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E-PRZEGLĄD ARBITRAŻOWY

Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer e - Przeglądu Arbitrażowego. Poświęcony jest on problematyce relacji między prawem Unii Europejskiej a funkcjonowaniem arbitrażu międzynarodowego i to
zarówno w sferze proceduralnej jak i materialnoprawnej. Liczymy, że wyrażona tam opinie Autorów
staną się istotnym przyczynkiem do dalszej dyskusji zarówno na łamach naszego czasopisma jak i
poza nim. Wprowadzenie do tej tematyki zawiera tekst dr Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz.
Koniec roku to naturalny czas podsumowań oraz układania planów na przyszłość. Pragniemy złożyć
serdeczne podziękowania za wkład w powstanie oraz aktywną pracę na rzecz e - Przeglądu dotychczasowemu Redaktorowi Naczelnemu, Panu Doktorowi Rafałowi Morkowi. Życzymy mu licznych
sukcesów w pracy zawodowej oraz dalszej karierze naukowej.
Wierzymy, że nadchodzący kolejny rok funkcjonowania e - Przeglądu będzie okresem jego dalszego
rozwoju, czemu służyć ma współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W szerszym niż dotychczas zakresie chcielibyśmy otworzyć się
na problematykę międzynarodowego prawa handlowego oraz prawa prywatnego międzynarodowego, które to działy prawa ściśle się wiążą z funkcjonowaniem sądownictwa arbitrażowego. Zapraszamy zatem do współpracy na łamach naszego czasopisma specjalistów ze wskazanych dziedzin.
Nauczeni dotychczasowymi doświadczeniami zamierzamy kontynuować metodę budowania kolejnych numerów pisma wokół z góry obranych bloków tematycznych, co nie tylko ułatwia dyskusję w
środowisku naukowym ale i odpowiada potrzebom praktyki.
dr Łukasz Żarnowiec, radca prawny

str. 4 |

e-Przegląd Arbitrażowy nr 4 2011 r.

E-PRZEGLĄD ARBITRAŻOWY
Drodzy Czytelnicy,
Numer e-Przeglądu, który macie Państwo przed sobą, postanowiliśmy poświęcić zagadnieniom prawa europejskiego i jego wpływowi na arbitraż międzynarodowy. Kwestie te były szerzej dyskutowane w ramach dwóch debat arbitrażowych, jakie Sąd Arbitrażowy Lewiatan zorganizował podczas
Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie w dniu 28 września b.r.
Pierwsza z nich, zatytułowana „Międzynarodowy arbitraż w XXI wieku: czy to koniec z polityką
splendid isolation?“, miała charakter zamkniętych obrad pomiędzy przedstawicielami europejskich
instytucji arbitrażowych, podczas których dyskutowano o przyszłości arbitrażu w Unii Europejskiej.
Niektóre głosy w dyskusji znajdziecie Państwo w dalszej części numeru. Swoimi refleksjami w dyskutowanych kwestiach podzielili się na piśmie: prof. Jerzy Rajski, Sophie Nappert, Dirk Pulkowski
oraz niżej podpisana.
Drugą debatę stanowił, otwarty dla publiczności, panel dyskusyjny „Arbitraż – symbol społeczeństwa
obywatelskiego“, którego zapis video (jak również krótką relację ze Szczytu) można obejrzeć na
stronie Sądu. Sprawozdanie z tego wydarzenia zamieścił także Global Arbitration Review, które można również przeczytać na stronie Sądu. Dyskusja dotyczyła m.in. takich kwestii jak: stosunek środowiska arbitrażowego do norm prawa europejskiego i polityki władz UE; sposób w jaki arbitraż odnosi się do potrzeb środowisk biznesowych, oraz stosunku biznesu do arbitrażu. To spotkanie przedstawicieli środowisk arbitrażowych, Unii Europejskiej oraz biznesu stało się zalążkiem do szerszej
debaty, jaka zostanie zorganizowana przez SA Lewiatan w nadchodzącym roku. Jednym ze szczególnie gorąco dyskutowanych tematów, był problem definiowania istoty arbitrażu: czy jest to misja,
biznes, czy też zgoła coś innego.
Zachęcam także do lektury trzech artykułów problemowych, ściśle związanych z tematyką prawa
europejskiego. Łucja Nowak dokonała analizy przypadku Jirvraj v. Hashwani, która przez długi czas
zajmowała umysły nie tylko praktyków, ale przede wszystkim instytucji arbitrażowych, ze względu
na swój potencjalny wpływ na treść ich regulaminów. Natomiast Marcin Ciemiński i Adelina Prokop
poruszają niezwykle kontrowersyjną kwestię zakazu wszczynania postępowań przed innymi sądami
(anti-suit injunction), która była przedmiotem rozstrzygnięć kilku sądów europejskich i Trybunału
Sprawiedliwości UE (d. ETS), m. in. w sprawie West Tankers. Zaś w artykule dr Marka Jeżewskiego
znajdziemy pytania i odpowiedzi związane z nowymi rozwiązaniami przyjętymi w Traktacie Lizbońskim oraz potencjalne konsekwencje wynikające z zawierania tzw. „BIT-ów europejskich“.
Na końcu numeru znajdziecie Państwo również ilustrację fotograficzną sopockich debat arbitrażowych oraz listę uczestników.
Serdecznie zapraszam do lektury,
dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
Prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan
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Odpowiedzialność za naruszenie traktatów
inwestycyjnych zawartych przez Unię Europejską
z podmiotem trzecim po Traktacie Lizbońskim
dr Marek Jeżewski
Międzynarodowy arbitraż handlowy jest uniwersalną instytucją, która pojawiła się w odpowiedzi na
głębokie zapotrzebowanie gospodarcze. Z jednej strony istota arbitrażu jest niezmienna i przejawia
się w formie określonych ogólnych cech i funkcji, z drugiej zaś strony arbitraż podlega historycznej
ewolucji zdeterminowanej zmieniającymi się okolicznościami i wymaganiami gospodarczymi i politycznymi.
Czy Unia Europejska posiada kompetencję
do zawarcia traktatu inwestycyjnego z
podmiotem trzecim?
Problematyka podziału kompetencji między
Unią Europejską a jej państwami członkowskimi była przedmiotem wielu dyskusji w przeszłości. Należy jednak zauważyć, że wraz ze
zmianą b. art. 131-133 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, które obecnie stanowią art. 206-207 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE), dyskusja ta zyskała
na znaczeniu. Traktat lizboński, który powtarza
w tym zakresie postanowienia Traktatu Konstytucyjnego, włączył w zakres wspólnej polityki handlowej (wph) zagadnienie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz potwierdził
wyłączną kompetencję Unii Europejskiej w odniesieniu do zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych aspektów tej polityki.
Co ciekawe, moment wejścia w życie Traktatu
lizbońskiego zbiegł się z szczególnym okresem
dla międzynarodowej ochrony prawnej inwestycji zagranicznych. W tym czasie, na całym
świecie obowiązywało przeszło 2500 traktatów
inwestycyjnych (obecnie liczba ta sięga ok.
3000), z których większość przyznała inwestorom zagranicznym indywidualne prawo dochodzenia roszczeń przed niezależnym mięstr. 6 |

dzynarodowym trybunałem arbitrażowym.
Niewątpliwie, jest to jedno z największych
osiągnięć reżimu ochrony międzynarodowoprawnej cudzoziemców i ich własności, w
szczególności jeśli porówna się to z tradycyjną
instytucją opieki dyplomatycznej. Arbitraż inwestycyjny jest to specyficzna forma pociągania do odpowiedzialności państwa przyjmującego inwestycję za naruszenie jego zobowiązań
międzynarodowych wynikających z traktatów
inwestycyjnych. Jest to również forma kontrowersyjna. Mechanizm arbitrażu inwestycyjnego
jest przedmiotem krytyki zarówno o charakterze politycznym, jak i naukowym. Wśród wad
tego systemu wskazuje się nieprzewidywalność
orzeczeń, brak neutralności po stronie arbitrów
(często działających w charakterze pełnomocników w innych sprawach), a także brak kryteriów odpowiedzialności prawnej, także w odniesieniu do ustalania wysokości szkody. Dla
niektórych państw, arbitraż inwestycyjny stał
się realnym zagrożeniem dla ich gospodarki,
szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę wysokości odszkodowań przyznawanych przez arbitrów w sprawach przeciwko tym państwom.1
dr Marek Jeżewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Arbiter rekomendowany w
Sądzie Arbitrażowym Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”; Partner w kancelarii Kochański, Zięba, Rąpała i Partnerzy. E-mail autora:
m.jezewski@uksw.edu.pl; m.jezewski@kochanski.pl
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Ze względu na te wady i zagrożenia, niektóre
państwa zdecydowały się odrzucić ten system,
pozostawiając inwestorom jedynie możliwość
dochodzenia roszczeń przed sądami krajowymi.
Bez wątpienia, większość postanowień traktatów inwestycyjnych dotyczy zagadnień mieszczących się w sferze kompetencji Unii Europejskiej nawet przed wejściem w życie Traktatu
Lizbońskiego. Na przykład, państwa członkowskie nie mogły jednostronnie nakładać środków odnoszących się do przepływu kapitału
lub własnych standardów wykonywania inwestycji w zakresie świadczenia usług. Na tej podstawie Komisja żądała od państw członkowskich dostosowania ich traktatów inwestycyjnych z państwami członkowskimi do wymogów
Rynku Wewnętrznego. Żądanie to zostało następnie usankcjonowane przez Trybunał Sprawiedliwości. Jednocześnie, Traktat Lizboński
wprowadził istotną modyfikację relacji między
kompetencjami Unii oraz państw członkowskich co do zewnętrznych aspektów ochrony
inwestycji. Zgodnie z Artykułem 207 ust. 1
TFUE:
Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, w szczególności w odniesieniu
do zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych dotyczących handlu towarami i usługami oraz do handlowych aspektów
własności intelektualnej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ujednolicenia środków
liberalizacyjnych, polityki eksportowej, a także
handlowych środków ochronnych, w tym środków podejmowanych w przypadku dumpingu
lub subsydiów. Wspólna polityka handlowa prowadzona jest zgodnie z zasadami i celami działań zewnętrznych Unii.

