym5 . To samo czyni Konwencja 
Europejska z 21 kwietnia 1961 r. o międzynarodowym arbitrażu handlowym, zwana 
konwencją genewską6. Zgodnie z przepisami ustawy UNCITRAL, „handlowy” cha
rakter arbitrażu powinien być rozumiany w szerokim znaczeniu dla oznaczenia kwe
stii wynikających z wszelkich stosunków handlowych, umownych lub pozaumow
nych, a zdefiniowanych w art. 2 przedmiotowej ustawy. Stosunki o charakterze 
handlowym obejmują m.in. „wszelkie transakcje handlowe dotyczące dostawy lub 
wymiany towarów i usług, porozumienia w sprawie dystrybucji, przedstawicielstwo 
handlowe, fakturowanie, dzierżawę, budowę obiektów przemysłowych, usługi kon
sultingowe, inżynieryjne, licencje, inwestycje, finansowanie, transakcje bankowe, 
ubezpieczenia, porozumienia eksploatacyjne lub koncesyjne, wspólne przedsięwzię
cia lub inne formy współpracy przemysłowej lub handlowej a także przewóz towa
rów lub osób drogą powietrzną, morską, transportem kolejowym lub drogowym”7.

Terminy „arbitraż” i „sądownictwo polubowne” należy traktować jako synoni
my. Powyższy charakter obu pojęć podkreśla normatywne określenie przyjęte na 
gruncie polskiego prawa arbitrażowego -  część 5 k.p.c. (art. 1154-1217) została 
zatytułowana „Sąd polubowny (arbitrażowy)”. Mając na względzie powyższe, nale
ży stwierdzić, iż do cech podstawowych arbitrażu handlowego zalicza się:

a) działanie arbitrażu handlowego z woli stron sporu;
b) szybki i odformalizowany charakter postępowania prowadzącego do roz

strzygnięcia sporu;
c) „ograniczone” stosowanie przepisów prawa materialnego przy rozstrzyganiu 

sporu, z możliwością zastosowania zasady słuszności (ex aequo et bono);
d) poufny charakter postępowania arbitrażowego oraz treści wyroku8.
Z treści art. 28 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 3 ustawy modelowej UNCITRAL 

wynika kolejno, iż „sąd arbitrażowy rozstrzyga spór zgodnie z prawem wybranym 
przez strony jako mającym zastosowanie w sprawie”, zaś „w razie braku wyboru

4 A. Szumański, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8, s. 9.
5 Ustawa wzorcowa uchwalona przez UNCITRAL w dniu 21 czerwca 1985 r., przyjęta i zareko

mendowana państwom członkowskim przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na 112 plenarnym zgromadze
niu w dniu 11 grudnia 1985 r. -  nr 40/72 z dnia 11 grudnia 1985 r., zmieniona uchwałą nr 61/33 z dnia 
4 grudnia 2006 r., ONZ, Wiedeń 2008.

6 Konwencja Europejska z dnia 21 kwietnia 1961 r. o międzynarodowym arbitrażu handlowym 
(Dz.U. z 1964 r., nr 40, poz. 270 z późn. zm.).

