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Słowo wstępne 

 
 

 

Sądownictwo arbitrażowe a prawo spółek 

 

Drodzy Czytelnicy! 

Niniejszym oddajemy Państwu do rąk drugi numer Newslettera Sądu Polubownego, którego 

tematem wiodącym jest tym razem arbitraż korporacyjny w ujęciu prawnoporównawczym. 

Wśród autorów drugiego numeru Newslettera znalazło się wielu wybitnych przedstawicieli 

teorii i praktyki arbitrażu z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Węgier i Grecji. Serdecznie zapraszamy 

do zapoznania się z ich artykułami, a także do nawiązania z nimi bezpośredniego kontaktu ce-

lem wymiany poglądów. 

Stała współpraca z zagranicznymi specjalistami z zakresu arbitrażu to kolejny istotny krok 

w rozwoju Sądu Polubownego działającego już od ponad 20 lat przy warszawskim samorządzie 

radców prawnych. Długa tradycja działalności Sądu Polubownego, renoma instytucji przy której 

istnieje oraz zagraniczne kontakty sprawiają, że do Sądu Polubownego trafia coraz więcej 

spraw o charakterze międzynarodowym.  

W następnych numerach Newslettera Sądu Polubownego chcielibyśmy kontynuować współ-

pracę z naszymi koleżankami i kolegami z zagranicznych instytucji arbitrażowych oraz przed-

stawiać za ich pośrednictwem najciekawsze zagadnienia zagranicznego arbitrażu. 

Warszawa, sierpień 2012 

Redaktor Newslettera Sądu Polubownego 

   Robert Siwik 
Sekretarz stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie  
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Informacja o działalności władz Sądu Polubownego 

 
 

Informujemy, iż w ostatnim czasie władze Sądu Polubownego uczestni-

czyły w następujących przedsięwzięciach:  

  

 Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik wygłosił w dniu 10.05.2012 r. wy-

kład na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa 

im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie z zakresu sądownictwa polubownego 

pt. „Praktyczne aspekty postępowań arbitrażowych”. 

 Prezes Sądu Polubownego Krzysztof Falkiewicz wygłosił w dniu 20.04.2012 r. 

referat na temat „Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów – nowocze-

sny sposób rozwiązywania sporów w spółce” na V Forum Biura Zarządu i Ra-

dy Nadzorczej. Głównym przedmiotem wystąpienia Prezesa Sądu Polubow-

nego było wykorzystanie mediacji i arbitrażu przy rozstrzyganiu sporów kor-

poracyjnych. 

 Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik w dniu 20 marca 2012 r. wystąpił 

na konferencji naukowej poświęconej mediacji, organizowanej przez Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-

szawie. Przedmiotem wystąpienia Sekretarza Sądu Polubownego był „Med-

Arb (Mediation-Arbitration) jako nowa forma rozstrzygania sporów”. Prele-

gent w swoim wystąpieniu odwołał się do licznych przykładów wykorzysta-

nia tej metody rozstrzygania sporów przy złożonych sporach dotyczących 

umów o roboty budowlane (w tym na gruncie FIDIC). 

 Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik, przygotował we współautorstwie 

z dr Radosławem L. Kwaśnickim artykuł naukowy pt. „Związanie nabywcy 

przedsiębiorstwa klauzulą arbitrażową dotyczącą zobowiązań zaciągniętych 

przez zbywcę przedsiębiorstwa”, który zostanie opublikowany w Księdze 

Pamiątkowej z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin dr. Andrzej Tynela (Hono-

rowego Prezesa Sądu Polubownego).  
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Arbitraż w Austrii 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Wprowadzenie 

 

Prawo spółek zalicza się w Austrii tradycyjnie do tych dzie-

dzin prawa, w których strony samodzielnie, w ramach 

swobody umów, mogą zdecydować się na rozstrzyganie 

sporów w drodze arbitrażu. Pojawia się w związku z tym 

często pytanie, czy ta (prawno-kompetencyjna) autonomia 

stron doznaje jakichkolwiek ograniczeń. Ponadto, spory 

korporacyjne niejednokrotnie prowadzą z reguły do po-

stępowań wielostronnych i w związku z tym dodatkowo 

utrudniają przeprowadzanie arbitrażu. Celem niniejszego 

artykułu jest z jednej strony ukazanie granic obiektywnej 

zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych w prawie 

austriackim, a z drugiej strony naświetlenie obiektywnego 

i subiektywnego zakresu związania klauzulami arbitrażo-

wymi w statutach (umowach) spółek.  

 

II. Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych  

 

A. Regulacja obiektywnej zdatności arbitrażowej 

w prawie austriackim 

 

Podobnie jak w Niemczech1, a także w Szwajcarii2, na pod-

stawie § 582 ust. 1 ZPO (austriackiego Kodeksu postępo- 

                                                                 

1 Por. § 1030 ust. 1 dZPO.  
2 Por. Art. 177 ust. 1 IPRG. 

 

wapnia cywilnego) każde roszczenie mające charakter 

majątkowy i co do którego mogą rozstrzygać sądy po-

wszechne, może być przedmiotem zapisu na sąd polubow-

ny. Odnośnie roszczeń niemajątkowych zdatność arbitra-

żowa zależy natomiast od ich zdatności ugodowej.  

 

B. Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych  

w ogólności 

 

W zakresie prawa spółek ustawodawca austriacki zdecy-

dował się w ramach uchwalonej w 2006 r. ustawy noweli-

zującej sądownictwo arbitrażowe na rozstrzygnięcie wielu 

wątpliwości dotyczących obiektywnej zdatności arbitrażo-

wej na korzyść arbitrażu (niem. in dubio pro Schiedsge-

richtsbarkeit).3  

 

Wszelkie roszczenia dotyczące prawa spółek, które podle-

gają zakazom rozporządzania, zrzeczenia się lub możliwo-

ści zawarcia ugody, mają odtąd nieograniczoną zdatność 

arbitrażową.4 Zalicza się do nich w szczególności w prawie 

                                                                 

3 Por. szczegółowo na ten temat, również w zakresie zdatności arbitrażowej 
na podstawie wcześniejszej regulacji prawnych, w: Reiner, Schiedsverfahren 
und Gesellschaftsrecht, GesRZ 2007, 151; Terlitza/Weber, Zur Schiedsfähig-
keit gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten nach dem SchiedsRÄG 2006, öJZ 
2008, 2. 
4 Por. Reiner, GesRZ 2007, 153; oraz orzecznictwo w Niemczech do § 1025 
ust. 1 aF dZPO: BGH II ZR 65/03, SchiedsVZ 2004, 259 (zust Habersack); oraz 
OGH 7 Ob 548/93, SZ 66/90 = ecolex 1994, 819 = EvBl 1993/155; Koppens-
teiner/Rüffler, GmbHG3 § 10 Rz 2a.  

Sądownictwo polubowne a arbitraż – Felix Austria?! 

DR. CHRISTIAN KOLLER – Instytut Postępowania Cywilnego, Uniwersytet w Wiedniu; Współprzewodniczący Young 

Austrian Arbitration Practitioners (YAAP).  

Kontakt: christian.koller@univie.ac.at   

 

 

 

mailto:christian.koller@univie.ac.at
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regulującym sp. z o.o.: roszczenia odszkodowawcze prze-

ciwko członkom zarządu oraz rady nadzorczej, jak również 

spory dotyczące wniesienia wkładów na pokrycie kapitału 

zakładowego (por. §§ 10, 25 oraz 33 GmbHG / austriacka 

ustawa o spółce z o.o.). Ponadto spory dotyczące odwoła-

nia członków organów5 są uznawane za obiektywnie zdat-

ne arbitrażowo6; to samo dotyczy sporów na tle praw 

wspólników do informacji7, jak i sporów w zakresie obo-

wiązku wpisu do rejestru handlowego.8 Sąd arbitrażowy 

nie może jednak – przy braku istnienia sporu prawnego – 

zostać upoważniony do podjęcia uchwały za walne zgro-

madzenie na podstawie § 35 GmbHG.9 W prawie spółek 

akcyjnych wskazuje się ponadto na zdatne arbitrażowo 

roszczenia przeciwko założycielom, jak też członkom za-

rządu oraz rady nadzorczej (§ 43, 84 oraz 99 AktG / au-

striackiej ustawy o spółce akcyjnej). 

 

C. Zagadnienia szczegółowe zdatności ar-

bitrażowej sporów dotyczących wadli-

wości uchwał  

 

Obiektywna zdatność arbitrażowa sporów dotyczących 

wadliwości uchwał w sp. z o.o. była dotychczas w orzecz-

nictwie, przed wejściem w życie nowelizacji ustawy doty-

czącej sądownictwa arbitrażowego w 2006 r., w pełni 

uznawana10 – w odróżnieniu od tego niemiecki Federalny 

Sąd Najwyższy (Bundesgerichtshof, BGH) zdobył się dopie-

ro niedawno na decyzję w tym zakresie.11 Bezpośrednio po 

wyroku w sprawie Thöni12 OGH (austriacki Sąd Najwyższy; 

Oberster Gerichtshof) reprezentuje jednakże pogląd, 

iż zdatność arbitrażowa sporów dotyczących uchylenia 

uchwał (na podstawie § 41 i n. GmbHG) jest zależna 

od tego, czy podjęta uchwała wspólników może zostać 

uchylona nową uchwałą wspólników z mocą ex tunc.13 

W sytuacji uchwał wspólników byłby to przypadek, który 

                                                                 

5 Por. § 16 ust. 2 oraz § 30b GmbHG jak i § 75 i 87 AktG. 
6 Por. Koppensteiner/Rüffler, GmbHG3 § 16 Rz 26 mwN. 
7 OGH 6 Ob 16/84, RdW 1985,13 = NZ 1985,56 = EvBl 1985/52 S 42 = SZ 
57/136. 
8 OGH 1 Ob 22/03x, GesRZ 2003, 298 = RdW 2003/438. 
9 OGH R I 84/16, NZ 1917, 268 = ZBl 1917/163 = AmtlSlg NF 1742. 
10 OGH 2 Ob 276/50, SZ 23/184; OGH 7 Ob 221/98w, RdW 1999, 206 = 
ecolex 1999/106 = RWZ 1999, 108 (Wenger); OGH 4 Ob 37/01x, ecolex 
2001/350 (krit Reich-Rohrwig/Karollus-Bruner) = GBU 2002/01/03; OGH 6 Ob 
145/06a, RdW 2006/558 = AnwBl 2008, 151. 
11 Por. BGH II ZR 255/08 – Zdatność Arbitrażowa II, BGHZ 180, 221 = NJW 
2009, 1962 (Duve/Keller) = SchiedsVZ 2009, 233 = NZG 2009, 620 = DStR 
2009, 1043 = WM 2009, 991; por. też Münch ZZP 123 (2010) 3.  
12 wbl 1994, 302. 
13 OGH 7 Ob 221/98w, RdW 1999, 206 = ecolex 1999/106 = RWZ 1999, 108 
(Wenger); OGH 6 Ob 145/06a, RdW 2006/558 = AnwBl 2008, 151. 

tylko w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami 

wywołuje skutki prawne (tzw. wewnątrzskutkujące uchwa-

ły), natomiast nie dotyczyłby on uchwał wywołujących 

skutki prawne na zewnątrz, gdyż zgromadzenie wspólni-

ków nie jest władne z mocą wsteczną wnikać w pozycje 

prawne osób trzecich (spoza kręgu wspólników).14 Uchwa-

ły wywołujące skutki na zewnątrz odbierają zgromadzeniu 

wspólników jej materialnoprawne uprawnienie do rozpo-

rządzeń, z tego też powodu orzeczenie arbitrażowe nie 

powinno wywoływać daleko idących skutków. Dokonanie 

rozgraniczenia sporów dotyczących zaskarżania uchwał w 

zależności od tego, czy są to uchwały wywierające skutki 

na zewnątrz bądź wewnątrz spółki – i uzależnienie od tego 

ograniczenia obiektywnej zdatności arbitrażowej – nie 

przekonuje już nawet dostatecznie na podstawie starszych 

regulacji prawnych.15 Na podstawie § 582 ust. 1 ZPO 

przedmiotem zapisu na sąd polubowny są generalnie każ-

de roszczenia majątkowe; rozróżnienie uchwał wywierają-

cych skutek wewnątrz i na zewnątrz do rozgraniczenia 

zdatności arbitrażowej sporów dotyczących wadliwości 

uchwał nie daje się w pełni odnieść do obecnie obowiązu-

jącego stanu prawnego.16 Zasady dotyczące sporów wyni-

kających z wadliwości uchwał w sp. z o.o. stosuje się od-

powiednio również do prawa spółek akcyjnych (§ 197 ff 

AktG).17 

 

Od problemów dotyczących obiektywnej zdatności arbitra-

żowej należy odróżnić pytanie, jak musi kształtować się 

umowa o arbitraż względnie samo postępowanie arbitra-

żowe, aby prawomocność orzeczenia arbitrażowego ana-

logicznie do § 42 ust. 6 GmbHG (wzgl. § 198 ust. 1 AktG) 

rozciągnęła się na wszystkich wspólników spółki, i to nieza-

leżnie od tego, czy uczestniczyli oni w postępowaniu arbi-

trażowym. Austriacki Sąd Najwyższy (OGH) stwierdził po 

pierwsze, że wszyscy zainteresowani w rozszerzonej pra-

womocności wyroku są związani umową o arbitraż; będzie 

to zawsze przypadek, kiedy klauzula arbitrażowa znajduje 

się w statucie spółki. Z drugiej strony współudziałowcowi 

musi zostać zagwarantowane prawo do bycia wysłucha-

nym przez sąd arbitrażowy. Roszczenie o uczestnictwo 

w postępowaniu będzie w ocenie OGH spełnione, jeżeli 

zostanie współudziałowcowi zagwarantowana – podobnie 
                                                                 

14 Thöni, Zur Schiedsfähigkeit des GmbH-rechtlichen Anfechtungsstreits, wbl 
1994, 302.  
15 Szczegółowo Hempel, FS Krejci 1785 f. 
16 Reiner, GesRZ 2007, 151 FN 4, tak również OGH w swoim najnowszym 
orzeczeniu z 19.4.2012, 6 Ob 42/12p; odmiennie Nowotny, wbl 2008, 473. 
17 Por. Diregger, w: Doralt/Nowotny/Kalss, § 197 AktG Rz 17. 
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jak w przypadku procesu przed sądem państwowym – 

możliwość uczestnictwa w postępowaniu na prawach in-

terwenienta ubocznego, przy czym ocena sądu arbitrażo-

wego, czy dopuścić interwencję uboczną, nie będzie miała 

miejsca.18 Ponadto w literaturze wymaga się, aby wszyst-

kim wspólnikom dać możliwość współuczestnictwa w kon-

stytuowaniu się sądu arbitrażowego (składu orzekające-

go).19 W rezultacie OGH potwierdził ten pogląd w swoim 

orzeczeniu dotyczącym skuteczności związania orzecze-

niem sądu arbitrażowego w przypadku przypozwania. 

Przy powołaniu art. 6 Konwencji o ochronie praw człowie-

ka i podstawowych wolności skuteczność związania orze-

czeniem zostaje zasadniczo odrzucona, gdy interwenient 

uboczny nie skorzystał z praw przysługujących stronom 

arbitrażu, w szczególności prawo udziału w powołaniu 

arbitrów.20 W celu umożliwienia wspólnikom współuczest-

nictwa w postępowaniu, częściowo wymaga się, aby każdy 

ze wspólników oraz organy spółki zostały powiadomione 

o wszczęciu postępowania arbitrażowego.21 Ponadto 

z wielostronnych postępowań arbitrażowych dotyczących 

sporów z zakresu wadliwości uchwał mogą wynikać typo-

we problemy związane z konstytuowaniem się sądów arbi-

trażowych, dla których jednakże znajduje się rozwiązanie 

zawarte w § 587 ust. 5 ZPO, o ile strony nie postanowiły 

inaczej, np. poprzez odwołanie się do postanowień regu-

laminu instytucji arbitrażowej. Podsumowując, rozszerzo-

na prawomocność wyroku sądu arbitrażowego analogicz-

nie do  42 ust. 6 GmbHG (wzgl. § 198 ust. 1 AktG) zakłada: 

związanie klauzulą arbitrażową wszystkich zainteresowa-

nych, którym przysługuje prawo wysłuchania przez sąd 

(możliwość uczestnictwa) i skorelowany z nim obowiązek 

informacyjny w tym zakresie, jak również sposobność 

współuczestnictwa w konstytuowaniu sądu arbitrażowe-

go22.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

18 OGH 7 Ob 221/98w, RdW 1999, 206 = ecolex 1999/106 = RWZ 1999, 108 
(Wenger). 
19 Por. Reiner, GesRZ 2007, 155. 
20 OGH 6 Ob 170/08f, RdW 2009/297 = ecolex 2009/39 = Zak 2009/14. 
21 Thöni, wbl 1994, 300; Reiner, GesRZ 2007, 155. 
22 W sytuacji, kiedy w treści klauzuli arbitrażowej przewidziane jest już 
wyznaczenie sądu arbitrażowego przez neutralną osobę trzecią – na przykład 
instytucję arbitrażową – wówczas podany warunek staje się zbędny.  