Por. zwłaszcza wyrok arbitrażowy z 14.3.2003 r. w
sprawie CME Czech Republik BV przeciwko Republice
Czeskiej, dostępny na stronie
www.investmentclaims.com.

1
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Przepis ten nie pozostawia wątpliwości co do
kompetencji Unii do zawierania traktatów handlowych odnoszących się do bezpośrednich
inwestycji zagranicznych. Jeśli dodatkowo
weźmie się pod uwagę treść art. 3 TFUE, nie ma
wątpliwości, że w tej dziedzinie kompetencja ta
ma charakter wyłączny, co oznacza, iż państwa
członkowskie mają co do zasady zakaz zawierania takich traktatów na własną rękę.2 Ponadto, Traktat nakłada na nie obowiązek zapewnienia zgodności obowiązujących traktatów
inwestycyjnych z przyszłymi traktatami zawieranymi przez UE. Wbrew oczekiwaniom, przywołany przepis zamiast upraszczać relacje
między kompetencjami Unii i państw członkowskich czyni je jeszcze bardziej skomplikowanymi. Obraz ten staje się jeszcze bardziej
zamazany w świetle propozycji Komisji unormowania polityki inwestycyjnej Unii. 3
Po pierwsze, wspólna polityka handlowa w
obecnym brzmieniu obejmuje wyłącznie inwestycje bezpośrednie. Jest to oczywiście niespójne z większością traktatów inwestycyjnych,
które przyznają ochronę zarówno inwestycjom
bezpośrednim, jak i tzw. portfelowym. Typowa
definicja „inwestycji” w traktacie inwestycyjnym obejmuje wszelkie aktywa i nie rozróżnia
między wspomnianymi kategoriami. Ponadto,
jeśli wziąć pod uwagę większość definicji, zawarta w nich lista typowych form zaangażowania ekonomicznego zazwyczaj obejmuje oba
rodzaje zaangażowania gospodarczego na terytorium państwa przyjmującego.
Należy jednak zwrócić uwagę, że w okresie przejściowym państwa członkowskie mogą uzyskać zezwolenie
na prowadzenie negocjacji zmierzających do zawarcia
traktatu inwestycyjnego; por. też art. 2 ust. 1 TFUE, który
przewiduje możliwość udzielenia przez Unię upoważnienia do działania przez państwa członkowskie w sferze
objętej kompetencjami wyłącznymi Unii.
3 Communication from the Commission to the Council,
European Parliament, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions, Towards a
comprehensive European international investment policy, COM(2010)343 final.
2
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Z drugiej strony należy wskazać, że inwestycje
portfelowe, mimo iż nie są objęte postanowieniami wspólnej polityki handlowej, podlegają
zasadom swobodnego przepływu kapitału. W
konsekwencji, zakres kompetencji ratione materiae do zawarcia traktatów inwestycyjnych
jest wystarczający do uznania ich wyłączności
po stronie Unii. W ramach wspólnej polityki
handlowej wynika to jednoznacznie z brzmienia art. 3 TFUE, natomiast w ramach swobody
przepływu kapitału wyłączność kompetencji
jest dorozumiana i oparta na tzw. doktrynie
A.E.R.T.4
Zagadnienie kompetencji UE do zawierania
traktatów inwestycyjnych wymaga jeszcze
omówienia dwóch kwestii. Po pierwsze, należy
się zastanowić nad problemem kompetencji
dotyczącej ochrony własności cudzoziemskiej,
która zazwyczaj jest normowana przez odpowiednią klauzulę wywłaszczeniową w traktacie
inwestycyjnym. Po drugie, podnoszone są wątpliwości co do tego, czy Unia posiada wyłączną
kompetencję w odniesieniu do arbitrażu inwestycyjnego przewidywanego przez takie traktaty.
W odniesieniu do pierwszego problemu, należy
przywołać brzmienie art. 345 TFUE, zgodnie z
którym „Traktaty nie przesądzają w niczym
zasad prawa własności w Państwach Członkowskich”. Innymi słowy, to państwa członkowskie mogą decydować czy dany przedmiot
własności może zostać wywłaszczony na cel
publiczny. Jednakże, nie oznacza to, że prawo
UE nie określa w żaden sposób warunków leSprawa 22/70 Komisja przeciwko Radzie (AERT/ERTA),
E.C.R. 1971, s. 263, par. 19 („w odniesieniu do implementacji postanowień traktatu, system kompetencji
wewnętrznych nie może być oddzielony od stosunków
zewnętrznych”); por. też M. Cremona, External Relations
and External Competence of the European Union: The
Emergence of an Integrated Policy, [w:] P. Craig, G. De
Búrca (red.), ‘The Evolution of EU Law’, wyd. 2, Oxford
2011, s. 218.

4
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galności wywłaszczenia. W tym sensie, zasady
prawa UE nie różnią się istotnie od typowej
klauzuli wywłaszczeniowej w traktacie inwestycyjnym, która zazwyczaj zezwala na pozbawienie własności pod pewnymi warunkami. Jak
wynika z wyroku ETS w sprawie Ospelt, istnieje
ścisły związek między środkami państw członkowskich dotyczącymi własności z innymi
„podstawowymi normami prawa wspólnotowego, w tym z zasadą niedyskryminacji, swobody przedsiębiorczości czy swobody przepływu kapitału”.5 Z punktu widzenia Rynku Wewnętrznego jest zrozumiałe, że środki podejmowane przez państwa członkowskie wobec
podmiotów zagranicznych podlegają ocenie
pod kątem ich zgodności z TFUE. Innymi słowy,
należy badać, czy nie mają one charakteru dyskryminującego i czy nie stanowią przeszkody w
swobodnym przepływie środków produkcji.
Nie można jednak uznać, że takie samo uzasadnienie może zostać zastosowane do kwestii
zewnętrznych kompetencji do zawierania traktatów normujących reguły dotyczące wywłaszczenia lub nacjonalizacji (lub środków o skutku
równoważnym). Z całą pewnością, kompetencja ta nie może wynikać z art. 17 ust. 1 Karty
Praw Podstawowych UE, nawet po nadaniu jej
mocy wiążącej na podstawie Traktatu lizbońskiego. Zgodnie z tym przepisem:
Każdy ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w drodze spadku
mienia nabytego zgodnie z prawem. Nikt nie
może być pozbawiony swojej własności, chyba
że w interesie publicznym, w przypadkach i na
warunkach określonych w ustawie, za słusznym
odszkodowaniem za jej utratę wypłaconym we
właściwym terminie. Korzystanie z mienia może
podlegać regulacji ustawowej w zakresie, w