7 Art. 2 ustawy wzorcowej uchwalonej przez UNCITRAL w dniu 21 czerwca 1985 r.
8 A. Szumański, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8, s. 12.
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prawa przez strony, sąd arbitrażowy stosuje prawo wskazane przez normę kolizyjną, 
którą uważa się za znajdującą zastosowanie w sprawie”. We wskazanych powyżej 
dwóch przypadkach chodzi o prawo materialne, które jest właściwe dla danego 
stosunku prawnego, z którego to stosunku wyniknął spór między stronami9. Jed
nakże na mocy wyraźnego upoważnienia przez strony sporu sąd arbitrażowy może 
„pominąć” normy właściwego prawa materialnego i orzec tylko na zasadzie słusz
ności (ex aequo et bono). Jest to rozwiązanie bardzo trafne, wtedy gdy normy 
prawa materialnego są niejasne, stwarzają możliwość wzajemnie sprzecznych ze 
sobą interpretacji (mimo dokonania ich zgodnie z zasadami wykładni prawa) albo 
gdy ich ścisłe (literalne) stosowanie prowadzi do rozstrzygnięcia oczywiście 
sprzecznego z elementarnym poczuciem sprawiedliwości i przyzwoitości (maxi
mum ius -  maxima iniuria). Wspomniane rozwiązanie nie jest natomiast dopusz
czalne w przypadku orzecznictwa powszechnego, gdyby wydany wyrok -  odrywający 
się całkowicie od przepisów prawa materialnego -  powstawał w sprzeczności z pra
wem (contra legem). Taki wyrok byłby z pewnością uchylony przez sąd powszechny 
wyższych instancji. To samo dotyczy wadliwej interpretacji przepisów prawa material
nego, nawet gdy nie można wykazać oczywistej sprzeczności wyroku z prawem 
materialnym.

Sąd arbitrażowy nawet w sytuacji, gdy nie orzeka wyłącznie na zasadach słusz
ności za zgodą stron sporu, nie jest związany prawem materialnym w taki sposób, 
jak orzekający w podobnej sprawie sąd powszechny. Zjawisko to określa się 
w doktrynie międzynarodowego prawa arbitrażowego jako search fo r  another justi
ce, a ponadto jako search fo r  conciliacion, które są powoływane w charakterze 
czynników skłaniających uczestników obrotu gospodarczego do poddawania swoich 
sporów kognicji sądów arbitrażowych w miejsce sądów powszechnych, obok takich 
elementów jak: improving the administration o f  justice (a więc mniejszy formalizm, 
tajność postępowania, bardziej kompetentni sędziowie) oraz disputes outside the 
province o f  the court (a więc możliwość m.in. wypełnienia przez arbitraż luk umowy 
czy nawet prowadzenia modyfikacji treści umowy). Zwraca się także uwagę na 
istotną różnicę w tradycji podejścia do idei arbitrażu, a mianowicie europejskiego 
podejścia legalistycznego oraz azjatyckiego podejścia koncyliacyjnego, które mają 
swe podstawy nie tylko w systemach prawnych, ale nawet w podstawach filozoficz
nych tych społeczeństw. W polskiej doktrynie natomiast brak związania sądu arbi
trażowego przepisami prawa materialnego jest powszechnie przyjęty10. W konse
kwencji sąd arbitrażowy może wydać prawomocny wyrok oparty na błędnej 
wykładni przepisów prawa materialnego, o ile nie naruszy on porządku publicznego 
(zasady praworządności).

W świetle poglądów doktryny błędna wykładnia prawa nie stanowi podstawy 
odmowy uznania bądź stwierdzenia wykonalności zagranicznego wyroku arbitrażo

9 Ibidem, s. 17.
10 Ibidem, s. 18.
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wego w świetle przepisów konwencji nowojorskiej z 10 czerwca 1958 r. o uznawa
niu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych11. Innym zagadnieniem 
jest natomiast kwestia odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności wyroku, 
który nie uwzględnia treści umowy stron (w tym klauzuli arbitrażowej), a nawet ją 
„ignoruje”, jakkolwiek jej formalnie nie narusza. Mimo że prima facie nie można 
mówić wówczas o naruszeniu porządku publicznego, to jednak taki wyrok nie powi
nien być uznany, ewentualnie należy odmówić stwierdzenia jego wykonalności12. 
Sąd arbitrażowy może wydać nawet wyrok sprzeczny z prawem, o ile wyrok ten nie 
narusza zasady praworządności (klauzuli porządku publicznego). Teza ta jest konse
kwencją przepisów o odmowie uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku 
arbitrażowego. Przepisy te w sposób wyczerpujący określają podstawy uchylenia 
tego wyroku bądź odmowy jego uznania albo stwierdzenia wykonalności. Wśród 
tych podstaw nie ma natomiast mowy o naruszeniu przepisów prawa materialnego. 
Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy orzeczenie narusza porządek publiczny dane
go państwa, czyli -  innymi słowy -  zasadę praworządności13. Pogląd ten na gruncie 
polskiego prawa arbitrażowego potwierdził również Sąd Najwyższy w orzeczeniu 
z 29 maja 2000 r.14, którego teza brzmi: „Naruszenie przez sąd polubowny przepi
sów prawa materialnego, ich błędna wykładnia, wadliwe wskutek tego rozstrzygnię
cie samo w sobie nie stanowi naruszenia zasady praworządności”.