III. Klauzule arbitrażowe w statutach spółek  

 

A. Zagadnienia ogólne 

 

W wielu umowach (względnie statutach) osób prawnych 

przewiduje się arbitraż jako formę rozstrzygania sporów 

pomiędzy ich członkami oraz pomiędzy członkami tych 

osób prawnych a osobami trzecimi.23 Dopuszczalność ta-

kich statutowych klauzul arbitrażowych została jedno-

znacznie unormowana w § 581 ust. 2 ZPO. Zgodnie z tym 

przepisem: postanowienia rozdziału o postępowaniu arbi-

trażowym (§ 577 i n. ZPO) stosuje się „odpowiednio” do 

sądów arbitrażowych, które w ustawowo dopuszczalny 

sposób zostaną ustanowione przez rozrządzenia ostatniej 

woli albo przez inne czynności prawne stron, które nie 

opierają się na umowie, albo „przez statuty”. Pod pojęciem 

„statuty“ rozumie się powszechnie umowy korporacji pry-

watnoprawnych.24 Zalicza się do nich (bezsprzecznie) po-

stanowienia umów spółek akcyjnych, sp. z o.o. oraz spół-

dzielni. 

 

B. Uzasadnienie związania statutowymi klauzu-

lami arbitrażowymi  

 

Związanie statutowymi klauzulami arbitrażowymi może 

w prawie spółek zostać uzasadnione w różny sposób; da-

dzą się tutaj wyróżnić w dużym stopniu25 następujące kon-

stelacje: ustanowienie sądu arbitrażowego (już) w umowie 

założycielskiej, późniejsze wprowadzenie klauzuli arbitra-

żowej przez zmianę umowy spółki (względnie statutu), 

przystąpienie do spółki albo przyjęcie nowego wspólnika 

do spółki jak również przejęcie stosunku członkostwa w 

spółce.26 Największe dogmatyczne trudności sprawia póź-

niejsze wprowadzenie klauzuli arbitrażowej do umów bądź 

statutów spółek, które zostaną pokrótce naświetlone w 

dalszej części artykułu:  

 

                                                                 

23 Por. Münch w: MünchKomm ZPO³ § 1066 Rz 8. 
24 Reiner, GesRZ 2007, 159. 
25 Oprócz podanych przypadków dochodzą przede wszystkim procesy prze-
kształceniowe w spółkach prawa handlowego, pojawia się zatem pytanie czy 
w przypadku połączenia spółek wspólnicy przenoszonego przedsiębiorstwa 
są związani klauzulą arbitrażową zawartą w statucie spółki przejmującej; por. 
Martens, Wirkungen 106 ff; Reiner, GesRZ 2007, 164; Reichert/Harbarth, 
NZG 2003, 379. 
26 Por. Haas, SchiedsVZ 2007, 4; Mayr, RdW 2007, 335; Schlosser, w: 
Stein/Jonas, ZPO IX22 (2002) § 1066 Rz 11. 
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(Późniejsze) przyjęcie klauzuli arbitrażowej do statutów 

(względnie umowy spółki) w drodze jednomyślnej uchwały 

wszystkich wspólników jest bezspornie dopuszczalne.27  

 

Duże praktyczne znaczenie ma jednak pytanie, czy wpro-

wadzona przez większość wspólników (w drodze uchwały 

podjętej większością głosów wspólników) statutowa klau-

zula arbitrażowa wiąże wspólników przeciwnych uchwale 

dotyczącej jej wprowadzenia albo wspólników nieuczest-

niczących w głosowaniu. Zostało to w literaturze częścio-

wo zanegowane argumentem, że do ograniczenia prawa 

do sądu wymagana jest indywidualna zgoda wszystkich 

członków korporacji i zgoda ta musi ponadto iść w parze 

z uzasadnieniem kognicji sądownictwa polubownego; in-

nymi słowy: braku zgody członków nie można utożsamiać 

z ich domniemaną zgodą na rezygnację z dostępu do są-

downictwa państwowego oraz sędziów państwowych.28 

Stanowisko przeciwne podpiera się przede wszystkim moż-

liwością wystąpienia ze spółki udziałowców przegłosowa-

nych, i na tej podstawie odrzucenia przez nich związania 

klauzulą arbitrażową.29 Przyjęcie klauzuli arbitrażowej 

do przyszłych sporów w drodze późniejszej zmiany statutu 

ze skutkiem przeciwnym dla przegłosowanych bądź nieo-

becnych udziałowców jest zatem dopuszczalne. Odpowia-

da to – przynajmniej dla stowarzyszeń – również orzecznic-

twu BGH, który co prawda podkreśla, że rezygnacja z pań-

stwowych (ustawowych) sędziów musi nastąpić dobro-

wolnie, ale jednocześnie dobrowolna rezygnacja odzwier-

ciedla się pośrednio w utrzymaniu członkostwa pomimo 

możliwości uniknięcia związania się arbitrażem poprzez 

wystąpienie ze stowarzyszenia. Zdaniem BGH decyzja wy-

gląda inaczej, gdy odejście ze stowarzyszenia nie stanowi 

ze względu na czynniki społeczne i gospodarcze żadnej 

alternatywy dla rezygnacji z dostępu do sądów oraz sę-

dziów państwowych.30 Kwestią sporną w takich przypad-

kach jest jednak to czy ograniczona dobrowolność, jako 

wystarczająca ochrona poszczególnych jednostek przed 

podjęciem decyzji przez osoby trzecie, może zostać zreali-

zowana tylko przy wymogu zgody wszystkich udziałowców 

                                                                 

27 Patrz Reiner, GesRZ 2007, 161; Beckmann, Statutarische Schiedsgerichte 
134. 
28 Hausmaninger, w: Fasching/Konecny² § 581 ZPO Rz 314; Thöni, wbl 1994, 
300; odmiennie Reiner, GesRZ 2007, 162 f. 
29 Por. Mayr, RdW 2007, 335; Hempel, FS Krejci 1779; w zakresie niemiec-
kich regulacji prawnych Haas, SchiedsVZ 2007, 5. 
30 BGH II ZR 373/98, BGHZ 144, 146 = NJW 2000, 1713 = NZG 2000, 897 
(Ebbing) = SpuRt 2000, 153 (Haas). 

czy też kontrola, o której mówi klauzula arbitrażowa, nie 

jest już wystarczającą ochroną.31  

 

Dopuszczalności późniejszego wprowadzenia klauzuli arbi-

trażowej drogą uchwały podjętej większością głosów nie 

można negować a priori już chociażby z tego względu, 

iż § 581 ust. 2 n. ZPO nie reguluje ostatecznie warunków 

klauzuli arbitrażowej w umowach, lecz pozostawia luki 

i w takim przypadku należy się odnieść do prawa stowarzy-

szeń. Ponadto (statutowo albo ustawowo przewidziana) 

zasada rządów większości, która legitymuje proces podej-

mowania decyzji w stowarzyszeniu, jest wyrazem autono-

mii woli stron.32 W istocie pojawia się zatem pytanie, czy 

z podlegania statutowi oraz związanego z tym przeniesie-

nia władzy kształtowania jego postanowień na organy 

spółki (czy też stowarzyszenia) należy wywieść uprzednią 

zgodę na uzgodnienie klauzuli arbitrażowej poprzez 

uchwałę podjętą większością głosów. Antycypowana zgoda 

jest brana również pod uwagę przez OGH, który dotych-

czas jednakże decydował jedynie o dopuszczalności póź-

niejszego rozszerzenia zakresu statutowej klauzuli arbitra-

żowej.33 Według OGH (przynajmniej) wyobrażalne jest, że 

członek spółdzielni poprzez swoje oświadczenie o przystą-

pieniu zaakceptował również przyszłe zmiany statutu, 

odnoszące się do arbitrażu przy sporach wynikających 

ze stosunku członkostwa w spółdzielni. Nie dotyczy 

to jednakże objęcia arbitrażem indywidualnych spraw 

spółdzielni wykraczających poza stosunek członkostwa 

w spółdzielni.34 Podążając za poglądem OGH, związanie 

przegłosowanych członków klauzulą arbitrażową wprowa-

dzoną poprzez zmiany statutu będzie wchodziło w rachubę 

jedynie w przypadku sporów dotyczących stosunku człon-

kostwa w spółdzielni. Przy takich sporach niezrozumiałe 

jest, dlaczego zgoda każdego członka na uchwałę uzasad-

niałaby rezygnację z państwowego sędziego, ale nie ozna-

czałaby uzasadnienia przystąpienia do poddania się 

uchwałom większości w połączeniu z pozostaniem w spół-

dzielni, mimo iż mógłby ją opuścić. Jeżeli zażąda się zgody 

wszystkich udziałowców to i tak istnieją już przesłanki na 

zawarcie umowy o arbitraż zgodnie z § 581 ust. 1 n. ZPO; 

podążając tą drogą staje się wątpliwe, jaki obszar pozosta-

je dla § 581 ust. 2 n. ZPO, który powołuje się na „sądy arbi-

                                                                 

31 Haas, SchiedsVZ 2007, 6; Haas/Hauptmann, SchiedsVZ 2004, 177; aA K. 
Schmidt, BB 2001, 1862. por. Beckmann, Statutarische Schiedsklauseln 135 ff. 
32 Podobnie Beckmann, Statutarische Schiedsklauseln 141 ff. 
33 OGH 5 Ob 112/03m, RdW 2003/563.  
34 OGH 5 Ob 112/03m, RdW 2003/563. 
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trażowe (…), które (…) zostają ustanowione poprzez statu-

ty”. Ponadto równoważność form ochrony prawnej (sąd 

arbitrażowy – sąd państwowy) świadczy przeciwko rezy-

gnacji z zasady rządów większości przy wprowadzaniu 

statutowych klauzul arbitrażowych. Wątpliwości dotyczące 

dopuszczalności uzgodnienia klauzuli arbitrażowej przez 

uchwałę podjętą większością głosów zmieniającą statut, 

wyrażają się przede wszystkim w prawie spółek z o.o. 

i spółek akcyjnych, ponieważ nie jest tam przewidziane 

żadne prawo wystąpienia porównywalne z prawem stowa-

rzyszeń. 

 

C. Zasięg kompetencji statutowo ustano-

wionych sądów arbitrażowych 

 

Subiektywny zasięg statutowych klauzul arbitrażowych 

rozciąga się na wszystkich członków związku, którzy brali 

udział w jego założeniu lub przystąpili do niego dopiero 

później. Byli członkowie również pozostają związani klau-

zulą arbitrażową w stosunku do sporów, które powstały po 

ich wystąpieniu, pod warunkiem, że spory te mają swoje 

źródło w czasie, kiedy byli oni jeszcze członkami związku.35 

Sama korporacja jest również związana decyzjami swoich 

członków ujętymi w statucie, a zatem też zawartą w nim 

klauzulą statutową.36 Ponadto organy i ich przewodniczący 

również są objęci statutową klauzulą arbitrażową. Związa-

nie przewodniczących klauzulą arbitrażową wchodzi w grę 

jednakże tylko w przypadku roszczeń wynikających z peł-

nionej przez nich funkcji, a nie roszczeń wynikających z ich 

osobistych działań opartych na umowie o pracę.37 Osoby 

trzecie nie są objęte statutową klauzulą arbitrażową; jed-

nakże skutek wiążący może powstać z umownego podda-

nia się przez nich statutowemu sądowi arbitrażowemu, 

zgodnie z §§ 581 do 583 n. ZPO.38  

 

Zakres przedmiotowy statutowych klauzul arbitrażowych 

obejmuje tylko takie spory między członkami a związkiem 

                                                                 

35 Münch w: MünchKomm ZPO³ § 1066 Rz 17; Voit, w: Musielak, ZPO7 
(2009) § 1066 Rz 9; zarówno od strony zakresu podmiotowego jak i zasięgu 
merytorycznego (przedmiotowego), ujęte są spory dotyczące wystąpień 
członków ze statutowych klauzul arbitrażowych; por. OGH 1 Ob 22/03x, 
ecolex 2003/341 = RdW 2003/438 = wbl 2003/305 = GesRZ 2003, 298; OGH 
10 Ob 3/06y, RdW 2006, 701; vgl auch OGH 6 Ob 280/08g, RdW 2009, 469 = 
JBl 2009, 721. 
36 Beckmann, Statutarische Schiedsklauseln 289; Reiner, GesRZ 2007, 155.  
37 Beckmann, Statutarische Schiedsklauseln 295; Umbeck, SchiedsVZ 2009, 
145.  
38 Beckmann, Statutarische Schiedsklauseln 290; Münch w: MünchKomm 
ZPO³ § 1066 Rz 17.  

lub między samymi członkami, które wykazują (wystarcza-

jący) związek ze stosunkiem członkostwa w związku. 

W orzecznictwie częściowo wspomina się o wykładni sta-

tutowych klauzul arbitrażowych, wskazując że statuty po-

winny być wykładane nie według ogólnych reguł wykładni 

umów (§§ 914 f ABGB), lecz w sposób obiektywny; stąd 

decyduje ich treść, cel oraz systematyczny związek.39 Nie-

przydatność postanowień dotyczących wykładni umów jest 

wątpliwa40, lecz nie powinna prowadzić do zbyt odmien-

nych wyników. Na przykład według OGH postanowienia 

statutowe powinno się zgodnie z ich aprobatą i rozsądnym 

celem wykładać tak, aby ich zastosowanie przyniosło 

„przydatne i rozsądne wyniki”.41 Zgodnie z wykładnią fa-

woryzującą cel klauzuli arbitrażowej, orzecznictwo zrezy-

gnowało z wąskiej wykładni statutowych klauzul arbitra-

żowych.42 (Obszerna) Judykatura dotycząca § 8 ustawy 

o stowarzyszeniach 2002 pokazuje, że pojęcia „sporów ze 

stosunku stowarzyszenia” nie należy wykładać w wąskim 

ujęciu; kryteria wykładni rozwinięte w orzecznictwie mają 

odpowiednie zastosowanie do (prawdziwych) statutowych 

sądów arbitrażowych. Stąd do właściwości statutowych 

sądów arbitrażowych należą takie spory, które pochodzą 

ze stosunków członkowskich.43 Nie oznacza to jednak, 

iż statutowa klauzula arbitrażowa obejmuje wszelkie pry-

watnoprawne roszczenia członka stowarzyszenia wobec 

samego stowarzyszenia lub wobec innego członka stowa-

rzyszenia. Roszczenia opierające się na samodzielnych 

umownych zobowiązaniach, dla których powstania stosu-

nek członkostwa nie stanowi koniecznego warunku, nie 

należą do właściwości statutowych sądów arbitrażowych. 

Podstawa takich roszczeń nie znajduje się w stosunku 

członkostwa, lecz w prywatno-prawnych stosunkach po-

między samymi członkami.44 

 

W przypadku osobistych praw zobowiązaniowych, które 

nie mają swojego źródła w stosunkach członkostwa, istnie-

je jednakże możliwość zawarcia umowy o arbitraż zgodnie 

                                                                 

39 Por. OGH 10 Ob 3/06y, RdW 2006, 701.  
40 Por. Schauer w Kalss/Nowotny/Schauer, Gesellschaftsrecht (2008) 
Rz 1/69; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht4 (2002) 88. 
41 OGH 6 Ob 280/08g, RdW 2009, 469 = JBl 2009, 721; OGH 6 Ob 194/09m, 
SpuRt 2010, 62/1 (Mayr).  
42 OGH 3 Ob 543/94, JBl 1995, 596 (Rummel) = RdW 1995, 468 = HS 26.892; 
por. OGH 1 Ob 2193/96y, HS 27/1 = HS 27.826; Hausmaninger w Fa-
sching/Konecny² § 581 Rz 311; OGH 10 Ob 3/06y, RdW 2006, 701. 
43 Por. OGH 4 Ob 146/07k, JBl 2008,51 = EvBl 2008/13; OGH 7 Ob 52/08k, 
ecolex 2008, 821 = AnwBl 2008,366 (Mayr); OGH 6 Ob 194/09m, SpuRt 2010, 
62/1 (Mayr).  
44 OGH 5 Ob 112/03m, RdW 2003/563; por. OGH 2 Ob 273/06w, ecolex 
2008, 45 (Wilhelm) = EvBl 2008/34; OGH 2.7.2009, 6 Ob 117/09p. 
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z § 581 ust. 1 n. ZPO, którą można włączyć do statutu, jako 

nie-korporacyjny element statutu.45 

 

IV. Wnioski 

 

Austriacka nauka prawa i judykatura wykazuje się trady-

cyjnie szerokim rozumieniem obiektywnej zdatności arbi-

trażowej sporów z zakresu prawa handlowego. Zdatność 

arbitrażowa sporów dotyczących wadliwości uchwał zosta-

ła w Austrii już zatem dawno zaakceptowana. W związku 

z tym można zatem słusznie stwierdzić: felix Austria. Nie-

pewności pojawiają się jednakże w kwestii czy uchwała 

podjęta większością głosów udziałowców jest wystarczają-

ca, aby włączyć klauzulę arbitrażową do statutu spółki 

w późniejszym czasie. Niemniej jednak należy stwierdzić, 

że austriackie prawo arbitrażowe jest przede wszystkim 

w stosunku do udziału sporów z zakresu prawa handlowe-

go w porównaniu z innymi krajami w dalekim stopniu zaa-

wansowane. 

