
Arbitraż międzynarodowy

Prawo azjatyckie

Michał Kłaczyński

SGH



Spory handlowe, inwestycyjne

• Międzynarowy Arbitraż Handlowy
–Spory między prywatnymi stronami 
–Wynikające z umów

• Arbitraż inwestycyjny
–Spory między zagranicznym inwestorem a 

Państwem
–Dotyczące niewłaściwego traktowania 

inwestora
–Wynikające z umów międzypaństwowych



Międzynarodowy arbitraż

• Co przesądza o międzynarodowości?

• Zwykle prawo kraju, w którym toczy się arbitraż 
przesądza, czy mamy do czynienia z arbitrażem 
krajowym czy miedzynarodowym

• np. w prawie amerykańskim:• np. w prawie amerykańskim:

• przynajmniej jeden podmiot zagraniczny, lub

• umowa dotyczy zagranicznego majątku lub 

świadczenia, bądź podlega wykonaniu zagranicą

• inny związek z zaganicą 



Sąd i arbitraż – różnice

• Rola umowy:
– Strony korzystają z arbitrażu jeśli umowa 

między nimi przewiduje takie 

postępowanie, 

– Miejsce arbitrażu, procedura, sposób 

wydawanie wyroku, język postępowania 

oraz inne elementy są określone przez 

strony umowy o arbitraż (lub innej umowy 

zawierającej klauzulę arbitrażową)



Różnice wobec krajowego

• Miejsce arbitrażu - zagranica

• Arbitrzy - różnej narodowości / różne tradycje prawne

• Wieksza niezależność arbitrów, 

• Różnice w postępowaniu dowodowym (zakres

dopuszczalnych dowodów)dopuszczalnych dowodów)

• Wielojęzyczność w postępowaniu: dokumenty, 

przesłuchanie świadków, przepisy prawa,

• Międzynarodowe uregulowanie wykonalności

orzeczeń arbitrażowych



Zalety arbitrażu

• Neutralność i zaufanie

– Strony unikają sądu w kraju przeciwnika

– Strony biorą udział w wyznaczaniu arbitrów 

• Ostateczność orzeczenia

– Sądowa kontrola orzeczeń arbitrażowych jest bardzo – Sądowa kontrola orzeczeń arbitrażowych jest bardzo 
ograniczona, bez możliwości apelacji od wyroku 
(merytorycznych przesłanek)

• Wykonalność orzeczeń

• Elastycznośc procedury, brak formalizmu

• poufoność

• Potencjalne oszczęności – koszty, czas



Wady arbitrażu

• Ograniczona przydatność do sporów pomiędzy 

wieloma podmiotami

• Tendencja do “dzielenia dziecka”

• Proste, jednoznaczne sprawy mogą być szybcieej 

rozstrzygnięte przed sądemrozstrzygnięte przed sądem

• Ograniczenia w postępowaniu dowodowym mogą 

zafałszować stan faktyczny

• Wynagrodzenie arbitrów może okazać się wysokie 

(przy szczególnie skomplikowanych sprawach)



Długość postępowania 

• Przeciętnie arbitraż ICC trwa 16 do 20 miesięcy 

• Długość postępowania może być ograniczona 
odpowiednią klauzulą arbitrażową – wyborem 
przyspieszonego postępowania (“fast track przyspieszonego postępowania (“fast track 
proceedings”)



Koszty  arbitrażu

• Koszty arbitrażu zależą od wartości przedmiotu 
sporu oraz stopnia skomplikowania sprawy

• Im wyższe odszkodowanie żądane, oraz im bardziej 
zawiła sprawa, tym większe prawdopodobieństwo 
wysokich kosztów:wysokich kosztów:

– Zwykle trzyosobowy sąd (a nie jednosobowy – jak w 
przypadku prostych spraw),

– “większe sprawy” zachęcają do dłuższych pism 
procesowych, powoływania wielu świadków oraz 
biegłych

– Wyższe opłaty administracyjne



Arbitraż stały v. ad hoc

• Arbitraż instytucjonalny (stały)
– Rozbudowana procedura (m.in. Doręczanie 

pism stronom, wyznaczanie 
posiedzeń,prowadzenie akt, sformalizowane 
wydawanie wyroku)

– Zwykle procedura odrębna dla każdego sądu 
arbitrażowego 

– Wiekszość postępowań arbitrażowych toczy się 
przed stałymu sądami



Arbitraż stały v. ad-hoc

• Arbitraż nie podlegający nadzorowi 
(administracji) instytucjonalnemu 

• Podstawową różnicą jest brak opłat dla instytucji 
(sądu) w arbitrażu ad-hoc (płaci się jedynie (sądu) w arbitrażu ad-hoc (płaci się jedynie 
wynagrodzenie arbitrów)