W świetle art. 28 ust. 4 ustawy modelowej UNCITRAL z 1985 r. „we wszyst
kich przypadkach sąd arbitrażowy rozstrzyga zgodnie z postanowieniami kontraktu, 
z uwzględnieniem zwyczajów handlowych mających zastosowanie do transakcji”. 
Treść tego przepisu prawie literalnie przejmuje na gruncie polskiego prawa arbitra
żowego art. 1194 § 2 k.p.c. Wskazana wyżej zasada oznacza, że sąd arbitrażowy, 
który rozpoznaje spór z woli stron w zakresie określonym przez te strony w umowie 
o arbitraż, jest związany także wolą stron wyrażoną w umowie gospodarczej, jak też 
w innych czynnościach prawnych czy faktycznych. W świetle ustalonej treści woli 
stron, a ponadto na podstawie przepisów właściwego prawa materialnego albo zasad 
słuszności lub zasad prawa15 sąd arbitrażowy rozstrzygnie spór, wydając swój wy
rok w sprawie. Ma on obowiązek uwzględnienia ustalonych zwyczajów pomiędzy 
stronami sporu bądź w dziedzinie gospodarki (której dotyczy spór) czy szerzej 
w środowisku przedsiębiorców. W przypadku sporu o charakterze międzynarodo
wym stwarza to możliwość stosowania norm soft law w zakresie prawa materialne
go, które czerpią swą moc z woli stron sporu. Chodzi tu zarówno o normy tego typu

11 Konwencja nowojorska z 10 czerwca 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych 
orzeczeń arbitrażowych (Dz.U. z 1962 r., nr 9, poz. 41 z późn. zm.).

12 A. Szumański, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8, s. 18-19.
13 Ibidem.
14 Sygn. akt I ACa 65/00, OSA 2001, nr 2, poz. 10.
15 Zasada prawa to ponadkrajowe podstawowe normy o charakterze powszechnym, wspólne dla 

cywilizowanych porządków prawnych, dotyczące m.in. wiążącej mocy umów, uwzględniające zasady 
dobrej wiary itp.
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tworzone przez organizacje rządowe (np. UNCITRAL, UNCTAD itd.), jak i organi
zacje pozarządowe (ICC, UNIDROIT)16.

Prawnomaterialny zakres orzekania sądu arbitrażowego nie jest dowolny, gdyż 
wyrok końcowy tego sądu powinien być zupełny. Oznacza to, że powinien się on 
odnieść do wszystkich istotnych kwestii prawnych, które były przedmiotem sporu. 
Innymi słowy, sąd arbitrażowy -  mający z istoty arbitrażu handlowego dużą swobo
dę rozstrzygania sporu na płaszczyźnie prawa materialnego -  nie może ograniczyć 
się do rozstrzygnięcia tylko niektórych -  istotnych jego zdaniem -  kwestii praw
nych będących przedmiotem sporu, pomijając inne sprawy, tj. te zdaniem sądu 
mniej istotne bądź w ogóle nieistotne. Ze względu na faktyczne trudności w identy
fikacji wszystkich problemów prawnych prawa materialnego, wokół których toczy 
się spór poddany kognicji sądu arbitrażowego, niekiedy stałe sądy arbitrażowe prze
widują instytucję terms o f  reference (tzw. akt misji), a więc wspólnego określenia 
przez arbitrów oraz strony sporu wszystkich spraw, które wymagają rozstrzygnięcia. 
Przykładem jest Sąd Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu 
(ICC), który przewiduje wspomnianą instytucję w treści art. 18 swego regulaminu17.