 

Dr. Christian Koller, Wiedeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

45 Por. Münch w: MünchKomm ZPO³ § 1066 Rz 19; Raeschke-Kessler/Berger, 
Schiedsverfahren³ Rz 359. 
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Arbitraż w Niemczech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Wprowadzenie  

Wyrokiem z 6 kwietnia 2009 r. niemiecki Trybunał Fede-

ralny (BGH) w swoim określanym jako „Zdatność arbitra-

żowa II” (niem. „Schiedsfähigkeit II”) orzeczeniu (sygn. II ZR 

255/08)46 wyjaśnił, że spory korporacyjne dotyczące wa-

dliwości uchwał wspólników w prawie dotyczącym spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością zasadniczo będą mogły 

być poddane sądownictwu arbitrażowemu. 

W tym zakresie BHG wypracował kwalifikowane wymogi 

dla treści klauzul arbitrażowych, które powinny zapewnić, 

                                                                 

46 Wyrok BGH z 06.04.2009 – II ZR 255/08 („Zdatność arbitrażowa II“), NJW 
2009, 1962. 

że postępowanie arbitrażowe będzie możliwie zrównane 

z postępowaniem przed sądem państwowym47 i każdemu 

wspólnikowi zostanie zapewniona wystarczająca ochrona 

prawna. 

Szczegółowo orzeczenie „Zdatność arbitrażowa II“ przed-

stawia następujące cztery wymogi, co do treści klauzul 

arbitrażowych: 

1. Klauzula arbitrażowa musi zostać ustanowiona 

za zgodą wszystkich wspólników. Może to nastą-

pić poprzez umieszczenie tej klauzuli w umowie 

spółki. Porozumienie odnośnie klauzuli arbitrażo-

                                                                 

47 Analogicznie§ 241-255 AktG. 
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wej poza umową spółki jest możliwe, jednakże 

obok zgody wszystkich wspólników wymagana 

jest dodatkowo zgoda samej spółki. 

2. Każdy wspólnik musi – obok organów spółki – 

mieć zapewnioną informację o toczącym się po-

stępowaniu arbitrażowym, oraz przez to możli-

wość uczestnictwa w tym postępowaniu. Po stro-

nie (samodzielnie) pozwanej spółki uczestnictwo 

w postepowaniu jest możliwe wyłącznie na zasa-

dzie interwencji ubocznej.  

3. Musi zostać zapewnione równe traktowanie 

wszystkich wspólników przy wyborze arbitrów. 

Może to nastąpić poprzez ustanowienie w klauzuli 

arbitrażowej neutralnego organu nominacyjnego, 

przykładowo izbę gospodarczą albo Prezesa Wyż-

szego Sądu Krajowego (niem. „OLG-Präsident”). 

Alternatywnie każdemu uczestnikowi musi zostać 

zapewnione konkretne prawo współuczestnictwa 

przy wyborze arbitra. Przy tym może zostać zgod-

nie ze stanowiskiem BGH przy „współuczestnic-

twie większej ilości wspólników ustanowiona za-

sada większości głosów“. 

4. Musi być zapewniona koncentracja w jednym 

postepowaniu wszystkich sporów dotyczących 

wadliwości uchwały dotyczących tego samego 

przedmiotu.  

W przypadku niewystarczającego wypełnienia tych wymo-

gów klauzula arbitrażowa narusza zgodnie z wyrokiem 

BGH zasadę państwa prawa, która dla sporów cywilno-

prawnych nakazuje zapewnić w pełni skuteczną ochronę 

prawną. Umowy arbitrażowe są w tych przypadkach, jako 

sprzeczne z dobrymi obyczajami, nieważne (§ 138 BGB).48 

Niemiecka Instytucja Arbitrażowa (niem. „Deutsche Insti-

tution für Schiedsgerichtsbarkeit”; DIS) w celu wdrożenia 

kwalifikowanych wymogów BGH co do treści klauzuli arbi-

trażowej opracowała tzw. „Reguły uzupełniające DIS dla 

sporów korporacyjnych” (niem. „Ergänzenden Regeln für 

gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten”; dalej jako  „DIS-

ERGeS“) jako dodatek do sprawdzonego w praktyce Regu-

laminu arbitrażowego DIS (niem. „DIS-Schiedsordnung”).   

                                                                 

48 Wyrok BGH z 06.04.2009 – II ZR 255/08 („Zdatność arbitrażowa II“), NJW 
2009, 1962, 1964; zob. również  OLG Bremen, wyrok z 22.06.2009 – 2 Sch 
1/09, NZG 2010, 230. 

Reguły DIS-ERGeS weszły w życie w dniu 15 września 2009 

r., a więc pół roku po wyroku BGH „Zdatność arbitrażowa 

II“. 

 

II. Włączenie DIS-ERGeS 

Zgodnie z § 1.1 Reguł DIS-ERGeS reguły te będą miały za-

stosowanie, kiedy strony w umowie o arbitraż się na nie 

powołają, albo w przypadku arbitrażu „ad hoc“ strony 

zgodzą się na zastosowanie tych reguł.49 O ile strony nie 

postanowią inaczej, uzupełniające reguły, zgodnie z § 1.2 

DIS-ERGeS, mają zastosowanie w wersji obowiązującej 

w chwili rozpoczęcia postępowania arbitrażowego. Z po-

wyższego wynika, że DIS ma na względzie, aby jej reguły 

zawsze odpowiadały aktualnym wymogom ustanowionym 

przez orzecznictwo, przez co przepis ten gwarantuje, że w 

klauzulach arbitrażowych będą uwzględnione każdorazo-

we zmiany orzecznictwa BHG, przez co też nie będzie ko-

nieczne każdorazowe zmienianie postanowień umów spó-

łek w zakresie klauzuli arbitrażowej. Zastosowanie reguł 

uzupełniających musi jednak zostać wyraźnie uzgodnio-

ne.50 Samo porozumienie co do Regulaminu arbitrażowego 

DIS nie jest wystarczające.51 Regulamin DIS pozostaje za-

sadniczo wiążący, o ile został wskazany jako mający zasto-

sowanie w postępowaniu arbitrażowym, jednakże ustępu-

je miejsca postanowieniem DIS-ERGeS i samej klauzuli 

arbitrażowej, które zawierają regulacje szczegółowe.52  

W swoim wprowadzeniu do reguł uzupełniających DIS 

poleca przyjęcie tam sformułowanej wzorcowej klauzuli 

arbitrażowej do umowy spółki, która to klauzula w dyna-

miczny sposób wskazuje na DIS-ERGeS. Przyjęcie klauzuli 

arbitrażowej do umowy spółki powoduje, że samą klauzulą 

objęta jest też spółka53 oraz wszyscy przyszli wspólnicy 

samodzielnie poprzez ich przystąpienie do istniejącej 

umowy arbitrażowej.54 DIS poleca przy tym, uzupełnienie 

umowy spółki o obowiązek informowania przez wspólnika 

spółki o swoim aktualnym adresie do doręczeń albo wska-

zanie pełnomocnika do doręczeń, jak również uzupełnienie 

umowy o odpowiednią regulację dotyczącą fikcji doręczeń. 

                                                                 

49 Por. Borris, SchiedsVZ 2009, 299, 305. 
50 Von Hase, BB 2011, 1993, 1994; Borris, SchiedsVZ 2009, 299, 304. 
51 Por. OLG Bremen, Urteil v. 22.06.2009 – 2 Sch 1/09, NZG 2010, 230. 
52 Zobacz wstęp do DIS-ERGeS. 
53 Wyrok BGH z 29.03.1996, II ZR 124/95 („Zdatność arbitrażowa I”), NJW 
1996, 1753, 1754. 
54 Zöllner, w: Baumbach/Hueck, GmbH-Gesetz, 18. Aufl. 2006, Załącznik § 47 
Rn. 39; Schwedt/Lilja/Schaper, NZG 2009, 1281, 1282. 
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III. Wdrożenie zawartych w „Zdatności arbitrażo-

wej II“ wymogów 

Wypracowane przez BGH minimalne wymogi klauzul arbi-

trażowych, które zawierają również postanowienia odno-

śnie sporów korporacyjnych dotyczących wadliwości 

uchwał wspólników, zawierają reguły DIS-ERGeS poprzez 

następujące postanowienia: 

a) Poinformowanie wszystkich wspólników oraz or-

ganów spółki o wszczęciu i zakończeniu postę-

powania arbitrażowego, jak również o otwarciu 

możliwości wstąpienia do postępowania 

Zgodnie z § 2.2. DIS-ERGeS powód musi w pozwie arbitra-

żowym obok strony pozwanej wskazać wszystkich pozosta-

łych wspólników oraz ewentualnie samą spółkę, jako tzw. 

„Zainteresowaną“. Wskazane przez powoda „Zaintereso-

wani“ zostaną przez Sekretariat DIS wezwani do wzięcia 

udziału w postępowaniu arbitrażowym w ciągu 30 dni 

od dnia wpłynięcia pozwu (§ 3.1 DIS-ERGeS). Również 

po upływie tego terminu jest możliwe uczestnictwo 

w postępowaniu. Jednakże spóźniony przystępujący 

nie ma możliwości uczestnictwa w obsadzeniu składu 

orzekającego (§§ 4.2, 4.3 DIS-ERGeS). Dzięki temu gwaran-

tuje się, że poszczególni Zainteresowani nie będą opóźniać 

dalszego toku postępowania ponad miarę. Zarówno Zain-

teresowany wskazany przez pozwanego jak też i przez 

powoda mają w dalszej kolejności prawo wskazania dal-

szych Zainteresowanych (§§ 3.2, 4.1 S.3 DIS-ERGeS). Nie-

wstępujący do postępowania Zainteresowani są następnie 

na bieżąco informowani prze sąd arbitrażowy o przebiegu 

postępowania, o ile w sposób jednoznaczny w formie pi-

semnej nie zrezygnowali z tego. Ten obowiązek informa-

cyjny ogranicza się do pism procesowych, orzeczeń oraz 

zarządzeń, a także do informacji sądu arbitrażowego, 

co do których można rozsądnie przyjąć, że na ich podsta-

wie Zainteresowani mogą podjąć decyzję w zakresie ich 

wstąpienia do postępowania (§ 5.1 DIS-ERGeS). Na tej 

podstawie nieprzystępujący na wstępie do postępowania 

Zainteresowani będą mogli w zależności od wyników po-

stępowania zrewidować swoją decyzję.  

b) Równe traktowanie wszystkich wspólników przy 

wyborze arbitrów 

W przypadku, jeżeli klauzula arbitrażowa przewiduje po-

wołanie arbitra jedynego do rozstrzygania sporów, wyma-

gana jest przy jego powołaniu jednomyślność wszystkich 

uczestników tego postępowania, co do kandydata na arbi-

tra (§ 7.1 DIS-ERGeS). Jeżeli im się to nie uda, powołanie 

arbitra następuje na wniosek jednego z nich przez Komisję 

Nominacyjną DIS (niem. „DIS-Ernennungsausschuss”; § 7.3 

DIS-ERGeS).  W przypadku arbitrażu składającego się 

z trzech arbitrów, zarówno po stronie powodowej jak 

i pozwanej wymagana jest przy powołaniu arbitra jedno-

myślność. Reguły DIS-ERGeS przedstawiają tutaj bardziej 

rygorystyczne wymogi niż te wypracowane przez BGH. 

Sąd ten w przypadku „Zdatności arbitrażowej II“, chociaż 

w jednym nie bezpośrednio decydującym fragmencie 

wspomniał, że można będzie również prowadzić postępo-

wania przy zastosowaniu zasady większości.55 W przypad-

ku istnienia braku porozumienia pomiędzy każdą ze stron 

sporu co wyboru i powołania arbitra, każdego arbitra 

za stronę powołuje Komisja Nominacyjna DIS na wniosek 

jednego z uczestników postępowania (§ 8.3 DIS-ERGeS). 

Przewodniczący zostaje wybrany przez arbitrów stron.  

c) Koncentracja postępowania przed sądem arbi-

trażowym 

Zgodnie z zaproponowaną przez DIS wzorcową klauzulą 

arbitrażową spółka jest zobowiązana w przypadku wnie-

sienia powództwa do sądu powszechnego do podniesienia 

zarzutu istnienia zapisu na sąd polubowny na podstawie § 

1032 ZPO. Uzgodnienie tej treści jest konieczne, gdyż za-

rzut na podstawie § 1032 ZPO może zostać podniesiony 

tylko przez stronę pozwaną przed sadem powszechnym, 

a więc w przypadku sporów korporacyjnych dotyczących 

wadliwości uchwał regularnie przez samą spółkę. Poszcze-

gólni wspólnicy nie mogą temu zapobiec, że inni wspólnicy 

naruszając postanowienia umowy spółki wytoczą przed 

sądem powszechnym powództwo o zaskarżenie uchwały. 

W stosunku do większej ilości powództw arbitrażowych 

pomiędzy sobą ma zastosowanie na podstawie § 9 DIS-

ERGeS surowa zasada pierwszeństwa, zgodnie z którą 

pierwsze wszczęte postępowanie arbitrażowe „blokuje” 

wszystkie po niej następujące inne postępowania. Zasad-

niczym momentem jest tutaj wpływ pozwu arbitrażowego 

do sekretariatu DIS (§ 9.3 DIS-ERGeS). Jako dowód terminu 

wpłynięcia pozwów DIS wymaga też przesłania ich faksem 

albo e-mailem. W razie wątpliwości DIS określa pierwszeń-

stwo według własnego uznania (§ 9.3 DIS-ERGeS ). Póź-

niejsze powództwa arbitrażowe są niedopuszczalne i po-

                                                                 

55 Wyrok BGH z 06.04.2009 – II ZR 255/08 („Zdatność arbitrażowa II“), NJW 
2009, 1962, 1964. 
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woduję, o ile wpłynęły w ciągu 30 dni zgodnie z § 3.1 DIS-

ERGeS, przystąpienie do pierwszego postępowania arbi-

trażowego (§ 9.4 DIS-ERGeS). 

IV. Rozszerzenie skuteczności orzeczeń arbitrażo-

wych 

O ile wszyscy Zainteresowani zostali wezwani w terminie 

do udziału w postępowaniu, następuje związanie ich orze-

czeniem arbitrażowym zgodnie z § 11 DIS-ERGeS, które 

przedstawia porównywalne do §§ 248, 249 AktG skutki 

związania skutecznością, niezależnie od tego czy faktycznie 

doszło do ich udziału w postępowaniu. Wezwanie Zainte-

resowanych następuje w terminie, jeżeli następuje albo 

w samym wniesionym pozwie arbitrażowym albo też 

w ciągu 30 dni przez wskazanie ich przez pozwanego zgod-

nie z § 3.1 Reguł DIS-ERGeS. Z orzecznictwa BGH wynika, 

że spór dotyczący wadliwości uchwał jest „zdatny arbitra-

żowo“, jeżeli skutek kształtujący wyroku arbitrażowego 

zostanie w poszczególnych przypadkach osiągnięty. Uchy-

bienia w wezwaniu Zainteresowanych prowadzą przy tym 

do nieskuteczności wyroku arbitrażowego. Zwraca na to 

uwagę wyraźnie § 2 Reguł DIS-ERGeS. Dla powoda w po-

stępowaniu arbitrażowym ma bardzo duże praktyczne 

znaczenie, aby w pełnym zakresie w pozwie arbitrażowym 

wskazać wszystkich Zainteresowanych.  Nie powinien 

on przy tym zdawać się wyłącznie na możliwość później-

szego wezwania na podstawie § 3.1 Reguł DIS-ERGeS. 

Wprawdzie istnieje możliwość poprawienia uchybień 

w wezwaniu Zainteresowanych, jeżeli nie zostało to uczy-

nione w pozwie i przez to zapewnienie skuteczności wyro-

ku arbitrażowego. Taki obowiązek prawny nie został jed-

nakże na powoda nałożony. 

V. Ocena 

Reguły DIS-ERGeS przedstawiają w większości i w całości 

dostosowane do praktyki wymagania, które BGH wypra-

cował dla skuteczności klauzuli arbitrażowej, które przy 

tym zawiera postanowienia odnoszące się do sporów kor-

poracyjnych dotyczących wadliwości uchwał wspólników. 

Reguły te również zostały jak dotychczas bez wyjątku pozy-

tywnie ocenione w piśmiennictwie dotyczącym sądownic-

twa polubownego oraz prawa spółek.56 Przeciwnie do 

                                                                 

56 Por. np. Schwedt/Lilja/Schaper, NZG 2009, 1281, 1285; Borris, SchiedsVZ 

2009, 299, 311; von Hase, BB 2011, 1993, 1999, chociać z krytyką zastoso-

wania, zob. również Schwedt, SchiedsVZ 2010, 166, 168. 

indywidualnych uzgodnień odnośnie wymogów „Zdatności 

arbitrażowej II“ w odpowiedniej klauzuli arbitrażowej, 

powołanie się w klauzuli na Reguły DIS-ERGeS może spo-

wodować następujące zalety: 

Zakres samej klauzuli arbitrażowej poprzez zastosowaną 

technikę odwołania jest zredukowany do przejrzystego 

stopnia. W ten sposób sama umowa spółki nie jest „obcią-

żona“ wieloma stronami postanowień odnośnie rozwiązy-

wania sporów, które w każdym razie w przypadku zawie-

rania umowy spółki mają dla wspólników podrzędne zna-

czenie. 