Wyrok z dnia 23.2.2003 r. w sprawie C-452/01 Ospelt,
E.C.R. 2003, s. I-9743, par. 24; por również wyrok z
6.11.1984 r. w sprawie 172/83 Fearon, E.C.R. 1984, s.
3677, par. 7.
5
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jakim jest to konieczne ze względu na interes
ogólny.
Niezależnie od brzmienia tego przepisu, należy
wziąć również pod uwagę treść art. 6 TUE,
zgodnie z którym Unia nie może rozszerzać
swoich kompetencji na podstawie Karty. Inne
postanowienia (ogólniejsze) Traktatów również nie mogą stanowić podstawy prawnej dla
uznania, że klauzule wywłaszczeniowe w traktatach z państwami trzecimi mieszczą się w
zakresie wyłącznych kompetencji Unii.
Ostatnim zagadnieniem dotyczącym podziału
kompetencji odnośnie zobowiązań wynikających z traktatów inwestycyjnych są mechanizmy rozwiązywania sporów, zazwyczaj normowane przez te traktaty. Co do zasady, nic nie
stoi na przeszkodzie, by Unia stała się członkiem reżimu przewidującego obowiązkową
jurysdykcję zewnętrznego w stosunku do niej
organu mogącego wykonywać tę jurysdykcję w
stosunku do instytucji unijnych lub państw
członkowskich.6 Prawo UE nie zakazuje także
Unii przystąpienia do reżimów, które pozwalają
jednostkom na skarżenie podmiotów prawa
międzynarodowego. Na przykład, Traktat Lizboński przyznał UE prawo (a nawet, jeśli
weźmie się pod uwagę literalne brzmienie art.
6 ust. 2 TUE, nałożył obowiązek) podpisania i
przyjęcia Europejskiej konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności. Ponadto, należy racjonalnie przyjąć, że UE jest
zdolna związać się przepisami stworzonymi w
celu zapewnienia skuteczności materialnoprawnym zobowiązaniom danego traktatu. W
tym znaczeniu, klauzule arbitrażowe w traktatach inwestycyjnych nie wpływają na wynik
dyskusji co do kompetencji Unii do zawarcia
Na przykład, Unia Europejska jest członkiem Światowej
Organizacji Handlu i tym samym stroną porozumienia w
sprawie reguł i procedur rozwiązywania sporów WTO.
W związku z tym występowała przed Organem Rozwiązywania Sporów WTO zarówno w charakterze powoda,
jak i pozwanego.
6
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konkretnego traktatu. Warto zaznaczyć, że
szczegółowa analiza konkretnego brzmienia
potencjalnej klauzuli traktatu inwestycyjnego
zawieranego przez Unię (np. kwestia przystąpienia UE do Konwencji waszyngtońskiej o
rozwiązywaniu sporów inwestycyjnych z 1965
r.) wykracza poza zakres niniejszego opracowania.
Spór co do wpływu Traktatu lizbońskiego na
traktaty inwestycyjne zawierane przez Unię i
przez państwa członkowskiego jest daleki od
konkluzji. Z powyższego rozumowania wynika,
że Unia Europejska nie może być samodzielnie
stroną traktatu inwestycyjnego zawierającego
klauzulę wywłaszczeniową ze względu na treść
art. 345 TFUE. Należy więc uznać, że traktaty
inwestycyjne, które miałyby być zawarte przez
UE, powinny mieć charakter umów mieszanych, podlegających ratyfikacji zarówno przez
Unię, jak i przez wszystkie państwa członkowskie. Wniosek ten niewątpliwie wpływa na poniższe rozważania co do odpowiedzialności,
jako że w przypadku umów mieszanych odpowiedzialność ta, co do zasady, powinna również
być dzielona. Tymczasem, Komisja Europejska
uznała, że Unia posiada zdolność traktatową w
odniesieniu do polityki inwestycyjnej jako całości. Można więc się spodziewać, że w oparciu o
art. 216 TFUE, traktaty inwestycyjne zostaną
uznane za konieczne „do osiągnięcia, w ramach
polityk Unii, jednego z celów, o których mowa
w Traktatach (…)”.
Wpływ przyszłych traktatów inwestycyjnych UE na traktaty państw członkowskich
Inną, niezwykle istotną kwestią jest wpływ, jaki
wejście w życie Traktatu lizbońskiego i zmiana
zakresu wspólnej polityki handlowej będą miały na traktaty inwestycyjne państw członkowskich z państwami trzecimi oraz ich kompetencję do negocjowania i zawierania takich traktatów w przyszłości. Zgodnie z propozycją Komisji, państwa członkowskie będą miały prawo do
zachowania w mocy traktatów już obowiązująstr. 9 |

ANALIZY I OPINIE

cych w okresie przejściowym.7 W tym kontekście, jeśli przyjmie się, że UE uzyskała ogólną i
wyłączną kompetencję w odniesieniu do traktatów inwestycyjnych, państwa członkowskie
działałyby jako „przedstawiciele” Unii Europejskiej w ramach stosunków podlegających danemu traktatowi. Dlatego też, dopóki Unia sama nie zawarłaby traktatu inwestycyjnego,
państwo członkowskie – strona takiego traktatu – ponosiłoby pełną odpowiedzialność za zachowanie przypisywane Unii Europejskiej i
naruszające prawa inwestora lub inwestycji
innej umawiającej się strony. Takie podejście
było zazwyczaj przyjmowane przez Europejski
Trybunał Praw Człowieka, jak również, aczkolwiek najwyraźniej nie do końca świadomie,
przez trybunały inwestycyjne. Jednocześnie,
zawarty w przyszłości przez UE traktat z podmiotem trzecim będzie obowiązywał na całym
terytorium Unii.8
Stosunek między przyszłymi traktatami zawieranymi przez Unię i wcześniejszymi traktatami
państw członkowskich z tym samym podmiotem (podmiotami) może być przedstawiony
zarówno z perspektywy wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Z punktu widzenia prawa UE, zagadnienie to jest unormowane w art. 351 TFUE,
zgodnie z którym państwa członkowskie mają
obowiązek przedsięwzięcia wszelkich odpowiednich środków zmierzających do wyeliminowania ewentualnych niezgodności, jakie mogą powstać między traktatami sprzed traktatu
lizbońskiego i zobowiązaniami nałożonymi na
te państwa przez Traktaty, w tym przez porozumienia zawierane przez Unię. Można więc
wyobrazić sobie dwa rodzaje zobowiązań z tym
związanych. Po pierwsze, państwa członkowskie są zobowiązane do dostosowania swoich
traktatów inwestycyjnych do zobowiązań wyProposal for a Regulation of the European Parliament
and the Council establishing transitional arrangements
for bilateral investment agreements between Member
States and third countries, COM(2010)344 final.
8 Art. 216 ust. 2 TFUE.
7
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nikających z prawa UE, na przykład do postanowień odnoszących się do swobodnego przepływu kapitału.9 Po drugie, w sytuacji, w której
Unia zawarłaby umowę z podmiotem trzecim,
państwa członkowskie mają obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód na drodze do skutecznego wykonywania tego traktatu. Patrząc na tę
kwestię z perspektywy unijnego porządku
prawnego i biorąc pod uwagę wyłączny charakter kompetencji Unii w tym zakresie można
przyjąć, że traktaty państw członkowskich powinny zostać wypowiedziane.
Analiza tego samego zagadnienia z punktu widzenia międzynarodowego prawa publicznego
jest znacznie bardziej złożona. Niewątpliwie
nie można wykluczyć zastosowania do umów
zawieranych przez Unię Konwencji wiedeńskiej
o prawie traktatów, jako że odzwierciedla ona
międzynarodowe prawo zwyczajowe w zakresie prawa traktatów. Jest jednak wątpliwe, czy
do opisywanej przez nas sytuacji będzie można
zastosować art. 30 (Stosowanie kolejnych traktatów dotyczących tego samego przedmiotu)
lub art. 59 (Wygaśnięcie lub zawieszenie działania traktatu na skutek zawarcia traktatu późniejszego). W obu przypadkach wymagane jest
bowiem, by wszystkie strony traktatu wcześniejszego stały się jednocześnie stronami traktatu późniejszego. Takiej tożsamości nie można
stwierdzić w przypadku Unii i jej członków.
Zgodnie z prawem międzynarodowym, organizacje międzynarodowe posiadają autonomiczną
osobowość prawną, niezależną od osobowości
prawnej ich członków. Co do zasady oznacza to,
że po zawarciu traktatu inwestycyjnego przez
Unię, traktaty zawarte wcześniej z tym samym

Obowiązek ten został stwierdzony nawet przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego, zarówno przez Komisję, jak i przez ETS; por. wyrok z 3.3.2009 r. w sprawie
C-205/06 Komisja przeciwko Austrii, E.C.R. 2009, s. I1301; wyrok z 3.3.2009 r. w sprawie C-249/06 Komisja
przeciwko Szwecji, E.C.R. 2009, s. I-1335; wyrok z
19.11.2009 r. w sprawie C-118/07 Komisja przeciwko
Finlandii, E.C.R. 2009, s. I-10889.