Stałe sądy arbitrażowe

• Główne międzynarodowe sądy arbitrażowe:

– The International Chamber of Commerce (“ICC”)

– World Intellectual Property Organization (“WIPO”)

– The American Arbitration Association (“AAA”)

– The London Court of International Arbitration (“LCIA”)

– The Stockholm Chamber of Commerce

The Hong Kong International Arbitration Centre

The Stockholm Chamber of Commerce

– The Hong Kong International Arbitration Centre

– The Singapore International Arbitration Centre

– China International Economic and Trade Arbitration Commission 
(CIETAC)



Lokalizacja arbitrażu

• Siedziba sądu a miejsce arbitrażu
– Miejsce arbitrażu jest zwykle wybierane przez strony 

(dowolnie) niezależnie od siedziby sądu,

– Rozprawy, czynności przygotowawcze (przesłuchania 
świadków) mogą być prowadzone w dowolnym 
miejscu.  miejscu.  



miejsce arbitrażu

• Arbitrzy nie są związani przepisamu 
proceduralnymi państwa w którym toczy się 
postępowanie arbitrażowe, ani stałego sądu 
arbitrażowego.arbitrażowego.

• Sądy krajowe miejsca arbitraży mają wyłączną 
jurysdykcję w sprawach o unieważnienie 
wyroku sądu arbitrażowego.



Wybór miejsca arbitrażu

� Przyjazność + dostępność

• Strona Konwencji 
nowojorskiej 

• Dobra opinia

• Dostępność prawników

Miejscowe prawo:

Kwestie praktyczne

Łatwość podróży

Koszty podróży

Brak opodatkowania 
wynagrodzenia arbitrów 
(Singapur)

• Miejscowe prawo:
– Swoboda arbitrów

– Brak restrykcji sądowych

– Brak wymogów co do 
narodowości arbitrów bądź 
pełnomocników

– Ostateczność decyzji 
arbitrażowtych

(Singapur)

Brak wymogów wizowych 
(kłopotliwych)

Zaplecze biznesowe (hotele, 
usługi biznesowe)

Bezpieczeństwo, stabilna 
sytuacja polityczna



Klauzule arbitrażowe

• Zalecenia [dobre praktyki]

– Jasne wskazanie intencji stron do poddania się 

arbitrażowi, precyzyjne wskazanie sądu oraz 

proceduryprocedury

– Zwykle jak najszerszy zakres arbitrażu: 

• np. “All disputes arising out of, relating to, or in 
connection with this agreement shall be finally 
resolved by arbitration…” oraz dodatkowo 
“…including all tort claims relating to the agreement”



Klauzule arbitrażowe

• Najlepsze są proste, jednoznaczne klauzule, które 
wskazują następujące kwestie:

• Sąd arbitrażowy + procedura 

• Miejsce arbitrażu Miejsce arbitrażu 

• Liczba arbitrów

• Język postępowania

• Prawo właściwe do zobowiązań umownych 
(materialne)



Klauzule arbitrażowe

• Kwestie drugorzędne
– Można ponadto wskazać 

• Metodę włonienia arbitrów

• Środki tymczasoweŚrodki tymczasowe

• Możliwość wydania wyroku wstępnego lub 
częściowego

• Przedawnienie

• Poufność

• Apelacja do sądu powszechnego



Klauzule arbitrażowe

• Powszechne błędy

– Nieprecyzyjne, niejednoznacze sformułowania

• “Jeden lub więcej arbitrów”

• “w arbitrażu lub przed sądem”, “w przypadku 
arbitrażu”arbitrażu”

– Błędne wskazanie sądu arbitrażowego lub procedury 

– Wygórowane wymagania wobec arbitrów

– Wskazywanie arbitrów w umowie



Etapy postępowania

• Nota o wszczęciu arbitrażu [Notice of Arbitration]

• Pismo przygotowawcze [Initial Pleadings]

• Wybór arbitrów

• Wstępna rozprawa [preliminary hearings]

• Postępowanie dowodowe

• Rozprawy [hearings]• Rozprawy [hearings]

• Wnioski stron (końcowe) [post-hearing submissions]

• Wydanie wyroku

• Powództwo o unieważnienie [challenge]

• Wykonanie 



Etapy postępowania

• Nota o wszczęciu arbitrażu  
– Zwykle krótkie pismo

– Wskazanie stron, przedmiotu żądania, przytoczenie faktów

– Może być złożone łącznie z pismem przygotowawczym 

określającym żądanie.

• Pisma przygotowawcze (pozew, odpowiedź)• Pisma przygotowawcze (pozew, odpowiedź)
– Brak ścisłych reguł co do formy i treści pism



Nota, pisma przygotowawcze

– Dowody: pismom przygotowawczym towarzyszy 

zwykle szereg wniosków dowodowych (odpisów 

dokumentów etc.)