Dynamiczny sposób odwołania się do Reguł DIS-ERGeS 

w dalszej części zapewnia, że umowa o arbitraż również 

w przypadku dalszego rozwoju albo zmiany orzecznictwa 

BGH pozostanie aktualna. Poza tym wspólnicy oszczędzają 

na konieczności zmiany umowy spółki, która w przypadku 

sp. z o.o. następuje w formie aktu notarialnego i wymaga 

wpisu do odpowiedniego rejestru handlowego. Zastoso-

wana technika odwołania pomaga więc oszczędzić koszty 

oraz ograniczyć niepotrzebny zakres dodatkowych czynno-

ści administracyjnych. 

Wszystkie administracyjne zadania związane z przeprowa-

dzeniem postępowania zostaną przejęte przez Sekretariat 

DIS, jako jedną z bardziej doświadczonych instytucji przy 

przeprowadzaniu postępowań arbitrażowych. Instytucjo-

nalne postępowanie arbitrażowe wydaje się w tym przy-

padku sensowne, w szczególności ze względu na duży za-

kres czynności administracyjnych po stronie sądu, który 

przejawia się w obowiązkach informacyjnych i sprawoz-

dawczych dla stron sporu i zainteresowanych. Również 

ze względu na fakt, że powództwa dotyczące zaskarżania 

uchwał są bezpośrednio skierowane przeciwko samej spół-

ce, należy wątpić w neutralność zainteresowanych orga-

nów spółki. Dodatkowo w szczególności brakuje większości 

odpowiedniego doświadczenia w prowadzeniu postępo-

wań arbitrażowych w ogólnych i złożonych wielostronnych 

postepowaniach arbitrażowych.   

Sposób powołania arbitrów należy poddać krytyce. 

W szczególności pożądany przez DIS wymóg jednomyślno-

ści przy powoływaniu arbitra po stronie wszystkich wspól-

ników, w sytuacji zablokowania wyboru przez jednego ze 
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wspólników, spowoduje przekazanie kompetencji do wy-

boru arbitra Komisji Nominacyjnej DIS. Tym samym powo-

łanie już arbitra przez drugą stronę stanie się bezprzed-

miotowe. 

VI. Zastosowanie Reguł DIS-ERGeS do innych spo-

rów niż dotyczące wadliwości uchwał w spółce 

z o.o.  

1. Zastosowanie do sporów, które nie są sporami 

dotyczącymi wadliwości uchwały 

Polecany przez DIS zakres zastosowania Reguł DIS-ERGeS 

nie został ograniczony wyłącznie do sporów dotyczących 

wadliwości uchwał w prawie sp. z o.o. Zasadnicza istota 

Reguł DIS-ERGeS, rozciągnięcie skuteczności orzeczeń arbi-

trażowych na nieuczestniczących bezpośrednio w postę-

powaniu arbitrażowym Uczestników, znajduje na podsta-

wie § 2 DIS-ERGeS wprawdzie jedynie zastosowanie, kiedy 

właściwy spór może zostać rozstrzygnięty wspólnie w sto-

sunku do wszystkich wspólników oraz spółki. W prawie 

dotyczącym sp. z o.o. przypadek ten występuje obok spo-

rów dotyczących wadliwości uchwał jeszcze przy powódz-

twach dotyczących rozwiązania spółki na podstawie § 61 

GmbHG jak też przy powództwach unieważnienia spółki 

zgodnie z § 75 GmbHG. Oba postępowania mają w prakty-

ce jedynie podrzędne znaczenie, którego nie można po-

równywać ze znaczeniem sporów dotyczących wadliwości 

uchwał wspólników. 

2. Zastosowanie do sporów dotyczących wadliwości 

uchwał poza prawo regulujące sp. z o.o. 

Ważniejsze jest dla porównania pytanie odnoszące się 

do zastosowania Reguł DIS-ERGes do innych form spółek 

niż sp. z o.o. Zastanawiające jest tutaj w szczególności 

odniesienie tych Reguł do spółek osobowych, w szczegól-

ności spółki jawnej, spółki komandytowej oraz z jednej 

strony spółki cywilnej, a z drugiej strony spółki akcyjnej.  

W prawie spółek osobowych odpowiednie stosowanie 

przepisów § 246 do 249 AktG zostało od dawien dawna 

odrzucone. Z tego powodu prawo spółek osobowych 

nie zna zasadniczo tzw. skutku kształtującego powództw 

związanych z wadliwością uchwał. Wadliwość uchwał po-

woduje automatycznie ich nieważność. Stwierdzenie nie-

ważności uchwały wspólników następuje w wyniku wnie-

sionego powództwa o stwierdzenie istnienia stosunku 

prawnego, które należy skierować przeciwko tym wspólni-

kom, którzy przeciwnie do stanowiska powoda, zakładają 

skuteczność uchwały. Sama spółka nie może w przeciwień-

stwie do tego być pozwaną.57 Takie spory dotyczące wa-

dliwości uchwały są tym samym pozbawione „zdatności” 

arbitrażowej. Ponieważ wyrok ustalający wiąże tylko bez-

pośrednich uczestników postępowania, nie istnieje ko-

nieczność zapewnienia szerokich obowiązków informacyj-

nych skierowanych do innych podmiotów. W klauzulach 

arbitrażowych nie zawiera się więc żadnych dodatkowych 

kwalifikowanych wymagań co do ich treści.58  

Inaczej wygląda to natomiast w sytuacji, kiedy umowa 

spółki osobowej przewiduje porównywalne do spółki ak-

cyjnej postanowienia dotyczące skutków kształtujących 

powództw dotyczących wadliwych uchwał wspólników. 

Orzecznictwo sądowe jest tutaj bardzo bogate. Dostatecz-

ne odwołanie się może już wynikać z samego terminolo-

gicznego oparcia się na prawie spółek akcyjnych. W prak-

tyce nie jest czymś niespotykanym ujęcie w umowie spółki 

postanowień, że powództwa dotyczące wadliwości uchwał 

należy kierować wyłącznie przeciwko spółce.59 Takie poro-

zumienie zawiera w sobie prawne zobowiązanie wspólni-

ków, aby poddać się wydanemu w stosunku do spółki wy-

rokowi. Stan prawny w tych przypadkach jest daleko idąco 

zbliżony do prawa spółek z o.o. Również w przypadku, 

jeżeli dotychczas orzecznictwo nie wypowiedziało się 

do wskazanego przypadku, nasuwa się przypuszczenie, 

aby również z tym przypadku stwierdzić zdatność arbitra-

żową sporów dotyczących wadliwości uchwał, w sytuacji 

jeżeli wskazana klauzula arbitrażowa wypełnia wszelkie 

wymagania wypracowane przez BGH w kontekście prawa 

dotyczącego sp. z o.o. Z tego też powodu nasuwa się tutaj 

odniesienie do Reguł DIS-ERGeS. Wymagania przepisu § 2 

DIS-ERGeS są spełnione: na podstawie konkretnego poro-

zumienia w umowie spółki spór dotyczący wadliwości 

uchwały wspólników może zostać w stosunku do wszyst-

kich wspólników rozstrzygnięty wspólnie. W ten sposób 

przede wszystkim w spółce Sp. z o.o. Sp.k. (niem. GmbH & 

Co. KG) ta z reguły pożądana i konieczna współbieżność 

pomiędzy umową spółki komandytowej a umową spółki z 

o.o., może zostać wypracowana.  

                                                                 

57Jednolite orzecznictwo, por. wyrok BGH z 01.03.2011 – II ZR 83/09, WM 
2011, 789, 791. 
58 Zob. Jednak Schwedt/Lilja/Schaper, NZG 2009, 1281, 1285. 
59 Por. Borris, SchiedsVZ 2009, 299, 303. 
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Jak dalece spory dotyczące wadliwości uchwał w spółce 

akcyjnej mogą zostać poddane sądownictwu polubowne-

mu, nie zostało dotychczas dostatecznie wyjaśnione. 

Z jednej strony, wymaga zauważenia, że treść statutu spół-

ki akcyjnej poprzez ustawę o spółce akcyjnej daleko idąco 

został poddany normom bezwzględnie wiążącym. Z tej tak 

zwanej „surowości statutu“ spółki akcyjnej (§ 23 V AktG) 

wnioskuje się często w piśmiennictwie, że w każdym razie 

zapis na sąd polubowny nie może zostać skutecznie 

uzgodniony w statucie.60 Przewodniczący II. Izby Cywilnej 

BGH, Prof. Dr. Goette, w jednym ze swoich artykułów 

z 2009 r. wspomniał wprawdzie, że nie można wykluczyć, 

że rozciągnięcie zasad wypracowanych dla sp. z o.o. po-

winno przeniknąć do małych, niepublicznych spółek akcyj-

nych przez wzgląd na akcyjną surowość statutów.61 Nie-

jednokrotnie oczekuje się, że ten liberalny pogląd62 już po 

„Zdatności arbitrażowej II“ otrzyma nową jakość.63 Ocze-

kiwanie to jest tym bardziej uprawnione, ponieważ wyma-

gania skuteczności klauzul arbitrażowych według nowych 

poglądów orzecznictwa powinny właśnie zapewniać, 

że uzgodnione postępowanie arbitrażowe w swoich usta-

lonych już wytycznych powinno najdalej jak oto możliwe 

odpowiadać postępowaniom przed sądem państwowym, 

w którym poddaje się ustalonym ustawowym zasadom 

postępowania.  

W przypadku dużych, notowanych na giełdzie spółek ak-

cyjnych sądownictwo polubowne nie jest z praktycznych 

przyczyn powszechnie stosowaną alternatywą dla postę-

powania przed sądem państwowym. Z uwagi na liczbę 

akcjonariuszy nie mogą być praktycznie spełnione wysokie 

wymagania nie tylko orzecznictwa BGH, ale również Reguł 

DIS-ERGeS w stosunku do uczestników postępowań arbi-

trażowych. W praktyce w każdym przypadku niemożliwe 

do spełnienia byłyby narzucone przez BGH obowiązki in-

formacyjne odnośnie wszczęcia i zakończenia postępowa-

nia arbitrażowego, kiedy tym obowiązkiem obejmuje się 

jak wskazuje § 5.1 Reguł DIS-ERGeS także „Zainteresowa-

nych”, którzy nie przystąpili do postępowania arbitrażo-

wego. W postępowaniu przed sądem powszechnym obo-

wiązki te są znacznie mniejsze, gdyż zarząd jest obowiąza-

ny upublicznić informację odnośnie wniesienia powództwa 

                                                                 

60 Dörr, w: Spindler/Stilz, AktG, Bd. 2, 2. Aufl. 2010, § 246 Rn. 10; Hüffer, 
AktG, 9. Aufl. 2010, § 246 Rn. 19 f. m.w.N.; zob. też 1. Przypis do wstępu do 
Reguł DIS do DIS-ERGeS. 
61 Goette, GWR 2009, 103. 
62 Por. Borris, NZG 2010, 481, 483.  
63 V. Hase, BB 2011, 1993, 1995.  

oraz terminu rozprawy (§ 246 Abs. 4 S. 1 AktG). Podobne 

ogłoszenie z koniecznymi informacjami w publikatorze 

spółki ominięto poprzez przewidzianą dla tego postępo-

wania poufnością arbitrażu, wyrażoną w § 43 Regulaminu 

arbitrażowego DIS.64 

Należy oczekiwać dalszych prawniczych opracowań w tym 

zakresie.    

VII. Dostosowanie istniejących klauzul arbitrażo-

wych w umowach sp. z o.o. do stanu prawnego 

po „Zdatności arbitrażowej II“ 

W każdych przypadkach, w których umowa spółki z o.o. 

została zawarta przed „Zdatnością arbitrażową II“ 

oraz klauzula arbitrażowa w odniesieniu do określenia 

sporów zawiera sformułowanie „w zakresie dopuszczonym 

przepisami prawa”, spory dotyczące wadliwości uchwał, 

uznane również obecnie przez BGH, będą nią objęte.65  

Jednakże tylko niektóre uzgodnione przed „Zdatnością 

arbitrażową II“ klauzule arbitrażowe będą odpowiadały 

szczegółowym wymaganiom nowego orzecznictwa BGH. 

Ustalone dotychczas cechy skuteczności takich umów 

o arbitraż są po prostu za bardzo specyficzne, aby mogły 

być z góry przewidziane we wszystkich swoich detalach. 

W związku z tym pojawia się pytanie, pod jakimi warun-

kami mogą zatem „stare” klauzule arbitrażowe zostać 

dopasowane do nowego stanu prawnego, gdzie np. dodat-

kowo byłyby wskazanie na DIS-ERGeS.  

Niemiecki BGH w wyroku „Zdatność arbitrażowa II“ wyraź-

nie wskazał, że korekta nieskutecznych klauzul arbitrażo-

wych w drodze uzupełniającej wykładni umowy zasadniczo 

nie wchodzi w rachubę.66 Konwalidacja nieskutecznych 

umów o arbitraż może nastąpić wyłącznie w drodze zmia-

ny umowy spółki.  

W każdym razie pierwsze wprowadzenie do umowy sp. z 

o.o. klauzuli arbitrażowej może nastąpić w odróżnieniu 

od § 53 ust. 2 GmbHG tylko w drodze jednomyślnej 

uchwały. Wynika to z tego, że porozumienie odnośnie 

klauzuli arbitrażowej i tym samym odwołanie wyboru są-

                                                                 

64 V. Hase, BB 2011, 1993, 1995.  
65 Zob. Münchener Kommentar zum GmbHG, 1. Aufl. 2012, Anh. zu § 47, Rn. 
277.  
66 Zob. wyrok BGH z 06.04.2009 – II ZR 255/08 („Zdatność arbitrażowa II“), 
NJW 2009, 1962, 1966. 
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downictwa państwowego wkracza do sfery będącej „istotą 

członkostwa“.  

Czy również sama zmiana istniejącej, ale nieskutecznej 

klauzuli arbitrażowej może nastąpić tylko w drodze jed-

nomyślnej uchwały wspólników, nie zostało jak dotychczas 

do końca wyjaśnione. Równie nie znajdujemy jak dotych-

czas dostatecznego odniesienia się przez judykaturę 

do kwestii, na ile poszczególni wspólnicy w zakresie 

ich obowiązku lojalności są zobowiązani względem samej 

spółki oraz współudziałowców do wyrażenia zgody 

na zmianę umowy spółki.67 W literaturze przedmiotu 

oraz w komentarzach wskazuje się często, że wraz 

ze zmianą umowy spółki ustanawia się tylko pierwotnie 

zamierzony stan prawny, tym samym odmowa wyrażenia 

odpowiedniej zgody każde wskazywać na sprzeczność 

z zasadami lojalności.68  

Z powodu brak przekonującego precedensu również w tym 

przypadku należy oczekiwać dalszych opracowań w tej 

materii.  

Prof. Dr. Richard Kreindler, Momke Schanz-Gkaleli,  
Frankfurt nad Menem  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

67 Szczegółowo zob. wyrok BGH z 06.04.2009 – II ZR 255/08 („Zdatność 
arbitrażowa II“), NJW 2009, 1962, 1966. 
68 Zob. Np. B. Borris, SchiedsVZ 2009, 299, 310.  
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Arbitraż w Niemczech 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Wprowadzenie 

 

Arbitraż jako możliwość polubownego rozstrzygania spo-

rów stanowi w Niemczech równowartościową alternatywę 

dla sądownictwa państwowego. W szczególności przedsię-

biorcy wybierają coraz częściej arbitraż do rozwiązania 

sporów między sobą. Ale także osoby prywatne posługują 

się arbitrażem, np. w sprawach dotyczących prawa spółek 

lub prawa spadkowego. Niemieckie sądy polubowne 

są sądami prywatnymi, działają w ramach autonomii woli 

stron; z woli stron sąd polubowny zastępuje sąd państwo-

wy i pełni jego funkcję. Tak jak decyzja sądu państwowego, 

decyzja sądu polubownego jest wiążąca dla stron i roz-

strzyga spór ostatecznie. Tak samo jak sąd państwowy, 

sąd polubowny oferuje stronom równowartościową oraz 

efektywną ochronę prawną.      

 

II.  Regulacje prawne 

 

Postępowanie polubowne nie jest uregulowane w odręb-

nej ustawie, lecz w § 1025 - 1066 niemieckiego kodeksu 

postępowania cywilnego. Wymienione przepisy stosuje się 

do krajowego oraz międzynarodowego postępowania 

polubownego, jeżeli ostatnie odbywa się w Niemczech. 

Niemieckie regulacje są zbliżone do ustawy modelowej 

UNCITRAL dotyczącej postępowania arbitrażowego, dla-

czego Niemcy są atrakcyjnym miejscem dla krajowego jak i 

międzynarodowego  arbitrażu.    

 

III.  Przedmiot arbitrażu 

 

W ramach postępowania polubownego strony mogą wy-

stąpić o rozstrzygnięcie sporu odnoszącego się do kon-

kretnego stosunku prawnego. Jest to rozwiązanie odpo-

wiadające postępowaniu państwowemu, gdzie sądy także 

mogą rozstrzygać jedynie konkretne spory prawne, a nie 

abstrakcyjne pytania. Kompetencje sędziego państwowego 

i arbitra są więc takie same.  