9
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podmiotem przez państwa członkowskie pozostawałyby w mocy. Z tego rodzi się potencjalne
ryzyko równoczesnego zastosowania obu traktatów i uznania, że zachowanie państwa może
w tym samym czasie stanowić ich równoległe
naruszenie.
Istnieją dwie możliwości rozstrzygnięcia powyższego problemu. Po pierwsze, optymalnym
rozwiązaniem byłoby umieszczenie w traktacie
inwestycyjnym zawartym przez Unię odpowiedniego postanowienia, które regulowałoby
wprost problematykę relacji tego traktatu do
wcześniejszych porozumień zawieranych z tym
samym podmiotem przez państwa członkowskie. Na podstawie takiego postanowienia,
strona trzecia wyrażałaby zgodę na poddanie
materii ochrony inwestycji lub inwestora wyłącznie traktatowi zawartemu z Unią Europejską. Po drugie, w przypadku ewentualnego niepowodzenia pierwszej opcji, państwa członkowskie musiałyby podjąć niezbędne kroki w
celu zakończenia traktatu inwestycyjnego z
podmiotem trzecim, albo na podstawie wygaśnięcia za obopólną zgodą stron (co nie musi
być trudne biorąc pod uwagę interes strony
trzeciej w zawarciu traktatu inwestycyjnego z
Unią) albo, jako środek ostateczny, na podstawie odpowiedniej klauzuli traktatowej, która
znajduje się w większości traktatów inwestycyjnych. W takim przypadku należy jednakże
wziąć pod uwagę, że jednostronne wypowiedzenie nie narusza tzw. „klauzuli przedłużonej
ochrony” (ang. survival clause), rozszerzającej
ochronę traktatową na okres po wygaśnięciu
traktatu (zazwyczaj od 10-15 lat).
Ogólne reguły odpowiedzialności za naruszenie przez państwa członkowskie zobowiązań organizacji międzynarodowej
Organizacje międzynarodowe są podmiotami
prawa międzynarodowego i, co do zasady, mają
kompetencję do wiązania się traktatami zawie-
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ranymi z państwami lub innymi organizacjami
międzynarodowymi.10 Zakres osobowości międzynarodowoprawnej organizacji międzynarodowych (a w konsekwencji ich zdolność do zaciągania zobowiązań) zależy od woli państw
członkowskich i może być określony bądź wyraźnie bądź na podstawie ogólnych kompetencji przyznanych na podstawie statutu.11 Co do
zasady, organizacje mogą również ponosić odpowiedzialność za naruszenie takich traktatów,
jak również innych zaciągniętych przez siebie
zobowiązań międzynarodowych. Zazwyczaj
stosunek zobowiązań organizacji oraz jej odpowiedzialności jest łatwy do zdefiniowania.
Organizacja ponosi odpowiedzialność jedynie
za czyny popełnione przez jej organy w ramach
swojej kompetencji. Sytuacja ulega zmianie, gdy
organizacja jest wyposażona w kompetencję do
nakładania na państwa członkowskie zobowiązań do implementacji podjętych przez nią decyzji. W pewnym sensie, organizacja posiadająca kompetencję do tworzenia prawa może być
porównana do państwa federalnego.12 Z perspektywy prawa międzynarodowego oznaczałoby to, że organizacja ponosi odpowiedzialność zarówno za działalność swoich organów,
jak i za czyny swoich członków w zakresie ich
kompetencji. W rzeczywistości, sytuacja jest
znacznie bardziej zróżnicowana, tak jak zróżnicowane są formy udziału organizacji międzynarodowych w stosunkach prawnych. To zróżnicowanie legło u podstaw podjęcia tematy odpowiedzialności organizacji międzynarodowych przez Komisję prawa międzynarodowego
ONZ. Prace na ten temat nie zostały jeszcze
ukończone, jednakże komitet redakcyjny Komisji w 2011 r. przyjął w drugim czytaniu tekst i
Wykładnia umowy z 25 marca 1951 r. między Światową Organizacją Zdrowia i Egiptem, Opinia doradcza MTS
z 20.12,1980 r., I.C.J. Reports 1980, ss. 88-89.
11 Odszkodowanie za szkodę poniesioną w służbie Narodów Zjednoczonych, Opinia doradcza MTS z 11.4.1949 r.,
I.C.J. Reports 1949, s. 185.
12 J.J.H. Weiler, The Constitution of Europe. ‘Do the New
Clothes have an Emperor?’ and other essays on European
Integration, Cambridge 1999, s. 130 i n.
10
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tytuły projektu artykułów od 1 do 67.13 Z punktu widzenia niniejszego artykułu, szczególną
uwagę należy zwrócić na artykuły 15, 17 oraz
19.
Pierwszy z tych przepisów normuje problematykę kierowania i kontroli nad popełnieniem
czynu zabronionego przez prawo międzynarodowe i nakłada na organizacje międzynarodowe odpowiedzialność za czyny państw członkowskich popełnione w takich okolicznościach.
Zgodnie z komentarzem Komisji „przyjęcie
przez organizację międzynarodową wiążącej
członków decyzji może stanowić, w pewnych
okolicznościach, formę kierowania lub kontroli
nad popełnieniem czynu zabronionego przez
prawo międzynarodowe”.14 Jednocześnie, Komisja uznała, że warunkiem takiej odpowiedzialności jest to, by adresat decyzji organizacji
nie miał możliwości wyboru co do sposobu zachowania.
Wspomniana więź między zachowaniem
państw członkowskich i decyzją organizacji jest
potwierdzona przez art. 17 projektu, który
określa odpowiedzialność organizacji, gdy ta
„obchodzi jedno z jej zobowiązań międzynarodowych przez przyjęcie decyzji zobowiązującej
państwa członkowskie lub organizacje międzynarodowe do popełnienia czynu, który gdyby
został popełniony przez tą organizację stanowiłby czyn zabroniony przez prawo międzynarodowe”. Proponowane brzmienie różni się
nieco od wcześniejszej wersji z 2009 r., aczkolwiek różnica ta ma charakter przede wszystkim
językowym. Podstawowe pojęcie „obejścia”
zostało wprowadzone w celu zapobieżenia sytuacji, w której dana organizacja międzynarodowa związana byłaby traktatem z podmiotem
nie będącym jej członkiem, który nie wywołyUN doc. A/CN.4/L.778.
International Law Commission, Report on the Work of
its sixty-first session, Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session 2009, Supplement no. 10
(A/64/10), s. 86.
13
14
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wałby skutków prawnych dla członków tej organizacji. Ponadto, organizacja może również
ponosić odpowiedzialność za udzielenie zezwolenia na popełnienie czynu zabronionego przez
prawo międzynarodowe przez swojego członka, pod warunkiem, że czyn ten zostałby popełniony ze względu na to zezwolenie.
Omówione przepisy nie mogą zostać automatycznie zastosowane do zagadnienia odpowiedzialności za naruszenie traktatów inwestycyjnych zawartych przez Unię Europejską. Jak
wspomniano powyżej, możliwa jest sytuacja, w
której ten sam czyn organu państwa członkowskiego stanowiłby równoczesne naruszenie
traktatu zawartego przez Unię oraz traktatu
zawartego przez państwo członkowskie z tym
samym podmiotem trzecim. Zagadnienie to
zostało podjęte przez Komisję Europejską, w jej
propozycji dotyczącej wszechstronnej polityki
inwestycyjnej, w sposób następujący:
Komisja uznaje, że Unia Europejska będzie (…)
samodzielnie pozywana w przypadku jakichkolwiek zachowań państw członkowskich naruszających inwestycje inwestorów pochodzących
z państwa trzeciego mieszczących się w zakresie stosowania danego traktatu. Rozwijając
swoją nową międzynarodową politykę inwestycyjną Komisja zajmie się także tą kwestią,
zwłaszcza w odniesieniu do odszkodowania
pieniężnego, opierając się na dostępnych narzędziach, w tym także na nowym prawodawstwie.
Stanowisko to jest istotne z dwóch przyczyn. Po
pierwsze, z punktu widzenia unijnego porządku prawnego sugeruje możliwość podejścia do
zagadnienia odpowiedzialności w sposób
dwuwymiarowy. Z jednej strony, Unia Europejska ponosiłaby odpowiedzialność finansową
względem poszkodowanego inwestora. Na poziomie sporu inwestycyjnego, takie rozwiązanie kończyłoby spór inwestycyjny. Z drugiej
strony, zgodnie z podejściem przyjętym przez
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Komisję oraz ETS, potwierdzonym obecnie
przez art. 216 ust. 2 TFUE, państwa członkowskie, które dopuściłyby się naruszenia traktatu
międzynarodowego zawartego przez Unię ponosiłyby odpowiedzialność za uchybienie swoim zobowiązaniom członkowskim na podstawie traktatów założycielskich Unii.
Po drugie, z punktu widzenia reżimu odpowiedzialności międzynarodowej mogłoby to oznaczać gotowość Unii Europejskiej do przyjęcia i
uznania zachowania państwa członkowskiego
za swoje własne.15 W takim przypadku ustalenie, czy zostało naruszone zobowiązanie spoczywające na Unii Europejskiej czy na państwie
członkowskim nie miałoby znaczenia, gdyż dany czyn byłby przypisany Unii Europejskiej w
obu przypadkach. Jest to podobne rozwiązanie
do tego, które Komisja Europejska przyjęła w
przypadku Światowej Organizacji Handlu. W
sprawie przeciwko Wspólnocie Europejskiej
dotyczącej klasyfikacji celnej wyposażenia
komputerowego Komisja, w czasie rozprawy,
zadeklarowała swoją gotowość do przyjęcia
wszelkiej odpowiedzialności za wszystkie zachowania w odniesieniu do koncesji taryfowych, niezależnie od tego, czy zachowania te
byłyby podejmowane przez UE czy przez państwa członkowskie.16
Nawiązując do wcześniejszych rozważań na
temat projektu artykułów Komisji prawa międzynarodowego dotyczących odpowiedzialności organizacji międzynarodowych, wydaje się,
że prostszą do opisania sytuacją byłaby ta,
określona przez art. 15 tego dokumentu. Taka
sytuacja występuje wówczas, gdy Unia Europejska wydaje decyzję wiążącą państwa członkowskie, której wykonanie stanowiłoby naruszenie traktatu inwestycyjnego zawartego