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, iż w nauce i praktyce prawa 
międzynarodowego arbitrażu handlowego szeroko rozważa się zagadnienie podstaw 
orzekania przez sąd arbitrażowy. Powszechnie akceptowany jest pogląd, że sąd arbi
trażowy może rozstrzygać spór między stronami na podstawie przepisów prawa, 
przez który rozumie się system prawa materialnego określonego państwa. Szczegól
nie duże zainteresowanie i różnice poglądów wzbudza kwestia dopuszczalności 
orzekania przez sąd arbitrażowy z mocy woli stron lub przepisów dotyczących mię
dzynarodowego arbitrażu handlowego na podstawie innej niż tak pojmowane prawo. 
Do takich podstaw zalicza się przede wszystkim: ogólne zasady prawa, zasady 
słuszności i międzynarodowe prawo kupieckie (lex mercatoria)18. Podstawy orzeka
nia przez sąd arbitrażowy mogą w ramach ustawowych zostać określone przez stro
ny sporu lub przez ten sąd z woli stron. Obydwa sposoby określenia podstaw orze
kania dla sądu arbitrażowego stanowią przejaw zasady autonomii woli stron 
w międzynarodowym arbitrażu handlowym, która leży u podstaw międzynarodowe
go prawa handlowego19.

Orzekanie przez sąd arbitrażowy co do istoty sporu na podstawie przepisów 
prawa to powszechnie przyjęta reguła. Została ona przewidziana w art. 1194 
§ 1 initio k.p.c., według którego sąd polubowny rozstrzyga spór według prawa właści
wego dla danego stosunku. Przez prawo właściwe należy rozumieć w tym przepisie 
system prawny określonego państwa, który został wybrany przez strony lub ustalony 
przez sąd arbitrażowy z mocy woli stron lub przepisów prawa dotyczących arbitrażu.

16 A. Szumański, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8, s. 19.
17 Ibidem, s. 19-20.
18 Ibidem, s. 180.
19 J. Poczobut, Ewolucja pojęcia międzynarodowego prawa handlowego, „Kwartalnik Prawa 

Prywatnego Międzynarodowego” 2007, t. 1, s. 50.
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W prawie polskim wyjątek od zasady orzekania przez sąd arbitrażowy na pod
stawie przepisów prawa stanowi orzekanie z mocy wyraźnego upoważnienia stron, 
według ogólnych zasad prawa (art. 1194 § 1 k.p.c.). Przez ogólne zasady prawa 
należy rozumieć zasady wspólne wszystkim systemom prawa poszczególnych 
państw tworzących określoną grupę lub przynajmniej większości z nich, ustalone 
w drodze porównania. Z uwagi na fakt, iż ustalenie takich zasad w wyniku porówna
nia wszystkich systemów prawnych byłoby trudne lub niemożliwe, zasady zaś usta
lone w ten sposób byłyby przeważnie zbyt ogólne, powinno dopuszczać się możli
wość orzekania na podstawie ogólnych zasad prawa, które są uznane w systemach 
prawa pozostających w związku z danym sporem20.