 

IV.  Istotne zalety arbitrażu 

 

Co do zasady, postępowanie polubowne kształtowane jest 

przez wolę stron oraz na ich potrzeby; strony mogą zade-

cydować, gdzie ma się odbyć postępowanie, jakie i w jakiej 

formie mają być przeprowadzone dowody oraz w jaki spo-

sób ma być protokołowane postępowanie. Poza tym stro-

ny mają prawo wyboru arbitrów, a tym samym możliwość  

dostosowania tego wyboru do wymogów konkretnego 

sporu. Dalszą cechą arbitrażu jest jego poufność - postę-

powanie polubowne nie jest publiczne, co może uchronić 

strony przed ujawnieniem tajemnic handlowych. Do in-

nych zalet postępowania można zaliczyć jego szybkość, co 

jest także powiązane z tym, że w arbitrażu nie istnieje ciąg 

Sądownictwo polubowne w Niemczech 

DR. DOMINIK WAGNER, LL.M. – Rechtsanwalt (niemiecki adwokat) w Kancelarii Prawnej RWP Rechtsan-

wälte w biurze Dusseldorfie oraz w Warszawie  

Kontakt: d.wagner@rwp.de  
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instancji. Świadomość braku ciągu instancji nie rzadko 

skłania strony do szybszego zawarcia ugody. Należy rów-

nież podkreślić, że postępowanie arbitrażowe z reguły jest 

tańsze niż postępowanie przed sądami państwowymi.      

 

V.  Klauzula i zdolność arbitrażowa 

 

Najważniejszym wymogiem do przeprowadzenia postę-

powania polubownego jest zgoda obu stron. Nie można 

zmusić kontrahenta do arbitrażu. W tym celu strony za-

wierają albo samodzielne porozumienie arbitrażowe, al-

bo zapisują w umowie klauzulę arbitrażową. Klauzule arbi-

trażowe są także dopuszczalne w statutach spółek kapita-

łowych. 

 

Przedmiotem klauzuli lub zapisu mogą być teraźniejsze 

oraz przyszłe spory z konkretnego umownego lub nieu-

mownego stosunku prawnego. Zdolność arbitrażowa pew-

nego sporu prawnego ogranicza możliwości kształtowania 

zapisu lub klauzuli arbitrażowej. W prawie niemieckim 

rozróżnia się subiektywną i obiektywną zdolnością arbitra-

żową. Zdolność subiektywną posiadają wszystkie osoby 

prawne i fizyczne, które posiadają zdolność prawną 

oraz zdolność do czynności prawnych. Obiektywna zdol-

ność arbitrażowa dotyczy pytania, czy szczególne roszcze-

nie lub spór może być przedmiotem zapisu lub klauzuli 

arbitrażowej. Roszczenia majątkowe zasadniczo posiadają 

zdolność arbitrażową, natomiast roszczenia niemajątkowe 

mają zdolność arbitrażową, jeżeli mogą być przedmiotem 

ugody sądowej, co się wyklucza w przypadkach, w których 

tylko państwo może o nich decydować. Dotyczy to m.in. 

spraw małżeńskich, stosunków między rodzicami a dziećmi 

lub spraw dotyczących opieki. 

 

Przez długi czas istniały wątpliwości, czy spory dotyczące 

wadliwych uchwał między wspólnikami spółek kapitało-

wych posiadają zdolność arbitrażową. Trybunał Federalny 

w Niemczech uznał w końcu, że spory dotyczące wadli-

wych uchwał między wspólnikami niemieckiej Sp. z o.o. 

(GmbH) mają zasadniczo zdolność arbitrażową, jednak 

zażądał, aby klauzula arbitrażowa w statucie spółki podle-

gała szczególnym wymogom. Ponieważ decyzje w sporach 

dotyczących wad uchwał w zakresie prawa spółek kapita-

łowych mają rozciągniętą moc prawną, tzn. dotyczą 

wszystkich wspólników, nawet tych, którzy nie uczestniczy-

li w sporze sądowym, Trybunał Federalny nakazał, aby 

klauzule dotyczące ww. sporów obligatoryjnie przestrzega-

ły zasad państwa prawa. To oznacza, że ochrona prawna 

w postępowaniu polubownym musi być ekwiwalentna do 

poziomu ochrony prawnej w postępowaniu państwowym. 

Jeżeli więc w statucie zawarta jest klauzula arbitrażowa, 

która w przypadku sporów dotyczących wadliwości uchwał 

przewiduje rozciągnięcie mocy prawnej na wszystkich 

wspólników, wówczas wszyscy wspólnicy muszą mieć, nie 

tylko możliwość ustalenia takiej klauzuli lub takiego zapisu, 

ale także muszą mieć prawo uczestniczenia w postępowa-

niu polubownym, chociażby nie byli stroną sporu. Trybunał 

wymaga również, aby przy takich sporach postępowanie 

polubowne zostało skoncentrowane wyłącznie przed jed-

nym sądem. 

 

Zapis na sąd polubowny wymaga formy (co najmniej) pi-

semnej i musi być zawarty w dokumencie podpisanym 

między stronami lub w wymienionych między stronami 

pismach. Jeżeli stroną zapisu jest konsument, zapis musi 

być sporządzony na odrębnym dokumencie, który strony 

muszą podpisać. Wada formy zostanie skonwalidowana, 

jeżeli żadna ze stron nie powoła się na nią w ciągu rozpra-

wy przed sądem polubownym,. 

 

Jeżeli przy istnieniu skutecznej klauzuli arbitrażowej zosta-

nie wszczęte postępowanie przed sądem państwowym, 

wtedy jedna ze stron może podnieść zarzut istnienia klau-

zuli arbitrażowej. W takim przypadku sąd oddali powódz-

two jako niedopuszczalne. Tak samo przed sądem polu-

bownym strona może podnieść zarzut nieistniejącej lub 

nieskutecznej klauzuli arbitrażowej. Wówczas sąd polu-

bowny nie będzie właściwy.             

 

VI.  Postępowanie 

 

Przebieg postępowania polubownego podlega zasadzie 

wolności stron, o ile zostaną zachowane minimalne stan-

dardy państwa prawa. Sądy arbitrażowe mogą być powo-

łane ad-hoc bądź jako sądy instytucjonalne. Jeżeli regula-

cje w zapisie nie są wystarczające, stosuję się pomocniczo 

przepisy z kodeksu postępowania cywilnego dotyczące 

arbitrażu; przy braku regulacji także arbiter może kształ-

tować postępowanie według swobodnego uznania. Strony 

mogą także powołać się na regulamin jednej z instytucji 

arbitrażowej i ustalić go jako bezpośrednio wiążący. Strony 

mogą w końcu wskazać na stały sąd polubowny. Jedną 

z najważniejszych instytucji arbitrażowych w Niemczech 

jest “Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)” 
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w Kolonii, która administruje narodowe i międzynarodowe 

postępowania polubowne.  

 

Głównym prawem stron jest powołanie arbitrów. W wyni-

ku istnienia zasady równości praw, żadna strona nie może 

mieć dominacji nad drugą, wyznaczenie arbitrów musi 

nastąpić w sprawiedliwy sposób. W praktyce każda strona 

wybiera jednego własnego arbitra a trzeciego strony wy-

bierają wspólnie. 

 

Postępowanie arbitrażowe kieruje się zasadą równości 

prawa, każda strona ma prawo do żądania wysłuchania 

przed sądem oraz do aktywnego uczestniczenia poprzez 

wniesienie twierdzeń i dowodów. Każda strona ma prawo 

do własnego pełnomocnika procesowego. W niektórych 

przypadkach istnieje możliwość tymczasowej ochrony 

prawnej. 

      

VII.  Wyrok i ugoda, uchylenie i wykonalność  

 

Prawo materialne zasadniczo podlega dyspozycji stron. 

Z tego powodu strony mogą ustalić, że w postępowaniu 

polubownym zostanie zastosowane inne prawo niż nie-

mieckie. Jeżeli strony nie ustaliły stosownego prawa mate-

rialnego, sąd polubowny zastosuje prawo, które jest 

z przedmiotem postępowania najściślej związane.  

 

Wyrok sądu polubownego ostatecznie decyduje o sporze 

stron oraz kończy postępowanie. Obok wyroku możliwa 

jest również ugoda, która stanowi więcej niż 50 procent 

wszystkich zakończonych postępowań arbitrażowych. 

Wyrok oraz ugoda mają skutek prawomocnego wyroku 

sądowego. 

 

Przeciwko wyrokowi sądu polubownego strony mogą 

wnieść w terminie 3-miesięcznym wniosek skierowany do 

właściwego Okręgowego Sądu Krajowego o uchylenie tego 

wyroku. Powody do uchylenia wyroku (przede wszystkim 

formalno-prawne) enumeratywnie wymienione są w nie-

mieckim kodeksie postępowania cywilnego (§ 1059 ust. 2 

Nr. 1 i 2).  

 

Właściwy Okręgowy Sąd Krajowy na wniosek strony także 

nadaje wyrokowi lub ugodzie klauzule wykonalności przy 

czym stwierdza, że orzeczeniu sądu polubownego nie stoją 

na przeszkodzie powody uchylenia z § 1059 ust. 2 Nr. 1 i 2.         

 

Dr. Dominik Wagner, Dusseldorf/Warszawa 
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Arbitraż w Szwajcarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szwajcaria cieszy się długą tradycją sądownictwa arbitra-

żowego. Strony, które chcą prowadzić w Szwajcarii postę-

powanie arbitrażowe, mogą skorzystać z usług wielu do-

świadczonych arbitrów z rozległą praktyką w zakresie mię-

dzynarodowego sądownictwa arbitrażowego. Sądom pań-

stwowym, w szczególności w dużych miastach, takich jak 

Genewa czy Zurych, znane są zagadnienia sądownictwa 

arbitrażowego, mogą one zatem reagować szybko i kom-

petentnie, gdy któryś z sądów arbitrażowych potrzebuje 

wsparcia z ich strony. 

I. Podstawy prawne sądownictwa arbitrażowego 

w Szwajcarii 

Zagadnienia międzynarodowego sądownictwa arbitrażo-

wego w Szwajcarii zostały uregulowane w 12 rozdziale 

szwajcarskiej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe 

(IPRG) (art. 176-194 IPRG). Zgodnie z art. 176 ust. 1 IPRG 

postanowienia te znajdują zastosowanie, jeżeli sąd arbitra-

żowy ma siedzibę w Szwajcarii, a w chwili zawarcia klauzuli 

arbitrażowej przynajmniej jedna ze stron nie posiadała 

swego miejsca zamieszkania lub zwyczajowego miejsca 

pobytu w Szwajcarii. Siedzibę sądu arbitrażowego ustalają 

w pierwszym rzędzie strony lub wyznaczona przez nie 

instytucja arbitrażowa, pomocniczo również sam sąd arbi-

trażowy (art. 176 ust. 3 IPRG).  

Zgodnie z art. 177 ust. 1 IPRG przedmiotem postępowania 

arbitrażowego może być każde roszczenie majątkowe. 

Mogą to zatem być również roszczenia majątkowe wynika-

jące z prawa pracy lub prawa rodzinnego, czy też z prawa 

 

 

 

DR. MONIKA RUGGLI-SAMOCHOWIEC jest adwokatem w Szwajcarii i specjalizuje się w prawie międzynarodowego 

sądownictwa arbitrażowego, w międzynarodowym prawie umów i spółek handlowych oraz w szwajcarskim i euro-

pejskim prawie kartelowym. Jest absolwentką Uniwersytetów w St. Gallen i w Lucernie, była pracownikiem nauko-

wym na Uniwersytecie w Lucernie, pracowała również w kancelariach adwokackich w Bazylei i Zurychu. W 2006 r. 

dołączyła się do kancelarii GRP Gloor Ruggli Partner. Posługuje się jęz. niemieckim, angielskim, francuskim i pol-

skim, jest wpisana do Rejestru adwokatów Kantonu Zurych. Kontakt: monika.ruggli@grplegal.ch  

 PHILIPP HAYMANN studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetów w Zurychu i Pamplonie/Hiszpania a następnie 

pracował jako audytor i sekretarz sądowy w jednym z sądów okręgowych w Zurychu. Od 2011 r. pracuje jako ad-

wokat w kancelarii Gloor Ruggli Partner  i specjalizuje się przede wszystkim w prawie handlowym, prawie spółek 

handlowych oraz prawie umów. Świadczy również usługi doradcze dla osób prywatnych i przedsiębiorców w zakre-

sie strukturyzowania majątku, przejmując przy tym również przedstawicielstwo procesowe. Jest wpisany do Reje-

stru adwokatów Kantonu Zurych. Kontakt: philipp.haymann@grplegal.ch  

 

 

 

 

 Sądownictwo arbitrażowe w prawie spółek                  

z perspektywy szwajcarskiej 
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spółek handlowych. Ten aspekt omówiony zostanie 

w dalszej części (por. pkt. III). 

a) Klauzula arbitrażowa 

Zgodnie z art. 178 ust. 1 IPRG klauzula arbitrażowa jest 

ważna, jeżeli posiada formę pisemną, a jej zawarcie można 

wykazać za pomocą tekstu. Nie obowiązuje przy tym ścisły 

wymóg formy pisemnej z podpisami obu stron, wystarczy 

uzgodnienie klauzuli w formie wymiany korespondencji 

listowej, za pomocą faksu czy poczty elektronicznej. 

Ważność klauzuli arbitrażowej ocenia się przede wszystkim 

na podstawie prawa wybranego przez strony. Jeżeli strony 

nie dokonały wyboru prawa właściwego dla klauzuli arbi-

trażowej, należy sprawdzić, czy klauzula arbitrażowa jest 

zgodna z prawem właściwym dla umowy podstawowej, 

a w przypadku, gdy wynik będzie negatywny, wówczas 

należy sprawdzić, czy klauzula jest ważna zgodnie z pra-

wem szwajcarskim (art. 178 ust. 2 IPRG). Dopiero wów-

czas, gdy nie potwierdzi się ważności w żadnym z tych 

przypadków, klauzulę arbitrażową uważa się ostatecznie 

za nieważną. 

Podstawy prawne krajowego sądownictwa arbitrażowego, 

tzn. bez elementu zagranicznego, zawarte są w nowym 

szwajcarskim kodeksie postępowania cywilnego (ZPO), art. 

353 i nast. Zgodnie z tymi przepisami przedmiotem postę-

powania arbitrażowego mogą być wszelkie roszczenia, 

którymi strony mogą dowolnie rozporządzać (art. 354 

ZPO). Klauzula arbitrażowa powinna również posiadać 

formę umożliwiającą wykazanie jej zawarcia za pomocą 

tekstu (art. 358 ZPO).  

b) Postępowanie arbitrażowe 

Szwajcarskie przepisy odnoszące się do sądownictwa arbi-

trażowego praktycznie nie zawierają reguł dotyczących 

postępowania arbitrażowego. Art. 182 ust. 3 IPRG wpro-

wadza jedynie wymóg minimalny, określający, że we 

wszystkich przypadkach należy zapewnić stronom równe 

traktowanie oraz prawo do wysłuchania w postępowaniu 

kontradyktoryjnym. Postanowienie to zawiera istotne 

i niezbędne warunki, jakie spełnić musi postępowanie 

arbitrażowe, aby było ono zgodne z normami państwa 

prawa. Strony mogą uregulować postępowanie poprzez 

odesłanie do regulaminu arbitrażowego jednej z instytucji 

arbitrażowych, np. do Regulaminu Arbitrażowego Szwaj-

carskich Izb Gospodarczych („Schweizerische Schiedsord-

nung – Swiss Rules”). Strony mogą również wskazać 

na regulamin arbitrażowy UNCITRAL lub na prawo proce-

sowe obowiązujące przed sądami państwowymi jako wła-

ściwe, wówczas postępowanie arbitrażowe będzie postę-

powaniem ad hoc, niepodlegającym żadnej instytucji arbi-

trażowej. Jeżeli strony nie uregulują jakiejś kwestii doty-

czącej postępowania, ureguluje ją sąd arbitrażowy (art. 

182 ust. 1 i 2 IPRG). Podobny porządek przewidziany jest 

w Szwajcarii dla krajowego sądownictwa arbitrażowego 

(por. art. 373 ZPO). 

c) Orzeczenie sądu arbitrażowego 

Zgodnie z art. 190 IPRG orzeczenie sądu arbitrażowego 

może zostać zaskarżone jedynie w kilku ściśle określonych 

przypadkach, takich jak niezgodne z przepisami powołanie 

lub skład sądu arbitrażowego, brak właściwości sądu, nie-

równe traktowanie stron oraz naruszenie ich prawa 

do wysłuchania przez sąd lub naruszenie podstawowych 

zasad porządku publicznego ("ordre public"). Sąd najwyż-

szej instancji w Szwajcarii, tj. Sąd Federalny („Bundesge-

richt”) jest pierwszą i jedyną instancją odwoławczą. Dzię-

ki temu unika się zbędnego przedłużania postępowania 

arbitrażowego wskutek stosowania środków prawnych, 

nie rezygnując jednocześnie z kompetentnej kontroli 

prawnej orzeczenia. Jeżeli żadna ze stron nie posiada 

w Szwajcarii siedziby, miejsca zamieszkania, oddziału czy 

też zwyczajowego miejsca pobytu, strony mogą również 

skutecznie z góry zrezygnować z prawa do zaskarżenia 

orzeczenia sądu arbitrażowego (art. 190 IPRG). Orzeczenie 

sądu arbitrażowego będzie wówczas podlegało kontroli 

jedynie w aspekcie jego wykonalności, zgodnie z art. V 

Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych 

orzeczeń arbitrażowych sporządzonej w Nowym Jorku 

(konwencji nowojorskiej), tzn. pod kątem określonych 

w niej przypadków odmowy wykonania orzeczenia 

Możliwości zaskarżenia w krajowym sądownictwie arbitra-

żowym są nieco szersze (por. art. 389 i nast. ZPO). 