Por. art. 9 projektu z 2011 r.
European Communities – Customs Classification of
Certain Computer Equipment, Appelate Body Report of
5.6.1998, WTO doc. WTO/DS62/AB.
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przez Unię z podmiotem trzecim. Przepis ten
niewątpliwie obejmuje rozporządzenia, które
zgodnie z art. 288 TFUE wiążą w całości i są
bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich. Większe problemy sprawia zastosowanie omawianej w tym miejscu reguły do dyrektyw, które z kolei pozostawiają państwom
członkowskim swobodę co do wyboru formy i
środków ich implementacji. Zgodnie z rozumowaniem przyjętym, między innymi, przez
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości,
odpowiedzialność może być przypisana wówczas, gdy kontrola nad danym zachowaniem ma
charakter efektywny17, czego nie można
stwierdzić w przypadku dyrektyw, które wiążą
państwa członkowskie jedynie w zakresie swoich celów. Jednocześnie, ostateczny wniosek co
do tego problemu będzie zawsze zależał od
konkretnego brzmienia dyrektywy, jako że w
coraz większej liczbie przypadków nie pozostawiają one państwom członkowskim wystarczającego marginesu swobody. W przypadku
decyzji rozstrzygnięcie omawianego problemu
będzie jednoznaczne, jako że wiążą one swojego adresata w całości i nie pozostawiają wyboru środków ich implementacji.
W przypadku ewentualnego zastosowania art.
17 projektu Komisji prawa międzynarodowego,
wszystkie akty normatywne prawa UE byłyby
objętej jego zakresem. Rozporządzenia z pewnością wypełniają przesłanki „decyzji wiążącej
państwa członkowskie”. Dyrektywy podlegałyby reżimowi akapitu drugiego art. 17, który
przewiduje odpowiedzialność organizacji za
czyny przez nią autoryzowane. Autoryzacja ta
wyraża się w wspomnianym wyżej marginesie
swobody co do środków implementacji. Należy
przypomnieć, że podstawowym wymogiem
zastosowania art. 17 jest więź między autory-

Stosowanie konwencji o zapobieganiu i karaniu
zbrodni ludobójstwa (Bośnia i Hercegowina przeciwko
Serbii i Czarnogórze), wyrok MTS z 26.2.2007 r., par. 396
i n.
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zacją a czynem zabronionym. Biorąc pod uwagę
obowiązek państw członkowskich implementacji dyrektywy (oraz potencjalną ich odpowiedzialność na podstawie prawa UE w przypadku
zaniechania), więź taka może być z całą pewnością ustanowiona.
Omówione powyżej postanowienia dotyczą
odpowiedzialności organizacji za czyny popełnione przez państwa. Jednocześnie, zgodnie z
art. 19 projektu Komisji prawa międzynarodowego „nie przesądzają one o odpowiedzialności
międzynarodowej państwa (…), które dopuści
się takiego czynu”. W konsekwencji, można sobie wyobrazić sytuację, w której ten sam czyn
prowadziłby do równoczesnej odpowiedzialności organizacji oraz jej członka. W kontekście
traktatów inwestycyjnych zawieranych przez
Unię taka sytuacja może potencjalnie wystąpić,
jako że organy państw członkowskich często
działają w ramach wyznaczonych przez ustawodawstwo Unii. Prawdziwy problem powstałby wówczas, gdyby doszło do przypadku
opisanego powyżej, tj. jednoczesnego obowiązywania traktatu inwestycyjnego zawartego
przez Unię oraz traktatów zawartych przez
państwa członkowskie. To prowadziłoby do
zwiększenia zagrożenia tzw. treaty shopping,
jako że potencjalne roszczenie inwestora mogłoby się opierać na wybranym przez niego
instrumencie.
Podsumowanie
Wraz z wejściem w życie Traktatu lizbońskiego
Unia Europejska uzyskała kompetencję w odniesieniu do polityki inwestycyjnej w konsekwencji większość materii normowanej przez
typowe traktaty inwestycyjne weszła w zakres
wyłącznej kompetencji Unii. Jedynym wyjątkiem są klauzule wywłaszczeniowe, które
wciąż należą do sfery zarezerwowanej dla
państw członkowskich. Lege artis, traktaty inwestycyjne zawierane w przyszłości przez Unię
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powinny mieć formę umów mieszanych. Taka
konkluzja byłaby jednak sprzeczna z stanowiskiem przyjętym przez Komisję Europejską,
która zgłasza roszczenia do wyłączności co do
pełnego zakresu polityki ochrony inwestycji.
Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem tego
dylematu byłoby zwrócenie się do ETS w trybie
art. 318 ust. 11 TFUE o opinię co do tego, czy
projektowany traktat jest zgodny z prawem UE.
Dopóki UE nie zawrze traktatu z konkretnym
podmiotem trzecim, traktaty zawarte wcześniej
przez państwa członkowskie powinny zostać
utrzymane w mocy, pod warunkiem ich dostosowania do wymogów prawa UE. Biorąc pod
uwagę wspomniane wyżej roszczenie do wyłączności, oznacza to obowiązek uzyskania ze
strony Komisji autoryzacji do utrzymania takich porozumień w mocy. Można również sobie
wyobrazić, że Komisja, korzystając z upoważnienia przyznanego jej na mocy art. 2 ust. 1
TFUE, udzieli zgody na negocjacje oraz przyjęcie nowych porozumień, zwłaszcza tam, gdzie
Unia nie będzie miała swojego interesu w zawarciu traktatu z konkretnym podmiotem.
Gdyby Unia zdecydowała się rozpocząć negocjacje z podmiotem trzecim, powinna zapewnić,
że nie powstanie żaden konflikt między negocjowanym porozumieniem a traktatami państw
członkowskich, które pozostawałyby w mocy.
Najtrafniejszym rozwiązaniem byłoby włączenie do projektu traktatu unijnego odpowiedniej
klauzuli dotyczącej zastąpienia przez ten traktat wszystkich traktatów państw członkowskich do tej pory zawartych z danym podmiotem. Takie rozwiązanie bywało też stosowane
w przeszłości, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że do jego skuteczności konieczne jest uzyskanie zgody drugiej strony. Inną możliwością
jest podjęcie przez państwo członkowskie jednostronnego działania zmierzającego do wypowiedzenia traktatu inwestycyjnego zawartego z podmiotem trzecim. W przypadku, gdyby
obie strony zgodziły się na wygaśnięcie danego
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traktatu, skutek takiego rozwiązania byłby analogiczny do pierwszej opcji. Prawdziwy problem narodziłby się jednak wówczas, gdyby
żadne z tych rozwiązań nie znalazło poparcia u
zainteresowanego podmiotu. Wówczas jedyną
możliwością byłoby jednostronne wypowiedzenie traktatu zgodnie z przewidzianą w nim
klauzulą przy utrzymaniu skutków klauzuli
rozszerzającej zakres temporalny ochrony traktatowej. Taka sytuacja oznaczałaby równoczesne obowiązywanie traktatu unijnego oraz
traktatów państw członkowskich.
Powyższe rozważania nie są neutralne z punktu widzenia problematyki odpowiedzialności.
Teoretycznie jest możliwe, by organizacja i
państwo członkowskie były odpowiedzialne za
ten sam czyn. Jednakże, rzeczywiste pytanie nie
dotyczy tylko przypisania odpowiedzialności,
lecz jej implementacji przez zainteresowany
podmiot. Rozstrzygnięcie tego dylematu zależy
od wewnętrznych reguł danej organizacji (w
omawianym przypadku zależałoby to więc od
prawa UE), jak również od ogólnych reguł odpowiedzialności w prawie międzynarodowym.
Odnośnie prawa UE należy zauważyć, że Komisja jednoznacznie zaproponowała, że będzie
jedyny podmiotem pozwanym w arbitrażu inwestycyjnym. Jednocześnie, w przedstawionym
projekcie wszechstronnej polityki inwestycyjnej, Komisja (celowo) pozostawiła kwestię odpowiedzialności finansowej do rozstrzygnięcia
w drodze legislacyjnej. Obecnie Komisja jest na
etapie przygotowywania odpowiedniego projektu. Z perspektywy prawa międzynarodowego natomiast, deklaracja Komisji może być potraktowana jako uznanie i przyjęcie odpowiedzialności przez Unię na własny rachunek. Ponadto, proponowane reguły dotyczące odpowiedzialności organizacji międzynarodowych
potwierdzałyby, że Unia byłaby odpowiedzialna również za zachowanie państwa podejmowane w celu implementacji prawa UE. W konsekwencji, to Unia odpowiadałaby przed inwe-
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storem, natomiast wewnętrzne akty co do odpowiedzialności odszkodowawczej powinny
być traktowane jako wewnętrzne ustalenia nie
mające znaczenia dla podmiotu trzeciego.
Ostatecznie należy stwierdzić, że przyszła
wszechstronna polityka inwestycyjna rzeczywiście będzie musiała być wszechstronna, jako
że będzie obejmować nie tylko kwestie prawa
UE, które może być narzucane państwom
członkowskim pod groźbą sankcji w postaci
postępowania o uchybienie zobowiązaniom, ale
również zagadnienia prawa traktatów na poziomie horyzontalnym, jako że potencjalna
strona trzecia z całą pewnością będzie żądała
rekompensaty za wzięcie pod uwagę wspomnianych powyżej ustaleń wewnętrznych.
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Jirvraj v. Hashwani –
dlaczego arbiter nie jest w stosunku pracy?
Łucja Nowak
Przez ostatnie dwa lata tocząca się przed sądami angielskimi sprawa Jivraj v. Hashwani poruszała wyobraźnię środowiska arbitrażowego. Jako że ostateczny wyrok w sprawie zapadł w lipcu, najwyższy
czas na podsumowanie.
Sprawa, na kanwie której pojawiło się pytanie1
Spór, na tle którego pojawiła się tytułowa kwestia, związany był z dwoma członkami muzułmańskiej grupy ismailitów, Nurdinem Jivrajem
i Sadruddinen Hashwanim, którzy prowadzili
wspólny biznes inwestujący w nieruchomości.
Podstawą przedsięwzięcia była umowa joint
venture z 1981 r., zawierająca zapis na sąd polubowny. W zapisie strony postanowiły, że spory pomiędzy nimi:
„będą rozstrzygane przez trzech arbitrów (podejmujących decyzję na zasadzie większości).
Każda strona powoła po jednym arbitrze, zaś
trzecim arbitrem będzie aktualny w danym momencie Przewodniczący Narodowej Rady Wielkiej Brytanii Najjaśniejszego Agi Chana. Wszyscy
arbitrzy będą poważanymi członkami społeczności ismailickiej, zajmującymi w niej wysoką
pozycję.”
W 1988 r. przedsiębiorcy postanowili zakończyć wspólne prowadzenie biznesu. Powołali
panel koncyliacyjny składający się z trzech
członków społeczności ismailickiej, aby podzielił przedsiębiorstwo pomiędzy nimi. Koncyliatorzy zakończyli prace w 1990, ale nie byli w
stanie rozstrzygnąć wszystkich sporów między