Drugi wyjątek w prawie polskim od zasady orzekania przez sąd arbitrażowy na 
podstawie przepisów prawa stanowi orzekanie z mocy wyraźnego upoważnienia 
stron, według zasad słuszności (art. 1194 § 1 k.p.c.). Umożliwia ono, co do zasady, 
rozstrzygnięcie sporu bez zastosowania, ze swojej natury mało elastycznych, przepi
sów określonego prawa21. Orzekanie przez sąd arbitrażowy na zasadach słuszności 
(ex aequo et bono) utożsamia się na ogół z orzekaniem przez arbitrów jako przyja
znych rozjemców (amiable compositeurs)11. Tak przyjęto m.in. w art. VII ust. 2 
konwencji genewskiej, stosownie do którego arbitrzy wydają orzeczenia za zasadzie 
słuszności (jako amiable compositeurs), jeżeli strony tak się umówiły i jeżeli prawo 
właściwe dla arbitrażu, które jednak w tym przepisie nie zostało określone, na to 
zezwala. Mniej licznie reprezentowany jest pogląd, według którego l ’amiable com
position stanowi szerszą, w porównaniu z rozstrzyganiem sporów na zasadach słusz
ności, instytucję w ramach zbioru różnych, alternatywnych zasadniczo względem 
sądu państwowego, sposobów rozwiązywania sporów (ADR), która wyraża się 
w umocowaniu arbitra do rozwiązania sporu według zasad słuszności i przy 
uwzględnieniu innych istotnych dla stron wartości (np. ich wspólnego interesu) 
z całkowitym lub częściowym pominięciem zasad prawa23. Mało popularny jest też 
pogląd o zasadniczej odrębności orzekania według zasad słuszności i jako przyjaźni 
rozjemcy24. Zwolennicy takiego rozróżnienia powołują się przede wszystkim na 
art. 28 ust. 3 ustawy modelowej UNCITRAL z 1985 r., w którym stwierdzono 
alternatywnie, iż sąd arbitrażowy orzeka na zasadzie słuszności lub jako przyjazny 
rozjemca tylko wtedy, gdy strony go do tego wyraźnie upoważniły25.

20 B. von Hoffmann, O stosowaniu „legis mercatoriae” w międzynarodowym arbitrażu handlo
wym, „Problemy Prawne Handlu Zagranicznego” 1988, t. 12, s. 16.

21 A. Lizer-Klatka, Pojęcie orzekania na zasadach słuszności w międzynarodowym arbitrażu 
handlowym, „Państwo i Prawo” 2000, nr 1, s. 62.

22 J.L. Delvolve, G.H. Pointon, J. Rouhe, French arbition law and practice: A dynamic civil law 
approach to international arbitration, Kluwer Law International 2009, s. 149-150.

23 A. Wach, "L ’amiable composition” jako samodzielna forma rozwiązywania sporów prawnych, 
„Radca Prawny” 2004, nr 6, s. 122 i n.

24 A. Lizer-Klatka, op. cit., s. 64.
25 A. Szumański, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8, s. 183.
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Niezależnie od różnic poglądów na istotę orzekania ex equo et bono i w charak
terze l ’amiable compositeurs, nie ulega wątpliwości, że w arbitrażu międzynarodo
wym konstytutywnym elementem obydwu instytucji jest kierowanie się przez sąd 
arbitrażowy poczuciem (wyczuciem) prawnym i swobodnym uznaniem, zasady zaś 
takiego orzekania formułuje się z reguły na podstawie konkretnego stanu faktyczne
go i nie są one normami prawnymi26. Nie oznacza to jednak dowolności w ocenie 
sprawy. Przy orzekaniu za zasadzie słuszności arbitrzy powinni bowiem respekto
wać podstawowe zasady porządku prawnego państw, w których realizowana jest 
kontrola wyroków sądów arbitrażowych w ramach skargi o uchylenie wyroku takie
go sądu albo postępowania o jego uznanie lub stwierdzenie wykonalności. Upoważ
nienie sądu arbitrażowego przez strony do orzekania według zasad słuszności nie 
wyłącza zatem w pełni, lecz tylko w znacznej mierze, ich umowy i wynikającego 
z niej stosunku prawnego spod prawa27.