II. Szwajcarskie prawo spółek, w szczególności 

prawo o spółkach akcyjnych 

Na wstępie przedstawimy w skrócie prawne podstawy 

roszczeń oraz regulacje dotyczące powództw w szwajcar-

skim prawie o spółkach akcyjnych, a to w celu umożliwie-

nia analizy prawnoporównawczej. Zrezygnowaliśmy 

z omówienia innych form spółek, ponieważ przekroczyłoby 

to znacznie ramy niniejszego opracowania. 
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a) Powództwo o zwrot zgodnie z art. 678 szwajcar-

skiego prawa zobowiązaniowego (OR) 

Powództwo to umożliwia dochodzenie od akcjonariuszy 

i członków zarządu oraz ich bliskich zwrotu dywidend, 

tantiemów, innych udziałów w zysku lub opłat za użytko-

wanie wieczyste uzyskanych bezpodstawnie i w złej wie-

rze. Są oni również zobowiązani do zwrotu innych świad-

czeń spółki, o ile istnieje oczywista dysproporcja między 

tymi świadczeniami a świadczeniem wzajemnym oraz sy-

tuacją ekonomiczną spółki. Roszczenie o zwrot przysługuje 

spółce oraz akcjonariuszowi; akcjonariusz wnosi powódz-

two o świadczenie na rzecz spółki. 

b) Powództwo o nadużycie prawa głosu zgodnie 

z art. 691 OR  

Jeżeli w podejmowaniu uchwały uczestniczą osoby nieu-

poważnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu, każdy 

z akcjonariuszy może zaskarżyć uchwałę, nawet wówczas, 

gdy nie wniósł on sprzeciwu, chyba że pozwana spółka 

dowiedzie, że to współuczestnictwo nie miało wpływu na 

podjętą uchwałę. 

c) Powództwo o zaskarżenie uchwały zgodnie z art. 

706 OR  

Zarząd oraz każdy z akcjonariuszy mogą zaskarżyć uchwały 

Walnego Zgromadzenia naruszające przepisy ustawowe 

lub postanowienia statutowe, wnosząc powództwo prze-

ciwko spółce. Zaskarżalne są w szczególności uchwały, 

które: 

1. z naruszeniem przepisów ustawowych lub posta-

nowień statutu pozbawiają akcjonariuszy ich praw 

lub prawa te ograniczają,  

2. bez merytorycznego uzasadnienia pozbawiają ak-

cjonariuszy ich praw lub prawa te ograniczają; 

3. w sposób nieusprawiedliwiony celem spółki 

krzywdzą akcjonariuszy lub traktują ich nierówno; 

4. bez zgody wszystkich akcjonariuszy odstępują 

od dążenia do uzyskiwania zysków przez spółkę  

Wyrok uchylający uchwałę Walnego Zgromadzenia jest 

skuteczny wobec wszystkich akcjonariuszy i przeciwko 

wszystkim akcjonariuszom. 

d) Powództwo o stwierdzenie bezwzględnej nie-

ważności uchwał Walnego Zgromadzenia 

Powództwo to umożliwia stwierdzenie bezwzględnej nie-

ważności uchwał Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 

706b OR bezwzględnie nieważne są w szczególności 

uchwały Walnego Zgromadzenia, które: 

1. pozbawiają akcjonariusza prawa do udziału 

w Walnym Zgromadzeniu, minimalnego prawa 

głosu (każdemu akcjonariuszowi przysługuje przy-

najmniej jeden głos) , prawa do zaskarżenia 

lub innych praw przysługujących mu bezwzględnie 

mocą samej ustawy, lub prawa te ograniczają; 

2. ograniczają prawa akcjonariuszy do kontroli 

w sposób wykraczający poza wymiar dozwolony 

ustawowo lub 

3. lekceważą podstawowe struktury spółki akcyjnej 

lub naruszają postanowienia dotyczące ochrony 

kapitału. 

e) Powództwo z tytułu odpowiedzialności za pro-

spekt emisyjny zgodnie z art. 752 OR  

W drodze tego powództwa można dochodzić roszczeń 

odszkodowawczych, jeżeli przy tworzeniu spółki lub emisji 

akcji, obligacji czy innych tytułów w prospektach emisyj-

nych lub podobnych komunikatach zostały podane lub 

były rozpowszechniane informacje nieprawdziwe, mylące 

lub nieodpowiadające wymogom ustawowym. Powództwo 

może być skierowane przeciwko każdemu, kto przyczynił 

się do tego umyślnie lub nieumyślnie. Przysługuje ono 

nabywcom tytułów. 

f) Powództwo z tytułu odpowiedzialności zało-

życieli spółki zgodnie z art. 753 OR 

Za pomocą tego powództwa zarówno spółka jak i poszcze-

gólni akcjonariusze czy wierzyciele spółki mogą dochodzić 

roszczeń odszkodowawczych od założycieli, członków za-

rządu oraz wszystkich osób, które uczestniczyły w założe-

niu spółki, jeżeli osoby te  

1. umyślnie lub nieumyślnie podadzą w postanowie-

niach statutowych, w sprawozdaniu założycielskim 

lub sprawozdaniu z podwyższenia kapitału nie-

prawidłowe lub mylące informacje, zatają lub 

ukryją informacje dotyczące wkładów rzeczowych, 
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przejęcia aktywów czy przyznania szczególnych 

korzyści akcjonariuszom lub innym osobom, 

lub też przy zatwierdzaniu takich czynności działa-

ją w inny sposób niezgodnie z przepisami usta-

wowymi; 

2. umyślnie lub nieumyślnie doprowadzą do wpisu 

spółki do Rejestru Handlowego na podstawie za-

świadczenia lub aktu zawierającego nieprawidło-

we dane; 

3. świadomie przyczynią się do subskrypcji akcji 

przez osoby niewypłacalne. 

g) Powództwo z tytułu odpowiedzialności zgodnie 

z art. 754 OR  

Za pomocą tego powództwa zarówno spółka jak i poszcze-

gólni akcjonariusze czy wierzyciele spółki mogą dochodzić 

roszczeń odszkodowawczych od członków zarządu 

oraz wszystkich osób sprawujących zarząd lub prowadzą-

cych likwidację spółki z tytułu szkód spowodowanych przez 

nich wskutek umyślnego lub nieumyślnego naruszenia 

swych obowiązków. Powyższe obowiązuje również wobec 

audytorów i rewidentów zgodnie z art. 755 OR. 

III. Zdatność arbitrażowa roszczeń wynikających 

z prawa spółek z perspektywy szwajcarskiej  

a) Prawo właściwe 

Przede wszystkim nasuwa się tu pytanie, według jakiego 

prawa należy oceniać zdatność arbitrażową roszczeń wyni-

kających z prawa spółek. 

Jak wspomnieliśmy, zgodnie z rozdziałem 12 IRPG (lex 

arbitri) wszystkie roszczenia majątkowe mogą być podda-

ne przez strony pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego. 

Rozdział 12 znajduje zastosowanie, gdy sąd arbitrażowy 

posiada siedzibę w Szwajcarii i przynajmniej jedna ze stron 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą (por. pkt I 

powyżej). W braku elementu zagranicznego miarodajne 

dla postępowania arbitrażowego w Szwajcarii są postano-

wienia art. 353 i nast. ZPO, zgodnie z którymi strony mogą 

poddać pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego wszelkie 

roszczenia, którymi mogą dowolnie rozporządzać. 

Strony postępowania "krajowego" mogą jednakże poprzez 

wyraźne oświadczenie w klauzuli arbitrażowej wykluczyć 

obowiązywanie ZPO i w to miejsce uzgodnić zastosowanie 

rozdziału 12 IPRG, na podstawie którego zdatne do arbi-

trażu są wszystkie roszczenia majątkowe.. W kwestii zdat-

ności arbitrażowej roszczenia wynikającego z prawa spółek 

miarodajnym jest nie tylko lex arbitri, lecz również właści-

we prawo spółek.69  

W przypadku wszystkich spółek z siedzibą w Szwajcarii 

zdatność arbitrażową roszczeń wynikających z prawa spó-

łek należy zatem dodatkowo zbadać w oparciu o szwajcar-

skie prawo spółek. 

b) Zdatność arbitrażowa poszczególnych roszczeń 

Wcześniej w literaturze szwajcarskiej negowano zdatność 

arbitrażową powództw o unieważnienie lub uchylenie 

uchwały70 Zgodnie zawartą tam opinią nie tylko zaskarże-

nie uchwały  według art. 706 OR, lecz również powództwo 

o nadużycie prawa głosu według art. 691 OR oraz powódz-

two o stwierdzenie nieważności uchwał według art. 706b 

OR nie mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu arbi-

trażowego, ponieważ powództwa te dotyczą prawa korpo-

racyjne akcjonariuszy (w odróżnieniu do praw majątko-

wych).71 Natomiast powództwo o zwrot świadczeń zgodnie 

z art. 678 OR mogłoby być rozstrzygane przed sądem arbi-

trażowym. Powództwu z tytułu odpowiedzialności orga-

nów zgodnie z art. 754 OR, powództwu z tytułu odpowie-

dzialności za prospekt emisyjny zgodnie z art. 752 OR oraz 

powództwu z tytułu odpowiedzialności założycieli spółki 

przyznawało się natomiast zasadniczo zgodnie z tą opinią 

zdatność arbitrażową, uzależniając ją jednak od dalszych 

przesłanek, w szczególności od mocy wiążącej umowy 

arbitrażowej. 

Również w odniesieniu do krajowego sądownictwa arbi-

trażowego w Szwajcarii można poddać w wątpliwość kwe-

stię, czy w przypadku zaskarżenia uchwały i powództwa o 

stwierdzenie nieważności uchwały spełniona jest przesłan-

ka dowolnego rozporządzania roszczeniem przez strony, 

                                                                 

69 Frank Vischer, Zürcher Kommentar zum IPRG, Zurych 2004, art. 177 nr 5. 
70 Walther Habscheid, Statutarische Schiedsgericht und Schiedskonkordat, 
Schweizerische Aktiengesellschaft 1985, str. 157 i nast. 165; Hans Hinderling, 
Die private Schiedsgerichtsbarkeit nach Basler ZPO und Konkordat, Basler 
juristische Mitteilungen 1972, str. 107, 117 i nast. 
71  Bürgi/Nägeli Rechtsanwälte, Checkliste Schiedsgerichtsbarkeit im Gesell-
schaftsrecht, http://www.schiedsgerichtsbarkeit.ch/schiedsgerichtsbarkeit-
im-gesellschaftsrecht.  

http://www.schiedsgerichtsbarkeit.ch/schiedsgerichtsbarkeit-im-gesellschaftsrecht
http://www.schiedsgerichtsbarkeit.ch/schiedsgerichtsbarkeit-im-gesellschaftsrecht
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ponieważ spółka nie może np. w postępowaniu sądowym 

zawrzeć ugody.72  

Ostatnio jednakże reprezentowany jest pogląd, iż powódz-

twa wynikające z prawa spółek w Szwajcarii zasadniczo 

mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowe-

go, zarówno jeżeli chodzi o międzynarodowe73, jak rów-

nież krajowe sądownictwo arbitrażowe.74 Według tego 

poglądu nie można zaprzeczyć możliwości dowolnego 

rozporządzania prawem, skoro wszyscy akcjonariusze mo-

gą jak najbardziej łącznie dokonywać dowolnych rozporzą-

dzeń w odniesieniu do spółki i np. w przypadku istnienia 

odpowiedniego quorum podjąć nową uchwałę. 

Również zgodnie z reprezentowanym tu poglądem w spo-

rach wynikających z prawa spółek nie należy z góry skazy-

wać postępowania arbitrażowego na niepowodzenie, 

przyjmując brak zdatności arbitrażowej według lex arbitri. 

Należy jednak zawsze sprawdzać, czy właściwe prawo 

spółek z zasady nie wyklucza poddania sporu pod rozstrzy-

gnięcie sądu arbitrażowego. W szwajcarskim prawie spółek 

tak nie jest. W postępowaniu arbitrażowym z zakresu pra-

wa spółek kluczowym jest pytanie, czy klauzula arbitrażo-

wa będzie uznana za ważną. Oceny tej należy dokonać nie 

tylko zgodnie z właściwym lex arbitri, lecz w szczególności 

zgodnie z właściwym prawem spółek.75 

IV. Ważność i skutek klauzuli arbitrażowej w ujęciu 

ogólnym 

a) Przesłanki skuteczności klauzuli w szwajcarskim 

sądownictwie arbitrażowym 

Aby klauzula arbitrażowa była skuteczna, strony muszą 

(zgodnie) oświadczyć w formie przewidzianej we właści-

wym prawem procesowym wolę jej zawarcia. Dwie pod-

                                                                 

72 Wyrok Szwajcarskiego Trybunału Federalnego (BGE) 80 I 385, str. 389 i 
nast.  
73 Wenger/Müller, w: Honsell/Vogt/Schnyder/Berti (wyd. zbior.), Basler 
Kommentar zum Internationalen Privatrecht, Bazylea 2007; art. 178 nr 67; 
Laurent Lévy, Arbitrability of disputes in corporate matters (Swiss Law) 
International Arbitration Law Revue 2002, str. 77 i nast.   
74 Marc André Mauerhofer, Gültigkeit statutarischer Schieds- und Gerichts-
standsklauseln, w: Daeniker/Dubs/Tschäni/Vogt/Watter/Zufferey (wyd. 
zbior.), Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht (GesKR), St. Gallen 2011, str. 20 
i nast.  
75 Por. BGE 110 Ia 106, str. 109 oraz wyrok Europejskiego Trybunału Spra-
wiedliwości (ETS) z dn. 10 marca 1992, sprawa C-214/89, Powell 
Duffryn/Petereit, zbiory orzecznictwa ETS 1992 I 1745, dot. statutowej klau-
zuli w sprawie właściwości sądowej w zakresie Konwencji z Lugano; w obu 
wyrokach uwzględniono każdorazowo z jednej strony stosowane prawo 
procesowe (Konw. z Lugano) jak i z drugiej strony prawo materialne (spółek 
handlowych). 

stawowe przesłanki ważności klauzuli to tym samym 

z jednej strony dotrzymanie formy oświadczeń, a z drugiej 

strony konsensus. 

Dla skuteczności klauzuli arbitrażowej (zarówno według 

art. 358 ZPO jak i jego odpowiednika art. 178 ust. 1 IPRG - 

wymagana jest forma pisemna, przy czym wymóg ten jest 

spełniony także poprzez "inną formę, umożliwiającą przed-

łożenie dowodu w formie tekstu" (art. 178 ust. 1 IPRG 

doprecyzowuje, wymieniając telegram, teleks i telefaks). 

Pojęcie formy pisemnej w rozumieniu tych postanowień 

podlega odmiennej, autonomicznej wykładni. W przeci-

wieństwie do art. 13 i nast. OR nie jest tutaj wymagany 

własnoręczny podpis. Podpis taki wyłącznie wykazuje ist-

nienie konsensusu. Temu rozwiązaniu hołduje również 

orzecznictwo Trybunału Federalnego, według którego 

wystarczy, jeżeli porozumienie wynika z dokumentów 

w formie pisemnej, podpis zaś nie jest niezbędny.76 

Od strony materialnej – w przypadku stosowania rozdziału 

12 IPRG – klauzula arbitrażowa powinna być uzgodniona 

w sposób ważny według prawa właściwego (por. art. 178 

ust. 2 IPRG). 

b) Moc wiążąca klauzuli arbitrażowej 

Klauzule arbitrażowe to umowy prawa procesowego. Dla-

tego też nie stwarzają one bezwarunkowego obowiązku 

powołania sądu arbitrażowego uzgodnionego w klauzuli, 

stronie przeciwnej przysługuje „jedynie“ prawo skuteczne-

go wniesienia zarzutu braku właściwości sądu państwowe-

go.77 Stanowisko to jest jednak kontrowersyjne. 

(Faktyczne) związanie klauzulą arbitrażową bywa często 

wzmacniane przez to, że (umowne) klauzule arbitrażowe 

w przypadku wniesienia powództwa przed sądem pań-

stwowym przewidują karę umowną lub odszkodowanie. 

Zdaniem Trybunału Federalnego taka regulacja nie narusza 

porządku publicznego.78  

Zobowiązania natury obligacyjnej powstają natomiast, 

jeżeli klauzula  odsyła do regulaminu sądu arbitrażowego, 

                                                                 

76 Por. wyrok 4P.124/2001 Federalnego Trybunału Szwarcarskiegoz dn. 7 
sierpnia 2001 
77 Bernhard Berger, w: Kellerhals/von Werdt/Güngerich (wyd. zbior.), Ge-
richtsstandsgesetz, Berno 2005, art. 9 nr 3 i nast. 
78 Wyrok 4A_444/2009 Federalnego Trybunału Szwarcarskiego z dn. 11 
lutego 2010. 
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zawierającego obowiązek uiszczenia zaliczki na poczet 

kosztów. 

W każdym razie rezygnacja z właściwego sądu lub sądów 

państwowych zmienia pozycję prawną strony stosunku 

zobowiązaniowego. 