Jivrajem i Hashwanim dotyczących ich wspólnego biznesu. W związku z tym przedsiębiorcy
powierzyli rozstrzygnięcie pozostałych sporów
jednemu koncyliatorowi/arbitrowi – także
członkowi społeczności ismailickiej. Osoba ta
„poddała się” w 1995 r., nie będąc w stanie rozstrzygnąć wszystkich sporów pomiędzy stronami.
Ów nierozstrzygnięty spór pozostał nierozwiązany przez następne lata i w 2008 r. Hashwani
poinformował Jivraja, że do jego rozwiązania
powołany został arbiter jedyny. Hashwani zakomunikował również, że nie jest już związany
wymogiem zapisu, że arbitrzy mają być członkami społeczności ismailickiej, gdyż wymóg
tego rodzaju dotknięty jest nieważnością, stanowiąc dyskryminację na tle religijnym zgodnie
z angielską Ustawą o Prawach Człowieka
z 1998 r. W związku z tym Hashwani powołał
jako arbitra jedynego Sir Antoniego Colemana,
emerytowanego sędziego anglielskiego Sądu
Gospodarczego, nie zaś członka społeczności
ismailickiej. W odpowiedzi na to Jivraj złożył w
Sądzie Gospodarczym wniosek z żądaniem
orzeczenia, iż takie powołanie arbitra jest nieważne jako sprzeczne z zapisem na sąd polubowny. Hashwani z kolei złożył w tym samym
sądzie wniosek o wydanie postanowienia powołującego Colemana jako arbitra jedynego.

Łucja Nowak: radca prawny, PhD candidate (School of
Oriental and African Studies, University of London)
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Główne zagadnienie w sprawie Jivraj v.
Hashwani
Główną kwestią do rozstrzygnięcia przez sąd
było to, czy wymóg w zapisie na sąd polubowny, aby wszyscy arbitrzy byli członkami społeczności ismailickiej jest bezprawny. Bezprawność, jak argumentował Hashwani, wynikała z zakazu dyskryminacji na tle religijnym w
zakresie zatrudnienia, zawartego w Rozporządzeniach o równości zatrudnienia (kwestie religii bądź przekonań) z 2003 r. („Rozporządzenia”).2 Rozporządzenia stanowiły implementację Dyrektywy 2000/78/WE o równym traktowaniu w zakresie zatrudnienia i pracy (‘Dyrektywa’).3
Dyrektywa wprowadziła bardzo szeroką definicję zatrudnienia. Definicja pojęcia ‘zatrudnienie’ w Rozporządzeniach obejmowała „zatrudnienie na podstawie umowy bądź świadczenie
usług ... bądź umowy o osobistym świadczeniu
jakiejkolwiek pracy...”. Hashwani argumentował, że powołanie arbitra mieści się w zakresie
„zatrudnienia na podstawie ... umowy o osobistym świadczeniu jakiejkolwiek pracy”.
Zgodnie z Rozporządzeniami pracodawca nie
może dyskryminować przeciwko jakiejkolwiek
osobie, np.
a) w przygotowaniach poczynionych w celu
ustalenia komu powinien zaoferować zatrudnienie, lub
b) w warunkach zatrudnienia tej osobie zaoferowanych.4
Umowa zawierająca warunek niezgodny z Regulacjami uważana jest za nieważną. 5

Hashwani argumentował, że zapis na sąd polubowny w umowie między nim a Jivrajem mieści
się w zakresie obu powyższych przykładów
dyskryminacji i jest w związku z tym bezprawny i nieważny.
Pierwszą i podstawową kwestią, jaką musiał
rozstrzygnąć sąd było więc to, czy stosunek
prawny między stronami sporu i arbitrem stanowi stosunek zatrudnienia i jest w związku z
tym objęty zakresem Dyrektywy i Rozporządzeń.
Kwestia charakteru prawnego relacji między
arbitrem i stronami stanowi przedmiot wieloletniej dyskusji pośród praktyków i teoretyków
arbitrażu. Rzadko, o ile w ogóle, pojawiała się
jednak sugestia, że relacja ta ma charakter stosunku, nawet szeroko pojętego, zatrudnienia.
Jak to bywa z prostymi pytaniami, na które odpowiedź wydaje się oczywista, odpowiedź na
powyższe pytanie okazała się niełatwa do
sformułowania. Różne odpowiedzi udzielane
przez sądy doprowadziły sprawę Jivraj v.
Hashwani aż przed angielski Sąd Najwyższy.
Sąd pierwszej instancji – quasi-sądowy charakter powołania arbitra nie jest zatrudnieniem
Sąd pierwszej instancji 6, w osobie sędziego Steela, orzekł, iż Rozporządzenia nie znajdują zastosowania do powoływania arbitrów.
Sąd w pierwszej kolejności potwierdził quasisądowy status arbitra. Uznał, że nawet jeżeli
uważać powołanie arbitra za stosunek kontraktowy, „jest to kontrakt bardzo dziwny” ponieważ:
„(i) arbiter ma immunitet procesowy;

*) radca prawny, PhD candidate (School of Oriental and
African Studies, University of London)
2 Rozporządzenia zostały niedawno zastąpione Ustawą o
równości z 2010 r.; fakt ten nie miał znaczenia w
omawianej sprawie.
3 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000
r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (O.J. 2000
L303, str. 16)
4 § 6(i)(a) and (b) Rozporządzeń
e-Przegląd Arbitrażowy nr 4 2011 r.

(ii) ma obowiązek działać sprawiedliwie i równo
traktować wszystkie strony;

5
6

§ 35 Rozporządzeń
[2009] EWHC 1364 (Comm), orzeczenie z 26 czerwca
2009 r.
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(iii) bez postanowienia sądu żadna ze stron nie
może arbitra usunąć.” 7
Sędzia Steel orzekł również, że stosunek pomiędzy stronami i arbitrem nie stanowi stosunku zatrudnienia w rozumieniu Rozporządzeń. Uznał, że:
„Nawet jeżeli rola bądź status arbitra może być
sklasyfikowana jako ‘niezależnego’ kontraktora,
‘pracodawca’ nie może mu wydawać poleceń co
do tego jak ma pracować lub jaki ma osiagnąć
określony rezultat. Arbiter jest więc istotnie zupełnie niezależny i nikt nie jest jego klientem.
Jedynie wtedy może on działać niezależnie od
stron.
Najbliższą analogią do roli arbitra jest rola sędziego. Jest on umocowany do podejmowania
decyzji o prawach i obowiązkach stron, wymaga
się od niego działania wobec stron w sposób
sprawiedliwy i niezależny, jego decyzje mogą
zostać podważone tylko w zakresie przewidzianym ustawą, nie ponosi osobistej odpowiedzialności za swoje błędy.” 8
Sąd zastosował przez analogię orzeczenie dotyczące status sędziów, sędziów pokoju
i przewodniczących trybunałów, zgodnie z którym osoby te nie są uważane za będące w stosunku zatrudnienia.9 Ponadto zauważył, że
próba zastosowania wielu postanowień Rozporządzeń prowadzi do absurdalnych rezultatów.10
Sąd pierwszej instancji uznał, że powołanie
arbitra nie stanowi stosunku zatrudnienia.
Sąd Apelacyjny – osobiste świadczenie usług
jest stosunkiem zatrudnienia
Orzeczenie sędziego Steela było pozytywnym
odzewem na apel Mustilla i Boyda w ich klasycznym komentarzu do prawa arbitrażowego:

„...powołanie arbitra nie jest tym samym co zatrudnienie księgowego, architekta czy prawnika.
W istocie, jest czymś zupełnie nieporównywalnym. Mamy nadzieję, że sądy to dostrzegą i nie
będą próbowały wciskać stosunku pomiędzy arbitrem a stronami w ramy nieprzyjaznych mu
teorii, ale skoncentrują się bezpośrednio na rozważeniu
jakie
prawa
i obowiązki, w interesie publicznym, powinny być
częścią statusu arbitra.” 11
Sąd Apelacyjny12 nie był jednak tak pozytywnie
nastawiony. Jednomyślnie uznał, że powołanie
arbitra stanowi stosunek zatrudnienia w rozumieniu Rozporządzeń. Odmówił głębszej analizy charakteru pozycji arbitra i w pełni poparł
argumenty wysuwane przez prawnika Sadruddina Hashwaniego:
„[Sąd pierwszej instancji] zbytnio skoncentrował
się
na
charakterze
pozycji
arbitra
i pominął fakt, że Dyrektywa i Rozporządzenia
znajdują zastosowanie do wszelkich form zatrudnienia w najszerszym tego słowa znaczeniu i
obejmują świadczenie usług na podstawie
wszelkich rodzajów umów. (...) [R]ozporządzenia
znajdują zastosowanie do powołania arbitra
ponieważ osoba powołująca inną osobę do działania w tym charakterze zatrudnia ją do świadczenia usługi. Pojęcie ‘zatrudnienia’ w tym konteście jest zdefiniowane w Rozporządzeniach i
obejmuje wszelkiego rodzaju umowy o osobistym
świadczeniu pracy, zaś ‘praca’ w tym kontekście
jest rozumiana szeroko i obejmuje świadczenie
usług wszelkiego rodzaju. (...) [S]zczegóły charakteru stosunku między arbitrem a stronami
sporu są bez znaczenia; znaczenie ma jedynie to,
że [stosunek ten] oparty jest na umowie, na podstawie której arbiter zobowiązuje się do rozstrzygnięcia powierzonego mu sporu.” 13

Sir M. J. Mustill, S. C. Boyd, Commercial Arbitration, 2nd
ed., Butterworths 1989, str. 223, cytowane w [2009]
EWHC 1364 (Comm), § 24
12 [2010] EWCA Civ 712, orzeczenie z 22 czerwca 2010
13 Ibid., § 13
11

Ibid., § 25
8 Ibid., §§ 26-27
9 Ibid., §§ 28-29
10 Ibid., §§ 32-37
7
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Typowe powołanie arbitra, jak wyjaśnił Sąd
Apelacyjny, obejmuje:
„pozyskanie usług określonej osoby w celu rozstrzygnięcia sporu na postawie umowy miedzy
stronami, zasad prawa, w tym przepisów znajdujących zastosowanie do arbitrażu. W tym znaczeniu [powołanie arbitra] nie różni się od zatrudnienia prawnika do świadczenia usługi
prawnej, jak sporządzenie testamentu, konsultacji lekarskiej jakiegoś schorzenia bądz zatrudnienia księgowego do zajęcia się deklaracją podatkową.” 14
Sąd Apelacyjny nie przyjął więc rozróżnienia
między arbitrami a innymi profesjami zaproponowanego przez Mustilla i Boyda. Sąd orzekł,
że istotną cechą usług świadczonych przez
wszystkie te profesje jest osobisty charakter
świadczenia. To osobiste świadczenie usług
oznaczało, że wszystkie były objęte zakresem
pojęcia ‘zatrudnienie’ dla celów Rozporządzenia, które to pojęcie obejmowało ‘zatrudnienie
na podstawie ... umowy o osobiste świadczenie
jakiejkolwiek pracy.’ 15
Skutkiem powyższego ustalenia, a także ustaleń
dokonanych przez sąd stosując Rozporządzenia
do zapisu na sąd polubowny w umowie między
Jivrajem i Hashwanim, Sąd Apelacyjny uznał,
że zapis ten jest nieważny.
Ze względu na potencjalne skutki orzeczenia
Sądu Apelacyjnego dla arbitrażu handlowego,
wywołało ono prawdziwą burzę w środowisku
arbitrażowym. Stało się podstawą wielu artykułów, komentarzy, notatek, dyskusji i seminariów i było zapewne najbardziej ‘popularnym’
orzeczeniem dotyczącym arbitrażu w 2010 r.
Gdy sprawa była słuchana przez angielski Sąd
Najwyższy, środowisko arbirażowe w zniecierpliwieniu oczekiwało na wyrok. Interwenientami w sprawie były między innymi Londyński
Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy (LCIA 14
15

Ibid., § 16
Ibid., § 17
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London Court of International Arbitration) oraz
Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC – International Chamber of Commerce).
Sąd Najwyższy – świadczenie usług w sposób niezależny nie jest zatrudnieniem
Sąd Najwyższy skrytykował Sąd Apelacyjny za
skupienie się „wyłącznie na kwestii czy istnieje
umowa o osobiste świadczenie pracy, podczas
gdy należało zadać pytania znacznie bardziej
zniuansowane.”16 Istota sprawy leżała nie w
podobieństwach pomiędzy arbitrami i sędziami
czy arbitrami i prawnikami, lekarzami bądź
księgowymi. Kluczem do odpowiedzi na pytanie było rozróżnienie pomiędzy ‘zatrudnieniem’ a ‘niezależnym świadczeniem usług’, niezależnie od nazw nadanych im w umowach i
przy rozważeniu wszystkich okoliczności danego stosunku prawnego.
Wyjaśniając sposób, w jaki należało dokonać
analizy, Sąd Najwyższy oparł się na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
(„ETS”) dotyczącym pojęcia ‘zatrudnienia’. 17
Orzecznictwo ETS rozróżnia między pojęciem
‘zatrudnienia’, którego cechą podstawową jest
świadczenie przez daną osobę usług przez
określony czas, pod kierunkiem innej osoby
i za wynagrodzeniem, od pojęcia ‘niezależnego
świadczenia usług’, gdzie usługodawca nie
znajduje się w stosunku podległości wobec
usługobiorcy.18 Sąd Najwyższy zastosował owo
rózróżnienie do Dyrektywy i Rozporządzeń.
Przeanalizował również orzeczenia sądów angielskich, w których podejście sądów było podobne.19