– Przepisy i precedensy – argumentacja



Wybór arbitra

• Liczba arbitrów, wybór – większość dużych spraw 
arbitrażowych (roszczenia  $10-20 mln) mają 
trzygosobowe składy arbitrów. 

• Klauzula arbitrażowa może przewidywać 
wyznaczenie arbitrów przez instytucjonalny sąd 
arbitrażowyarbitrażowy



Wybór arbitra

• Najczęstsza praktyka: każda ze stron wyznacza 
jednego arbitra, którzy następnie wybierają 
wspólnie trzeciego. 

• Kogo wybrać? 

– Doświadczenie w międzynarodowym arbitrażu, – Doświadczenie w międzynarodowym arbitrażu, 

– Doświadczenie w sporach danego rodzaju,

– “Warsztat” (formalizm v. zasady słuszności)

– Język, znajomość prawa właściwego 

– dostępność.



Wybór arbitrów

• Komunikacja z kandydatami

• Zapytaj o konflikt interesów (również potencjalny),

• Zapytaj o doświadczenie jako arbitra, znajomość 
języka

• Przedyskutuj kandydatury na trzeciego arbitra

• Rozmowa kwalifikacyjna arbitra – (prawnik i • Rozmowa kwalifikacyjna arbitra – (prawnik i 
strona/przedsiębiorca)



Wybór arbitra

Czego nie robić:

• Omawiać sprawy (fakty, żądania stron) 
podczas rozmowy wstępnej, 

• Rozmawiać bez prawnika• Rozmawiać bez prawnika
• Komunikować się osobiście, na osobności ze 

“swoim” arbitrem po ukonstytuowaniu się sądu 
arbitrażowego (składu arbitrów)



Wstępna rozprawa

• Przygotowanie postępowania

• Określenie planu, zasad procedury, 

• Wskazanie głównych kwestii spornych 

• Wskazanie etapów postępowania• Wskazanie etapów postępowania

• Wyznaczenie terminów



Postępowanie dowodowe

• Ograniczony zakres, chyba że
– Strony inaczej zastrzegły w umowie, lub

– Są reprezentowane przez amerykańskich 
prawników, a w składzie arbitrów jest 
większość Amerykanówwiększość Amerykanów

• Ujawnienie dokumentów
– Wyraźnie wskazanych (z daty, rodzajowo, 

przez autora) 

– Na które powołano się w pismach 
procesowych.



Postępowanie dowodowe

• Czego zwykle nie ma?
– Tzw. Depositions

– Przesłuchań (z aktywną rolą pełnomocnikaów) 

– Szeroko określonych żądan dostarczenia – Szeroko określonych żądan dostarczenia 

dokumentów (np. “Wszelkie dokumenty 

dotyczące...”)



Pisemne oświadczenia

• Memorials – wnioski stron 

• Witness statement – dokument obejmujący wstępne 

zeznania świadka, których powtórzenia należy się 

spodziewać przed sądem

• Raporty ekspertów• Raporty ekspertów

• Kiedy składane? - zwykle dwie rundy tzw. Memorials 

oraz witness statements



Dowody

• Przeprowadzanie dowodów na rozprawie

• Od kilku dni do kilku tygodni

• Czas przyznany stronom – zwykle w godzinach 
(np. 20 godz., 40 godz.) na zaprezentowanie (np. 20 godz., 40 godz.) na zaprezentowanie 
sprawy

• Mowy wstępne i końcowe – sąd decyduje czy są 
konieczne (zwykle przychyla się do wniosku 
stron)



Dowody

• Przesłuchania świadków
– zamiast tzw. direct examination swobodna 

wypowiedź/zeznanie świadka

– przesłuchanie przez stronę – niejednolita praktyka 
(sąd sam przesłuchuje świadków, lub zezwala na to (sąd sam przesłuchuje świadków, lub zezwala na to 
stronom)



Dodatkowe wnioski stron

• Składane po zakończeniu postępowania 
dowodowego

• podsumowują argumenty stron (często odnoszą 
się do konkretnych punktów protokołów się do konkretnych punktów protokołów 
przesłuchań świadków) 



Wyrok

• większość orzeczeń jest uzasadnianych

• orzeczenie jednomyślne lub większością

• ugoda – strony mogą nadać jej rangę wyroku 
(tzw. “award by consent”) – w większości (tzw. “award by consent”) – w większości 
jurysdykcji jak ugoda sądowa



Unieważnienie wyroku

• Powództwo o unieważnienie wyroku 
arbitrażowego [tzw. „challenges”, „actions to set 
aside”]

• Przesłanki określa prawo krajowe miejsca 
wydaniawydania

• W praktyce – jednolite przesłanki wynikające z 
Konwencji Nowojorskiej

• Art. V Konwencji określa przesłanki odmowy 
uznania lub wykonania wyroku arbitrażowego