V. Moc wiążąca klauzuli arbitrażowej zawartej 

w statucie spółki 

Wyraźne poddanie sporu pomiędzy spółką a wspólnikami 

(lub spółką a członkami organu spółki) właściwości sądu 

arbitrażowego stanowi bez wątpienia klauzulę arbitrażo-

wą. W większości przypadków jednak brak jest takiego 

wyraźnego uzgodnienia. Fakt, iż osoba, która nie wyraziła 

zgody na zawarcie klauzuli arbitrażowej, może być nią 

związana z innych powodów (np. w przypadku następcy 

prawnego), nie jest oczywisty. Takim "jednostronnie" na-

łożonym zobowiązaniem jest właśnie statutowa klauzula 

arbitrażowa. Poniżej rozważymy, kiedy takie "jednostron-

ne" oświadczenie w statucie spółki może być wiążące 

dla wspólników oraz/lub członków jej organów. 

a) Kwalifikacja statutowej klauzuli arbitrażowej 

Jeżeli statut osoby prawnej zawiera klauzulę arbitrażową, 

nasuwa się pytanie, jak prawnie zakwalifikować tę klauzu-

lę. Trybunał Federalny w ostatnim, szeroko dyskutowanym  

wyroku pozostawił to pytanie otwarte.79 Doktryna przed-

stawia tu w szczególności następujące wykładnie. Z jednej 

strony moglibyśmy mieć do czynienia ze zobowiązaniem 

umownym, tyle że zawartym w statucie spółki. Z drugiej 

strony mogłaby to być "prawdziwa" klauzula statutowa, 

a więc natury korporacyjnej, wiążąca bez dodatkowych 

wymagań spółkę, jej udziałowców i członków jej organów. 

Takie przyporządkowanie jest istotne zarówno dla formy 

jak i w szczególności dla zakresu obowiązywania klauzuli. 

Poniżej zajmujemy się przede wszystkim sytuacją w spół-

kach akcyjnych, a także innych korporacjach i stowarzy-

szeniach. Nie omawiamy spółek osobowych, gdyż tu klau-

zule statutowe opierają się zawsze na zobowiązaniu 

umownym pomiędzy wspólnikami.80 

 

                                                                 

79 Wyrok 4A_446/2009 Federalnego Trybunału Szwarcarskiego z dn. 8 
grudnia 2009, punkt 2.2. 
80 Wenger/Müller, w miejscu wskazanym, art. 178 nr 67 i nast. 

b) Klauzula arbitrażowa jako „klauzula zobowiąza-

niowa“ w statucie 

Traktując statutową klauzulę arbitrażową jako klauzulę 

natury zobowiązaniowej wychodzimy z założenia, iż statut 

zawiera porozumienie o poddaniu sporów sądownictwu 

arbitrażowemu, a zatem musi spełniać ustawowe prze-

słanki umowy arbitrażowej. Przede wszystkim należałoby 

tu bezwzględnie wymagać zgody wszystkich stron. Ja-

kie poza tym wymogi muszą być spełnione, i jaka ma być 

forma klauzuli, zależałyby od przepisów prawa właściwe-

go. Uznanie za klauzulę umowną skutkowałoby przede 

wszystkim tym, że wprowadzenie klauzuli arbitrażowej 

byłoby możliwe wyłącznie jednogłośnie, przy czym jedno-

głośność ta musiałaby być uzyskana zarówno na Walnym 

Zgromadzeniu jak i w zarządzie, o ile ten ostatni miałby być 

związany klauzulą. Ponadto przy przeniesieniu udziałów 

niezbędna byłaby zgoda nowego wspólnika na klauzulę 

arbitrażową.81 

Za przyjęciem natury zobowiązaniowej klauzuli arbitrażo-

wej zawartej w statucie przemawia sama koncepcja są-

downictwa arbitrażowego. Strony powinny dobrowolnie 

poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, re-

zygnując z sądów państwowych. Co za tym idzie - również 

akceptacja klauzuli arbitrażowej powinna być dobrowolna. 

Za takim stanowiskiem przemawia – przynajmniej w przy-

padku spółki akcyjnej – art. 680 OR, zgodnie z którym 

na akcjonariusza nie można bez jego zgody nałożyć innego 

obowiązku niż zapłata za akcje przydzielone mu z emisji.82 

c) Klauzula arbitrażowa jako „prawdziwa“ klauzula 

statutowa 

Jeżeli klauzula arbitrażowa uznana zostałaby za zobowią-

zanie natury korporacyjnej, byłaby ona bez dodatkowych 

ograniczeń wiążąca dla akcjonariuszy i członków zarządu. 

Konsekwentnie dozwolone byłoby również wprowadzenie 

odpowiedniego postanowienia uchwałą większościową 

Walnego Zgromadzenia. Ponieważ zgodnie z art. 629 ust. 1 

OR w odniesieniu do statutów obowiązuje wymóg formy 

aktu notarialnego, nakaz formy pisemnej byłby w tym 

przypadku więcej niż spełniony. 

                                                                 

81  Bürgi/Nägeli, w m. wsk. 
82 Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Berno 
2007, § 16 nr 156. 
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Za drugą tezą przemawiają względy pragmatyczne. Ponie-

waż moc wiążąca obejmowałaby w takim przypadku au-

tomatycznie nowych, przystępujących do spółki akcjona-

riuszy, wszyscy wspólnicy byliby związani klauzulą arbitra-

żową. Ponieważ statut dostępny jest do wglądu publiczne-

go w Rejestrze Handlowym, można by użyć argumentu, 

że (inwestujący) akcjonariusz powinien go znać i akcepto-

wać. 

d) Wymogi wobec statutowych klauzuli arbitrażo-

wych 

W IPRG statutowe klauzule arbitrażowe nie zostały wyraź-

nie uregulowane. Ustawodawca mówi w komentarzu 

do projektu IPRG jedynie o zastosowaniu do nich art. 178  

IPRG.83 Tę samą linię reprezentuje art. 358 ZPO. 

W tej nowej ustawie nie przejęto w szczególności posta-

nowienia o statutowych klauzulach arbitrażowych zawar-

tego w art. 6 ust. 2 dzisiaj już nie obowiązującego między-

kantonalnego konkordatu w sprawie sądownictwa arbitra-

żowego (KSG).  Art. 6 ust. 2 KSG przewidywał, że zgoda 

na statutową klauzulę arbitrażową może wynikać również 

z pisemnego oświadczenia o przystąpieniu nowego udzia-

łowca do osoby prawnej, jeżeli to oświadczenie nawiązy-

wało wyraźnie do klauzuli arbitrażowej zawartej w statu-

cie. Nie jest jasne, jak traktować obecne milczenie usta-

wodawcy w tej kwestii. W uzasadnieniu do projektu ZPO 

nie ma żadnych dalszych wyjaśnień na ten temat. Mogłoby 

to jednak oznaczać, że wyraźna zgoda udziałowca nie jest 

już wymagana, a statutowe klauzule arbitrażowe obowią-

zują w stosunku wewnętrznym bez ograniczeń.84 Jasne jest 

natomiast, iż spółki z międzynarodowym akcjonariatem 

odnoszą korzyści z obecnej harmonizacji odpowiednich 

przepisów, ponieważ zarówno wobec akcjonariuszy szwaj-

carskich, jak i zagranicznych obowiązują takie same zasady 

dotyczące klauzuli arbitrażowej. 

W doktrynie znaleźć można różne stanowiska. Jedno z nich 

określa, iż postanowienie statutowe staje się wiążące mo-

cą prawa korporacyjnego – jako lex specialis do prawa 

arbitrażowego. Ten pogląd jest uzasadniany przede 

wszystkim faktem, iż nierównemu traktowaniu akcjonariu-

szy można zapobiec wyłącznie poprzez ogólne związanie 

                                                                 

83 Botschaft zum IPRG, Bundesblatt 1983 I 263, 462 i nast. 
84 Por. Mauerhofer, w m. wsk., str. 20 i nast. 

klauzulą arbitrażową85 Z drugiej strony istnieje stanowisko 

mówiące, iż statutowa klauzula arbitrażowa jest szczegól-

nym przypadkiem stosowania zapisu na sąd arbitrażowy 

poprzez odesłanie. Tak więc również w przypadku klauzuli 

statutowej chodzi o porozumienie wymagające konsensu-

su.86 

W szczególności przy uwzględnieniu art. 680 OR, zgodnie 

z którym na akcjonariusza nie można bez jego zgody nało-

żyć obowiązków wykraczających poza obowiązek zapłaty 

za akcje przydzielone z emisji, należałoby przychylić się 

do drugiego stanowiska. Oznaczałoby to, że również 

w obszarze obowiązywania IPRG i ZPO konieczne byłoby 

uzyskanie zgody na klauzulę arbitrażowej (chociaż zgoda 

taka – odmiennie niż w art. 6 ust. 2 KSG – nie jest już wy-

raźnie przewidziana). Zwrócić trzeba uwagę na skutki prak-

tyczne tego stanowiska. Po pierwsze, ponieważ klauzula 

arbitrażowa jest wiążąca po wyrażeniu zgody, zapewne nie 

wszyscy akcjonariusze będą nią związani. Co najwyżej taka 

zgoda w przypadku małych spółek możliwa jest poprzez 

umowy akcjonariuszy. W większych spółkach, w szczegól-

ności w spółkach posiadających akcjonariat rozproszony, 

zgoda wszystkich akcjonariuszy często jest mało prawdo-

podobna. Jeżeli spółka pragnie zapobiec podziałowi na 

akcjonariuszy związanych i nie związanych klauzulą arbi-

trażową, nie pozostaje jej nic innego, jak z niej zrezygno-

wać.87 Problematyki tej nie należy jednak uwzględniać 

w praktyce. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu 

odpowiedzialności oraz roszczeń rewindykacyjnych, akcjo-

nariusze działają jako pełnomocnicy występujący we wła-

snym imieniu o prawa spółki i w tej roli są związani jej 

porozumieniami. 

VI. Moc wiążąca w poszczególnych przypadkach 

a) Moc wiążąca dla wspólnika 

Forma spółki, jaką jest sp. z o.o. prawa szwajcarskiego 

(GmbH), umożliwia statutowe nakładanie obowiązków na 

wspólników (art. 796 OR). Powyższe odnosi się również do 

spółdzielni i stowarzyszenia.88 W przypadku tych trzech 

                                                                 

85 Stephen Berti, Some Thoughts on the Validity of Arbitration Clauses in the 
Articles of Association of Corporations under Swiss Law, ASA Special Series 
No. 8 (1994), 120 i nast., N 8. 
86 Paul Volken, Zürcher Kommentar zum Internationalen Privatrecht, Zurych 
2004, Art. 178 N 37 f. 
87 Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, Zurych/ Bazylea /Genewa 2009, § 16 
N 154 
88 Meier-Hayoz/Forstmoser, w miejscu wskazanym, §§ 19 nr 48, 20 nr 37. 
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form prawnych nie ma więc powodów, dla których statu-

towe klauzule arbitrażowe nie miałyby być wiążące dla 

wspólników bądź członków. 

Nie dotyczy to stanu prawnego dla spółek akcyjnych. 

Jak już wspomnieliśmy akcjonariusz nie może zostać zo-

bowiązany mocą statutu do świadczenia większego 

niż kwota za akcję ustalona przy jej emisji. Panująca dok-

tryna dokonuje wykładni absolutnej tego zakazu, odnosząc 

go nie tylko do świadczeń pieniężnych akcjonariusza, 

lecz również do ewentualnych obowiązków.89 Niezależnie 

od powyższego klauzule arbitrażowe występują w spół-

kach akcyjnych. 

Jeżeli mocą uchwały większościowej do statutu zostanie 

wprowadzona klauzula arbitrażowa, nie jest ona jeszcze 

wiążąca dla akcjonariuszy. Staje się ona wiążąca dopiero 

po złożeniu odpowiedniego oświadczenia woli. W obszarze 

obowiązywania KSG oświadczenie to powinno wyraźnie 

nawiązywać do klauzuli arbitrażowej i powinno być podpi-

sane. Natomiast ZPO (oraz IPRG) nakazują jedynie oświad-

czenia, które zostało zawarte w formie pisemnej. 

Związanie akcjonariuszy klauzulą arbitrażową omówiono 

już szczegółowo powyżej (pkt. V d). 

b) Moc wiążąca dla organu 

Stosunek pomiędzy spółką a członkiem jej organu jest 

podwójny i wynika zarówno z prawa zobowiązaniowego 

jak i z prawa spółek.90 

Również organy mogą być poddane statutowej klauzuli 

arbitrażowej wyłącznie dobrowolnie. Przepisy dotyczące 

formy oświadczenia składanego przez organy odpowiadają 

przepisom obowiązującym wobec akcjonariuszy. W szcze-

gólności statutowa klauzula arbitrażowa nie staje się wią-

żąca dla członka organu spółki automatycznie przez sam 

fakt objęcia przez niego danej funkcji. Nawet jeżeli np. 

członek Rady Nadzorczej podpisze statut, nie oznacza to, 

iż on sam chce przejąć dane zobowiązanie. Dlatego też 

wraz z objęciem funkcji przez danego członka organu nale-

ży uzyskać jego zgodę w formie odrębnego porozumie-

nia.91 

                                                                 

89 Peter Kurer, w: Honsell/Vogt/Schnyder/Berti (wyd. zbior.), Basler Kom-
mentar zum Obligationenrecht II, Bazylea 2002, art. 680 nr 9. 
90  BGE 130 III 230, punkt 2.1. 
91 Mauerhofer, w m. wsk., str. 30. 

c) Moc wiążąca dla spółki  

Rada Nadzorcza może zobowiązać spółkę do uwzględnie-

nia klauzuli arbitrażowej wyłącznie w zakresie swych za-

dań, np. w związku z czynnościami z udziałem osób trze-

cich. Prawo to nie przysługuje jej w odniesieniu do sporów 

wynikających z prawa spółek. 

Zgoda spółki musi zostać wyrażona przez Walne Zgroma-

dzenie. Aby klauzula arbitrażowa była wiążąca dla spółki 

niezbędna jest bezwzględna większość reprezentowanych 

głosów. W przypadku upadłości spółki, ważna klauzula 

arbitrażowa jest również jednomyślnie wiążąca dla masy 

upadłościowej oraz dla wierzycieli, na rzecz których doko-

nano cesji wierzytelności.92 Według Trybunału Federalne-

go klauzula jest wiążąca w przypadkach, w których docho-

dzone są roszczenia spółki. 

d) Moc wiążąca dla osób trzecich (w szczególności 

wierzycieli) 

Związanie osoby trzeciej klauzulą arbitrażową zasadniczo 

nie jest możliwe. Wierzyciele nie są zatem związani statu-

tową klauzulą arbitrażową, chyba że dochodzą oni rosz-

czenia spółki lub poddali się indywidualnie klauzuli. 

VII. Uwagi końcowe / Perspektywy 

Aby dla osób wchodzących w skład organu statutowe klau-

zule arbitrażowe były wiążące, zaleca się pozyskanie 

ich wyraźnej zgody w wymaganej formie z chwilą objęcia 

stanowiska. 

W przypadku spółek akcyjnych należy uwzględnić fakt, 

iż statutowe klauzule arbitrażowe są sprzeczne z bez-

względnie obowiązującym przepisem art. 680 ust. 1 OR. 

Można im jednakże nadać moc wiążącą w następujący 

sposób: spółka powinna sformułować postanowienie sta-

tutowe nie jako obowiązek lecz jako uprawnienie akcjona-

riuszy do zawarcia klauzuli arbitrażowej (klauzuli dotyczą-

cej właściwości sądu). Zobowiązanie akcjonariuszy będzie 

zaś wynikać z umowy akcjonariuszy. Tam, gdzie nie jest 

to możliwe dla wszystkich akcjonariuszy, zaleca się odstą-

pienie od statutowych klauzuli arbitrażowych.93 

Dr. Monika Ruggli-Samochowiec, Philipp Haymann,  

                                                                 

92 Wyrok 4A_446/2009 Trybunału Federalnego z dn. 8 grudnia 2009, punkt 
2.5. 
93 Mauerhofer, w m. wsk., str. 33. 
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Wprowadzenie 

O ile nie istnieją prawne przeszkody oraz istnieje wyraźny 

lub domniemany zapis na sąd polubowny, spór między 

stronami może zostać skierowany do arbitrażu w uprzed-

nio uzgodniony sposób. Mimo, że postępowanie arbitra-

żowe dotyczące sporów korporacyjnych są uważane za 

bardzo kosztowne, oszczędność czasu i brak precedensów 

to czynniki, które sprawiają, że przedsiębiorcy wybierają 

właśnie drogę ADR. Tak więc, gdy strony sporu są zaintere-

sowane jego rozstrzygnięciem, wtedy "mechanizm arbitra-

żowy" niewątpliwie im się przyda. 

Spory korporacyjne a arbitraż – zagadnienia ogólne 

Prawie każda kwestia związana z działalnością spółki może 

być przedmiotem sporu. W Organizacji Współpracy Go-

spodarczej i Rozwoju (OECD) na posiedzeniu dotyczącym 

kwestii zasad ładu korporacyjnego oraz sporów w marcu 

2006 r., sporne sprawy zostały podzielone na 15 kategorii, 

z których sześć zostało uznanych za najważniejsze: trans-

akcje osobiste, prawa akcjonariuszy mniejszościowych, 

procedury przejęć, złe zarządzanie, wycena akcji oraz po-

woływanie członków zarządu. 