Koncepcja orzekania w arbitrażu międzynarodowym na zasadach słuszności 
wywodzi się z orzecznictwa sądów francuskich. Została ona proklamowana w art. 
28 ust. 3 ustawy modelowej UNCITRAL z 1985 r. z zastrzeżeniem wyrażonego 
upoważnienia do tego sądu arbitrażowego przez strony oraz zaakceptowania 
w większości państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw, które wzo
rowały się na przepisach przedmiotowej ustawy. Tak rozumiane orzekanie na zasa
dach słuszności przewidziano m.in. w § 603 ust. 3 austriackiego kodeksu postępo
wania cywilnego z 1895 r. w wersji z 2006 r., art. 27 ust. 3 chorwackiej ustawy 
o sądownictwie polubownym z 2001 r., art. 1497 francuskiego kodeksu postępowa
nia cywilnego z 1807 r. w wersji z 1981 r., art. 28 ust. 3 greckiej ustawy o arbitrażu 
z 1999 r., a także w regulaminach niektórych stałych sądów arbitrażowych. Jeszcze 
przed ćwierćwieczem prawo angielskie nie dopuszczało orzekania za zasadach 
słuszności28. W myśl jednak sekcji 46 lit. b angielskiej ustawy o arbitrażu z 1996 r. 
sąd arbitrażowy może zostać upoważniony do rozstrzygnięcia sporu na innej podsta
wie uzgodnionej przez strony lub określonej przez ten sąd. Angielskie sądy pań
stwowe dokonują wykładni przytoczonego przepisu w sposób dopuszczający orze
kanie przez sąd arbitrażowy za zasadach słuszności29.

Ponadto należy mieć na uwadze, iż według art. 1194 § 2 k.p.c. niezależnie od 
tego, czy sąd polubowny rozstrzyga spór według przepisów prawa, czy też według 
ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności, powinien brać pod uwagę -  oprócz 
postanowień umowy -  ustalone zwyczaje, które mają zastosowanie do danego sto
sunku prawnego.

W praktyce orzekanie na podstawie zasady ex aequo et bono bywa mylone 
z upoważnieniem do uwzględnienia postanowień umowy, zwyczaju i praktyki han
dlowej, które dopuszcza się w większości regulaminów arbitrażowych i ustaw krajo

26 T. Ereciński, [w:] T. Ereciński, J. Ciszewski, Kodeks postępowania cywilnego, s. 425.
27 J.L. Delvolve, G.H. Pointon, J. Rouche, French Arbition Law, s. 150-152.
28 I.C. Kamiński, Zasady słuszności, s. 47, 52.
29 A. Szumański, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8, s. 184-185.
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wych. Tymczasem upoważnienie to, niewymagające szczególnego porozumienia 
stron, jest jedynie wskazówką interpretacyjną, natomiast upoważnienie do orzekania 
ex aequo et bono niejako zastępuje obowiązek stosowania prawa materialnego 
i uprawnia arbitrów do podjęcia decyzji według uznania. Celem uniknięcia ewentu
alnych wątpliwości, w razie braku jednoznacznego upoważnienia do orzekania 
ex aequo et bono, arbitrzy powinni unikać w wyrokach odniesień do „słuszności”, 
„sprawiedliwości” czy innych podobnych sformułowań o charakterze subiektyw
nym30. Orzekania ex aequo et bono nie należy także utożsamiać ze stosowaniem 
przez trybunał arbitrażowy pewnych klauzul generalnych, np. odsyłających do kryte
riów słuszności, sprawiedliwości, dobrej wiary itp. Klauzule te wchodzą bowiem 
w skład systemu prawnego i mają charakter przepisów szczególnych, na podstawie 
których -  w razie ich stosowania -  dokonuje się z punktu widzenia słuszności oceny 
danej sytuacji prawnej w ramach obowiązującego porządku prawnego. Odwołanie 
się do tych klauzul nie oznacza orzekania na zasadach słuszności, a więc orzekania 
w zgodzie jedynie z dyrektywą słuszności, niezależnie od obowiązujących przepi
sów prawnych, a nawet wbrew tym przepisom31.

Głównym zarzutem w stosunku do orzekania na zasadach słuszności jest nie
możność przewidywalności rozstrzygnięcia sądu polubownego32. Należy jednak za
uważyć, iż wyrok wydany przez sąd arbitrażowy orzekający na podstawie zasad 
słuszności (który jest mniej przewidywalny dla stron) niejednokrotnie będzie bar
dziej sprawiedliwy (w odczuciu społecznym) niż wyrok wydany w tej samej sprawie 
na postawie samych tylko przepisów prawa materialnego. Arbitrzy bowiem mogą 
wydać wyrok, który będzie zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawnymi, jednakże niekoniecznie będzie on sprawiedliwy w odczuciu społecznym. 
Z drugiej jednak strony arbitrzy powinni w jak najmniejszym stopniu rezygnować ze 
stosowania „prawa pisanego”, ponieważ jest ono podstawową normą regulującą 
wzajemne stosunki między ludźmi. Powinno to być swoistego rodzaju wskazówką 
dla arbitrów oraz dyrektywą dla sądu arbitrażowego orzekającego na zasadzie słusz
ności.