Unieważnienie wyroku

• brak zdolności do czynności prawnych

• nieważna umowa o arbitraż

• brak noty o wszczęciu postępowania

• brak możliwości przedstawienia swoich racji

• spór spoza zakresu klauzuli arbitrażowej• spór spoza zakresu klauzuli arbitrażowej

• skład sądu (arbitrów) niezgodny z umową lub właściwym 
prawem

• przedmiot sporu nie nadający się do arbitrażu

• uznanie wyroku byłoby sprzeczne z porządkiem 
publicznym



Unieważnienie wyroku

• Niewłaściwe zastosowanie prawa nie jest 
przesłanką unieważnienia (co do zasady)

• Jedynie w USA może być przesłanką jeśli rażące 
naruszenie ( “manifest disregard of the law”)naruszenie ( “manifest disregard of the law”)

• „Więcej niż błąd lub niezrozumienie prawa”

• Arbiter znał prawo, ale odmówił jego 
zastosowania oraz prawo było jasne



Unieważnienie wyroku

• Jurysdykcja – sąd krajowy miejsca arbitrażu

• Jedynie niewielka część wyroków arbitrażowych 
jest unieważniana. 



Wykonanie

• Większość państw przyjęło Konwencję 
Nowojorską – jednolite zasady wykonywania 
wyroków arbitrażowych na świecie

• Kontrola merytoryczna wyroku –• Kontrola merytoryczna wyroku –
niedopuszczalna



Wykonywanie

• Dobrowolność – z uwagi na ograniczone 
możliwości zaskarżania

• Miejsce wykonania – tam gdzie majątek

• Długość postępowania – zależy od kraju • Długość postępowania – zależy od kraju 
(efektywności)



Arbitraż inwestycyjny

• Środki dyplomatyczne
– W przeszłości uzyskanie odszkodowania za szkodę 

wyrządzoną inwestorowi przez obce państwo 

wymagało interwencji państwa ojczystego

– Investment Treaties
– Obecnie umowy o ochronie inwestycji pozwalają 

inwestorowi skarżyć państwo przyjmujące przed 

arbitrażem



Umowy o ochronie inwerstycji

• Bilateral Investment Treaties

– ponad 2500 umów (BIT) na świecie

– Polska ma umowy z większością krajów azjatyckich

• Multilateral Investment Treaties• Multilateral Investment Treaties

– NAFTA i niektóre umowy o strefach wolnego handlu

– Energy Charter Treaty

• ICSID (Washington) Convention of 1965

– Większość sporów inwestycyjnych jest rozstrzygana przed 
ICSID



Wymogi formalne

• Inwestor

• Umowa między Chinami a Polską

• osoba fizyczna będąca obywatelem jednej ze stron, 

która dokonała inwestycji na terytorium drugiego 

państwapaństwa

• osoba prawna utworzona na podstawie prawa jednej 

ze stron i z siedzibą na terytorium tej strony, która 

dokonała inwestycji na terytorium drugiego państwa



Wymogi formalne

• Inwestycja

– Większość umów definiuje inwestycję szeroko:
• (i) ruchomości, nieruchomości i prawa rzeczowe;

• (ii) spółka, udziały lub akcje;

• (iii) roszczenia pieniężne i niepieniężne;• (iii) roszczenia pieniężne i niepieniężne;

• (iv) własność intelektualna;

• (v) prawa nabyte na podstawie przepisów lub kontraktu;

• (vi) licencje i koncesje nabyte na podstawie prawa.



Wymogi formalne

• Działanie państwa
• jakiejkolwiek władzy państwowej (w tym działalność 

prawodawcza lub regulacyjna)

• dowolnej jednostki, w tym przedsiębiorstw 
państwowychpaństwowych

• również zaniechanie działania

• związek przyczynowo skutkowy działania państwa i 
szkody

• Nie ma potrzeby wykazywania winy lub niedbalstwa 



Jak to działa?

– Klauzula narodowa/najwyższego 

uprzywilejowania

– Minimalny standard traktowania (sprawiedliwe 

traktowanie, pełna ochrona i bezpieczeństwo)

– Wywłaszczenie za odszkodowaniem– Wywłaszczenie za odszkodowaniem

– Swoboda prowadzenia działalności, w tym 

wyznaczania zarządu spółki i transferowania 

zysków



Jak to działa

• Procedura - Arbitraż
– ICSID Arbitration Rules (Washington Convention).

– Inne np. ICC

• jako wyjątek, orzeczenia ICSID• jako wyjątek, orzeczenia ICSID
– nie podlegają zaskarżeniu do sądów krajowych, ale 

przez specjalny międzynarodowy komitet