Możliwość wyboru arbitrażu do rozwiązywania sporów 

korporacyjnych może być bezcenna dla właścicieli spółek  

tak zagranicznych jak i krajowych. Arbitraż jest także przy-

datny dla inwestorów instytucjonalnych, którzy przepro-

wadzają długoterminowe inwestycje kapitałowe na po-

wstających lub już istniejących rynkach. Na przykład, pry-

watny inwestor kapitałowy w sprywatyzowanej spółce 

państwowej, z oczywistych względów będzie preferował 

arbitraż od sporu przed sądem państwowym, zwłaszcza 

że państwo zachowuje znaczną część własności kapitało-

wej w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach państwo-

wych. 

Regulacje prawne arbitrażu w Grecji 

Systemy alternatywnego rozwiązywania sporów wykazują-

ce wiele podobieństw do obecnego arbitrażu pochodzą 

jeszcze ze starożytnej Grecji. Oprócz własnego kodeksu 

postępowania cywilnego, zawierającego odrębną część 

poświęconą arbitrażowi w artykułach 867 i nast., 

jak i greckiej ustawy o międzynarodowym arbitrażu han-

dlowym, Grecja przyjęła również Ustawę Modelową UNCI-

TRAL o międzynarodowym arbitrażu handlowym (Ustawa 

Modelowa). Arbitraż jest uważany za "wewnętrzny" 

lub "międzynarodowy", w zależności od przedmiotu sporu. 

W artykule 1 pkt 2 greckiej ustawy o międzynarodowym 

arbitrażu handlowym, pojęcie „arbitraż międzynarodowy" 

jest zdefiniowane w taki sam sposób jak w Ustawie Mode-

lowej.  

Arbitraż w Grecji – rozstrzyganie sporów korporacyjnych 

DR. KYRIAKI NOUSSIA – grecki adwokat (dopuszczona do występowania przed Greckim Sądem Najwyższym 
oraz Conseil d’ Etat); arbiter, założyciel, właściciel oraz Partner Zarządzający w LEXARB (www.lexarb.com).  
 
Kontakt: k.noussia@lexarb.com   
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Spory korporacyjne rozstrzygane w drodze arbitrażu 

Grecki system prawny charakteryzuje się podejściem pro-

arbitrażowym. Wszelkie prywatne spory mogą zostać skie-

rowane do arbitrażu z wyjątkiem tych, w których tematyka 

dotyczy praw niezbywalnych (które nie mogą być swobod-

nie zbywane przez strony; grecki kodeks postępowania 

cywilnego, artykuł 867, punkt 1). Zatem sprawy z zakresu 

prawa rodzinnego, takie jak z rozwód, stosunki między 

rodzicami a ich dziećmi oraz adopcja są wykluczone z arbi-

trażu. Podobnie upadłość oraz zagadnienia antymonopo-

lowe (z wyjątkiem roszczeń opartych na nieuczciwej kon-

kurencji) nie mogą zostać przekazany do arbitrażu. Artykuł 

867, punkt 2 greckiego kodeksu postępowania cywilnego 

wyraźnie wyklucza również z zakresu arbitrażu spory 

z zakresu prawa pracy. Kolejna proarbitrażowa tendencja 

w Grecji jest widoczna w wyroku nr 24/1993, w którym 

Sąd Najwyższy stwierdził, że nawet spory podatkowe mogą 

zostać przekazane do arbitrażu, o ile umowa inwestycyjna 

między państwem a inwestorem zagranicznym tak stano-

wi. Podobnie w przypadku sporów korporacyjnych odno-

szących się do stosowania arbitrażu, jako mechanizmu 

rozwiązywania sporów, będą one również rozwiązywane 

w drodze arbitrażu. 

Artykuły dotyczące arbitrażu w greckim kodeksie postę-

powania cywilnego stosuje się, jeśli spór ten istnieje 

na płaszczyźnie krajowej a artykuły greckiej ustawy o mię-

dzynarodowym arbitrażu handlowym będą miały zastoso-

wanie, jeżeli sprawa ma charakter międzynarodowy. 

Skuteczność umów o arbitraż 

Prawo greckie zapewnia ścisłe egzekwowanie umów arbi-

trażowych. Wykonalność będzie zabezpieczona przed i po 

rozpoczęciu postępowania. Jeżeli jedna ze stron wniesie 

skargę do greckiego sądu i strona przeciwna na czas powo-

ła się na umowę arbitrażową, jako obronę w postępowa-

niu sądowym, sąd musi zawiesić postępowanie i skierować 

strony do arbitrażu, pod warunkiem, że spór jest objęty 

zakresem zapisu na sąd polubowny. Nie istnieje jednak 

jednoznaczna odpowiedź na pytanie, czy sąd może orzekać 

w sprawach należących do kompetencji arbitrów przed lub 

w trakcie postępowania arbitrażowego. Orzecznic-

two wydaje się uznawać kompetencję sądu państwowego 

do zbadania ważności umowy arbitrażowej, bez określenia 

stadium, w którym takie badania mogą wystąpić. Niemniej 

jednak przepisy rzuciły nieco światła na tę kwestię, wpro-

wadzając artykuł 16, punkt 3 w greckiej ustawie o między-

narodowym arbitrażu handlowym. Przepis ten wydaje się 

ustanawiać pewne ograniczenia możliwości ingerowania 

sądów państwowych do postępowań arbitrażowych, 

w większym stopniu zapewniając egzekwowanie umów 

arbitrażowych. Pomimo metodologii w zakresie wykony-

wania umów o arbitraż, należy zauważyć, że nieostrożne 

sporządzenie klauzuli arbitrażowej może doprowadzić 

do ingerencji sądów państwowych, a tym samym zneutra-

lizować  wiążący charakter orzeczenia arbitrażowego.  

Wnioski 

Ze względu na uchwalenie greckiej ustawy o międzynaro-

dowym arbitrażu handlowym oraz rozwoju orzecznictwa, 

Grecja wyposażona jest w nowoczesne ramy prawne dla 

międzynarodowego arbitrażu handlowego. To samo doty-

czy arbitrażu krajowego. Jeżeli będą istniały stosowne 

zapisy na arbitraż w statucie spółki lub umowach handlo-

wych, to spory korporacyjne będą rozstrzygane w drodze 

arbitrażu, z uwzględnieniem woli i autonomii stron, gdyż w 

Grecji, arbitraż jest uważany za niezawodny środek mię-

dzynarodowego rozwiązywania sporów in pari materia 

z rozstrzygnięciami sądów państwowych.  

Dr. Kyriaki Noussia, Ateny  
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Arbitraż na Węgrzech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stały Sąd Arbitrażowy przy Węgierskiej Izbie Handlowo-

Przemysłowej obchodził w 2009 r. 60-lecie nieprzerwane-

go istnienia. Ten sąd arbitrażowy rocznie przeprowadza 

od 300 do 400 postępowań arbitrażowych, co wskazuje 

na jego istotną rolę w rozstrzyganiu sporów gospodarczych 

na Węgrzech. W świetle najnowszego węgierskiego usta-

wodawstwa perspektywy na przyszłość dla tego sądu wy-

dają się być jednak znacznie gorsze. 

Od 1 stycznia 2012 r. wszelkie umowy, które dotyczą poło-

żonego w granicach Węgier krajowego majątku, mogą być 

zawierane wyłącznie w języku węgierskim; może mieć do 

nich zastosowanie wyłącznie prawo węgierskie, a jako 

właściwy sąd może zostać wskazany wyłącznie węgierski 

sąd powszechny. Uprawniony do rozporządzania pań-

stwową własnością nie może uzgodnić klauzuli arbitrażo-

wej względnie zgodzić się na arbitraż do rozstrzygania 

sporów, które wynikają lub wynikałyby z takich zawartych  

 

 

umów. 

Ta nowa regulacja została wprowadzona w art. 17 ust. 3 

węgierskiej ustawy nr 2010/CXCVI o państwowym mająt-

ku. Uchwalenie tej ustawy wraz z ww. przepisem stanowi 

niewątpliwie niespodziankę, nie tylko dla praktyków arbi-

trażu z Węgier, ale również dla tamtejszej adwokatury. 

Społeczne konsultacje, które mogłyby umożliwić krytyczną 

wymianę opinii na temat nowej regulacji, nie zostały 

w ogóle przeprowadzone. W szczególności przykre jest to, 

że węgierska adwokatura właśnie w zeszłym roku zawarła 

z Ministerstwem Sprawiedliwości Węgier strategiczne 

partnerstwo, które obejmowało tematy, co do których 

miały następować wcześniejsze konsultacje. Jednym 

z takich obszarów tematycznych, dla których przewidziane 

miały być wcześniejsze wspólne debaty przed wprowadze-

niem nowych regulacji ustawowych, było sądownictwo 

polubowne.    

Praktycy prawa, którzy z powodu braku wcześniejszych 
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w Wiedniu; od wielu lat czynny jako arbiter w licznych postępowaniach arbitrażowych.  

Kontakt: benedikt.spiegelfeld@chsh.com  

DR. GERGELY BAROSS jest aplikantem adwokackim w Kancelarii Prawnej CHSH Dezsö & Partners w Budapeszcie. 
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Ograniczenie arbitrażu na Węgrzech 

Państwowe zaufanie tylko w sądach powszechnych? 
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konsultacji, chcieliby przynajmniej poznać uzasadnienie dla 

ograniczenia arbitrażu wynikającego z uchwalonej ustawy, 

pozostają również rozczarowani.  Rzeczywiście mogli 

oni oczekiwać, że ustawodawca – zgodnie z wymogami 

ustawowymi, które nadał jeszcze w 2010 r. węgierski par-

lament – będzie trzymał się swojego obowiązku uzasad-

nienia ustaw oraz wskaże powody oraz cele, dla których 

wprowadzono wspomnianą regulację, a także jej skutki. 

To się jednak nie stało. W przeciwieństwie do tego, uza-

sadnienie ustawy wskazuje jedynie, że zamierzonym celem 

tego przepisu było to, aby osoba która jest uprawniona 

do rozporządzania państwowym majątkiem, mogła usta-

nowić jako właściwe do rozstrzygania sporów dotyczących 

tego majątku, wyłącznie węgierskie sądy powszechne. 

Więcej nie zostało w uzasadnieniu powiedziane. 

Mimo ograniczenia arbitrażu oraz tego niespodziewanego 

charakteru ścieżki legislacyjnej praktycy powinni ode-

tchnąć: Mogło bowiem być dużo gorzej. Pierwotnie została 

bowiem przygotowana nowelizacja węgierskiej ustawy 

o arbitrażu, która powinna z mocą wsteczną uznać postę-

powania arbitrażowe o szczególnym znaczeniu za niedo-

puszczalne, kiedy węgierskie państwo, państwowa jed-

nostka organizacyjna, jednostka budżetowa, centralny 

organ administracyjny albo węgierskie przedsiębiorstwo 

państwowe byłoby stroną takiego postępowania. „Proces 

o szczególnym znaczeniu” jest pojęciem węgierskiego ko-

deksu postępowania cywilnego i odnosi się do sporu są-

dowego o wartości przedmiotu sporu powyżej 400 mln 

HUF (ok. 1,3 mln euro), dla którego mają ponadto zasto-

sowanie szczególne przepisy postępowania sądowego. 

Kontrowersyjność tej planowanej regulacji nie wynikała 

z faktu, że klauzule arbitrażowe zawarte z państwową 

jednostką organizacyjną byłyby od początku nieważne, 

tylko dotyczyła zagadnienia nieważności umowy o arbitraż 

w zależności od wysokości podniesionego przez powoda 

roszczenia.  

Powód miałby zatem we własnym zakresie – w znacznym 

stopniu niezależne od drugiej strony umowy oraz sporu – 

samowolną możliwość ustalania wysokości jego roszczenia 

w stosunku do określonej drogi sądowej oraz wpływać tym 

samym na związane z tą drogą sądową koszty, czas i środki 

ochrony prawnej. Tym samym przewidywalności ochrony 

prawnej dla każdego byłaby znacząco naruszona. Znaki 

zapytania dotyczące przestrzegania zasady państwa prawa 

mnożone są przez fakt, że było już przewidziane, że ta 

nowa regulacja miała mieć również wpływ na zawisłe po-

stępowania arbitrażowe. Innymi słowy: państwo zostałoby 

pozbawione wszelkich toczących się postępowań arbitra-

żowych powyżej wskazanej wartości przedmiotu sporu 

i w ten sposób dochodzenie roszczeń przeciwko państwu 

zostałoby poprzez konieczność podniesienia ich na nowo 

(wszczęcia nowych postępowań) na kilka lat opóźnione. 

Uchwalona w konsekwencji ustawa nie dotyczy zatem już 

wszczętych postępowań arbitrażowych, jednakże stanowi 

pomimo to głęboki wyłom w zasadzie swobody zawierania 

umów. Nowa ustawa deklaruje wyraźnie, że nabyte przed 

wejściem w życie nowej ustawy zgodnie z prawem 

i w dobrej wierze prawa i obowiązki nie będą się do niej 

odnosiły. Strony istniejących umów muszą jednakże zwró-

cić uwagę, że zmiana w zakresie obowiązywania tych 

umów (przedłużenie ich ważności) może być uznana 

za uzasadnienie nawiązania nowego stosunku prawnego, 

do którego już będą miały zastosowanie nowe regulacje 

prawne. Tym samym przedłużenie istniejących umów mo-

że doprowadzić automatycznie do ich częściowej nieważ-

ności w zakresie właściwego prawa, języka oraz klauzuli 

arbitrażowej. 

Nowa regulacja prawna ukazuje niedowierzanie w stosun-

ku do innych porządków prawnych i sądów arbitrażowych. 

Wiążące zastosowanie języka węgierskiego i węgierskiego 

prawa może być wyjaśniane ograniczeniem kosztów 

ochrony prawnej, jednakże trudno znaleźć jakiekolwiek 

uzasadnienie dla odrzucenia sądów arbitrażowych ja-

ko takich. Można częściowo argumentować, że postępo-

wania arbitrażowe składają się z reguły z jednej instancji 

i w związku z tym możliwości podniesienia środków odwo-

ławczych – z wyjątkiem uchylenia wyroków arbitrażowych 

na skutek skarg (również tylko w pewnych przypadkach) – 

są w najwyższym stopniu ograniczone. Zapomniano przy 

tym jednak, że niezliczone sądy arbitrażowe pod nadzorem 

wysoko ocenianych instytucji arbitrażowych, takich 

jak Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) albo Centrum 

Arbitrażowego Federacji Austriackiej Izby Gospodarczej 

w Wiedniu (VIAC), ale również organizacji arbitrażowych 

w Londynie, Zurychu, Sztokholmie i Niemczech, potrafią 

zapewnić i zapewniały już uczciwe, transparentne, nieza-

leżne i stojące na najwyższym prawniczym poziomie po-

stępowania arbitrażowe.   

Praktyka wskazuje, że międzynarodowe umowy bez od-

powiednich zapisów na sąd polubowny są trudne do wy-

obrażenia. Nie tylko przemyślenia odnośnie faktycznej 

niezależności państwowych sądów i ich brak doświadcze-
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nia przy skomplikowanych gospodarczych zagadnieniach, 

ale przede wszystkim również możliwość wykonania wyro-

ków arbitrażowych praktycznie w każdym państwie świata, 

przyczyniły się w ostatnich latach do tego, że spory gospo-

darcze wykraczające poza granice państw, również w sytu-

acji kiedy uczestniczą w nich same państwa bądź przedsię-

biorstwa państwowe, mogą być skutecznie, w odpowied-

nim czasie i bez zaskakujących kosztów rozstrzygnięte 

właśnie w drodze arbitrażu.      

Zakaz stosowania tej metody rozstrzygania sporów we 

wszystkich umowach, które dotyczyłyby węgierskiego 

państwowego majątku, jest krokiem wstecz w rozwoju 

prawa i będzie z pewnością stanowił utrudnienie rozwoju 

kontaktów handlowych zaangażowanych na polu między-

narodowym przedsiębiorców z węgierskim państwem albo 

z węgierskimi przedsiębiorstwami państwowymi.    

Naturalnie nie istnieją jeszcze żadne poglądy judykatury 

w stosunku do tej całkiem nowej regulacji i całkowicie 

niezbadane jest również zagadnienie, jak daleko naruszają 

Węgry istniejące międzynarodowe umowy w tym zakresie. 

Należy trochę odczekać, aby przekonać się, czy legalność 

tej nowej regulacji ustawowej zostanie podważona przez 

aktywnych międzynarodowo przedsiębiorców albo czy 

węgierski rząd po ekonomicznych analizach zdecyduje się 

na przyjazne inwestorom dostosowanie omówionych 

przepisów.  

Wiedeń, marzec 2012 

Dr. Benedikt Spiegelfeld, Dr. Gergely Baross 
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KONTAKT 

 
SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE 

ul. Żytnia 15 lok. 16 
01-014 Warszawa 

Tel.: + 48 22 862 41 69 (-71) wew. 114  
Fax: + 48 22 862 66 07 

www.sadpolubowny.info.pl  
 
 

ROBERT SIWIK 

Sekretarz Sądu Polubownego  
 siwik.r@oirpwarszawa.pl 
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