Wadą arbitrażu handlowego może być ponadto okoliczność, iż sąd arbitrażowy 
może rozpoznawać sprawę i wydać wyrok tylko w granicach umowy o arbitraż. 
Powołane wyżej ryzyko zachodzi także w przypadku tzw. sporów wielostronnych, 
nawet przy założeniu, że wszystkie z nich są poddane kognicji sądu arbitrażowego. 
Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, gdy różne strony sporu powołują odmienne 
zespoły orzekające, a tym samym nie można wykluczyć wydania sprzecznych ze 
sobą wyroków w tej samej sprawie. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że 
arbitrzy posiadają znacznie mniejszy zakres uprawnień niż sędziowie sądów po
wszechnych. Zwraca się uwagę na okoliczność, że arbitraż handlowy wcale nie musi

30 Ibidem, s. 507.
31 Ibidem.
32 T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 326.
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stanowić tańszego sposobu rozstrzygania sporów niż sądownictwo powszechne, 
a wręcz przeciwnie -  w niektórych przypadkach może być sposobem droższym. 
Zależy to w znacznym stopniu od wartości przedmiotu sporu, a także od sposobu 
określenia przez stały sąd arbitrażowy albo arbitraż ad hoc wysokości pobieranych 
opłat arbitrażowych, ustalania wydatków i określania honorariów arbitrów33. Jed
nakże (pomimo potencjalnych wad) nie sposób wyliczyć wszystkich zalet arbitrażu, 
jak np. szybki i odformalizowany charakter rozpoznania sprawy, poufny charakter 
postępowania arbitrażowego, możliwość wpływu stron na wybór arbitrów, wybór 
zasad i sposobu prowadzenia postępowania, a także możliwość wydania ostateczne
go i wiążącego strony wyroku rozstrzygającego spór pomiędzy stronami (który ma 
moc równoprawną prawomocnemu wyrokowi sądu państwowego -  powszechnego). 
Wyżej wymienione zalety skłaniają do wniosku, że międzynarodowy arbitraż han
dlowy jest bezkonkurencyjny w rozpoznawaniu sporów o charakterze międzynaro- 
dowym34.

Reasumując należy wskazać, iż wybór międzynarodowego arbitrażu handlowe
go w miejsce kognicji właściwego sądu powszechnego danego państwa gwarantuje 
neutralny grunt do rozstrzygania sporów. Żadna ze stron nie będzie wówczas uprzy
wilejowana w stosunku do drugiej, co z kolei stanowi jedną z głównych zalet przed
miotowej instytucji.

Summary

The principle o f fairness and rulings in proceedings before 
the arbitral tribunal in cases concerning international trade

Key words: arbitration, search for another justice, search for conciliacion, improving the administration 
of justice, disputes outside the province of the court, soft law.

This article attempts to discuss the institution of adjudication based on fairness 
principle, before the arbitral tribunal in cases concerning international trade. This 
article presents the essence of commercial arbitration, commercial nature of arbitra
tion and characteristics of commercial arbitration. This publication also points to 
sources of commercial arbitration law -  Polish and international. Publication also 
discusses selected issues concerning „conflict of laws” in international commercial 
arbitration -  in particular arbitration basis through court rulings by subject of the 
dispute that is, issues concerning the general principles of law, principles of equity 
and transnational trade law. The summary of the article is to present some advanta
ges and disadvantages of the discussed institution.

33 A. Szumański, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8, s. 27-28.
34 Ibidem, s. 26.