[2011] UKSC 40, orzeczenie 27 lipca 2011, § 46
Sąd Najwyższy oparł się w szczególności na sprawach:
Allonby v Accrington and Rossendale College (Sprawa
Nr C-256/01) [2004] ICR 1328 i na opinii AG Lenza w
sprawie Lawrie-Blum v Land Baden-Wurttemberg
(Sprawa Nr C-66/85) [1987] ICR 483
18 [2011] UKSC 40, §§ 24-27
19 Ibid., §§ 28-34: Percy v Board of National Mission of the
Church of Scotland [2006] 2 AC 28, Perceval-Price v
Department of Economic Development [2000] IRLR
16
17
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Różnica między zatrudnieniem a niezależnym
świadczeniem usług wymaga szczegółowej
analizy okoliczności danej sprawy, w tym
szczegółowej analizy stosunku prawnego miedzy danymi stronami. 20
Przyjmując technikę analizy zastosowaną przez
ETS w sprawie Allonby, Sąd Najwyższy uznał,
iż „jest oczywistym, że arbiter nie jest zatrudniony na podstawie umowy o osobiste świadczenie
pracy”:
„Pomimo że arbiter może być traktowany jak
usługodawca na potrzeby VAT i oczywiście
otrzymuje on wynagrodzenie za swoją prace,
pomimo że świadczy usługi osobiście i nie może
powierzyć ich wykonania innej osobie, wykonywanie przez niego usług i otrzymywanie wynagrodzenia nie następuje pod kierunkiem stron.
(...) Należy on raczej do kategorii niezależnych
usługodawców, który nie znajduje się się w stosunku zależności wobec stron – usługobiorców.
(...) Arbiter jest w istotny sposób niezależny od
stron. Jego funkcja i obowiązki wymagają od
niego podejścia ponad indywidualnymi interesami stron i działania w sposób, który żadnej ze
stron nie faworyzuje. (...) Nie znajduje się on w
żadnym stopniu w stosunku podporządkowania
wobec stron, sytuacja jest raczej odwrotna. W
istocie arbiter jest ‘organem quasi-sądowym’
(...).”21
Taka rola arbitra znajduje odzwierciedlenie w
ustawodawstwie angielskim oraz ustawodawstwie innych krajów, w Ustawie modelowej
UNCITRAL o międzynarodowym arbitrażu
handlowym, a także w licznych regulaminach
arbitrażowych.
Sąd Najwyższy zauważył również, że pomimo
zajmowania quasi-sądowej pozycji, arbitrzy
znajdują się w zupełnie innej sytuacji niż sędziowie:
380, O'Brien v Ministry of Justice (Note) [2010] UKSC
34, [2010] 4 All ER 62
20 [2011] UKSC 40, § 34
21 Ibid. §§ 40-41
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„mimo że sędziowie muszą być niezależni w
orzekaniu, nie mogą otrzymywać w tej kwestii
żadnych dyrektyw, w innych aspektach swojej
funkcji nie są niezależnymi uslugodawcami, którzy mogą świadczyć pracę według swojego
uznania, tak jak osoby pracujące na własny rachunek.” 22
Poza tym pozycja sędziów analizowana jest w
relacji z odpowiednimi organami państwa,
podczas gdy relacja arbitrów jest analizowana
w relacji ze stronami sporu.23 Wyjaśniałoby to
również dlaczego zakaz dyskryminacji znajduje
zastosowanie do sędziów a świadczenie przez
nich pracy jest objęte zakresem szeroko pojętego zatrudnienia.24 Sąd Najwyższy również
zgodził się z sędzią pierwszej instancji, że wiele
postanowień Rozporządzeń jest „zupełnie nieadekwatnych do stosunku między stronami a
arbitrem czy arbitrami.” 25
Sąd Najwyższy podsumował swoją analizę w
następujący sposób:26
“głównym celem powołania arbitra bądź arbitrów jest powierzenie im bezstronnego rozstrzygnięcia sporu między stronami zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie. Pomimo że umowa
między stronami i arbitrami jest umową o osobiste świadczenie usług, usługi te nie są świadczone pod kierunkiem stron.” 27
Środowisko arbitrażowe odetchnęło z ulgą.
Komentarz
Sprawa Jivraj v. Hashwani jest kolejnym przykładem ścierania się prawa europejskiego
z zasadami rządzącymi arbitrażem handlowym. Owe interakcje, jak pokazała np. sprawa
Ibid., § 44
Ibid., § 45
24 [2010] EWCA Civ 712, § 21
25 [2011] UKSC 40, § 43
26 Stosując zasadę ‘głównego celu’ ('dominant purpose')
stosowaną przez sądy angielskie, która, jak Sąd Najwyższy stwierdził w § 39 "nie może być uznana za jedyną (prawidłową), mimo że może mieć znaczenie dla
prawidłowego wnioskowania.”
27 [2011] UKSC 40, § 45
22
23
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West Tankers28, przynoszą czasem niespodziewane wyniki. Stawiają one na pozór oczywiste
pytania i czasem dostarczają szokujących odpowiedzi. Każdy praktyk specjalizujący się w
arbitrażu zapytany przed sprawą Jivraj v.
Hashwani czy powołanie arbitra stanowi stosunek zatrudnienia przyjrzałby się pytającemu
ze zdziwieniem i odpowiedział „Oczywiście, że
nie!” Po orzeczeniu angielskiego Sądu Najwyższego z lipca bieżącego roku będzie on mógł
udzielić bardziej elokwentnej odpowiedzi.
Sąd Najwyższy wyjaśnił, że, na potrzeby prawa
europejskiego, powołanie arbitra nie może być
uważane za nawiązanie stosunku zatrudnienia.
Podstawą takiego stwierdzenia jest nie tyle fakt
osobistego świadczenia usług przez arbitra, co
niezależność jego funkcji. Ten fakt odróżnia arbitrów od innych zawodów prawniczych (sędziów, radców prawnych czy adwokatów).
Rozstrzygnięcie w sprawie Jivraj v. Hashwani
dotyczyło kwestii dyskryminacji i nie wpłynie
na kwalifikację usług świadczonych przez arbitra dla celów podatkowych. Jednak ze względu
na fakt, że angielski Sąd Najwyższy stosował
rozwiązania dotyczące pojęcia ‘zatrudnienia’
przyjęte w orzecznictwie ETS, jego orzeczenie
może mieć wpływ w przyszłych sporach, które
dotyczyć będą charakteru prawnego pozycji
arbitra.
Pomimo że orzeczenie w sprawie Jivraj v.
Hashwani jest orzeczeniem angielskiego Sądu
Najwyższego, ma ono znaczenie poza angielskim systemem prawnym. Sprawa dotyczyła
stosowania prawa europejskiego i zastosowania rozwiązań przyjętych przez ETS. W związku
z tym pozycja arbitra jako ‘niezależnego usługodawcy’ a nie ‘osoby pozostającej w stosunku
zatrudnienia’ powinna znaleźć powszechną
akceptację sądów, praktyki prawnej i środowisk naukowych w całej Unii Europejskiej.

Allianz SpA v West Tankers Inc (Case C-185/07), orzeczenie ETS z 10 lutego 2009
28

e-Przegląd Arbitrażowy nr 4 2011 r.

str. 21 |

ANALIZY I OPINIE

Anti-suit injunctions w Polsce
Marcin Ciemiński, Adelina Prokop
Możliwość stosowania anti-suit injunctions (czyli zakazu wszczynania postępowań przed innymi sądami) w celu ochrony zapisu na sąd polubowny jest obecnie jednym z najbardziej kontrowersyjnych
zagadnień praktyki i doktryny arbitrażowej oraz międzynarodowego postępowania cywilnego.
Przedstawienie problemu
Tylko w ciągu ostatnich miesięcy sądy państw
anglosaskich wydały anti-suit injunctions w
kilku głośnych sprawach. W maju 2011 roku
angielski sąd apelacyjny w Londynie zakazał
wszczynania postępowania arbitrażowego w
Kazachstanie przeciwko amerykańskiej spółce
energetycznej AES 1. W czerwcu 2011 roku sąd
gospodarczy w Londynie wydał anti-suit injunction przeciwko amerykańskiej spółce Excalibur
Ventures, zakazując jej kontynuowania równolegle wszczętego postępowania arbitrażowego
w Nowym Jorku2. Sądy amerykańskie w celu
ochrony prawidłowego toku postępowania arbitrażowego wydały w ciągu ostatnich miesięcy
zakazy wszczynania postępowań sądowych w
Brazylii, Nigerii, Indiach i na Ukrainie 3.
Jednym z powodów, dla których współcześnie
pojawia się konieczność rozważenia możliwości zastosowania anti-suit injunction jest coraz
powszechniejsze zjawisko celowego wszczynania przez strony postępowania sądowego w
wielu jurysdykcjach, z naruszeniem umowy o
AES Ust-Kamenogorsk HPP LLP v UstKamenogorsk HPP JSC. Zob. także
http://www.globalarbitrationreview.com/journal/articl
e/29669/uk-striking-right-balance-anti-suitinjunctions/.
2
Excalibur Ventures v Texas Keystone. Zob. także.
http://www.globalarbitrationreview.com/news/article/
29595/uk-court-explains-anti-suit-injunction/
3
Por.
http://www.globalarbitrationreview.com/news/article/
28744/do-counsel-need-new-york-state-mind-/
1
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arbitraż, w celu m.in. przedłużenia postępowania oraz zmuszenia przeciwnika do ponoszenia
wysokich kosztów postępowania przed wieloma organami ochrony prawnej. W związku z
tym prawdopodobne jest, że przed koniecznością rozważenia dopuszczalności udzielenia
anti-suit injunctions może w niedalekiej przyszłości stanąć polski sąd powszechny lub polubowny. Uzasadnione zdaje się być zatem pytanie o możliwość zastosowania anti-suit injunctions w Polsce.
Celem tego artykułu jest przeanalizowanie dopuszczalności zastosowania w Polsce na gruncie obecnego stanu prawnego środka zabezpieczającego w postaci anti-suit injunctions w celu
ochrony zapisu na sąd polubowny i prawidłowego toku postępowania arbitrażowego.
Czym są anti-suit injunctions?
Anti-suit injunctions czyli postanowienia tymczasowe zakazujące stronie złożenia środka
prawnego do innego sądu4, to rodzaj środków
zabezpieczających stosowanych w celu uniemożliwienia stronie korzystania z postępowania sądowego w sposób, który może być uznany za nadużycie praw tej strony5. Postanowie-

A. Szumański (red.), System Prawa Handlowego, Tom
8, Arbitraż handlowy, C.H. Beck, Warszawa 2010, s.
483.
5
Jeśli chodzi o możliwość posługiwania się koncepcją nadużycia prawa w przypadku praw o charakterze procesowym, to zob. np.: K. Osajda, Nadużycie prawa
4
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nie o zastosowaniu anti-suit injunctions ma na
celu zapobieżenie lub wstrzymanie postępowania przed innym sądem niż sąd właściwy do
rozpoznania sprawy. Anti-suit injunctions są
stosowane zwłaszcza w sprawach, w których
istnieje ryzyko prowadzenia równoległych postępowań przed sądami więcej niż jednego
państwa.
Anti-suit injunctions wywodzą się z tradycji
prawnej common law i są najczęściej stosowane
przez sądy powszechne w krajach anglosaskich.
W Wielkiej Brytanii podstawą stosowania antisuit injucntions jest art. 37 ust. 1 angielskiej
ustawy o Sądzie Najwyższym z 1981 roku,
zgodnie z którą sąd może udzielić środków zabezpieczających we wszystkich sprawach, w
których uzna to za usprawiedliwione i zapewniające prawidłowy przebieg postępowania. W
świetle art. 44 angielskiego Prawa o arbitrażu z
1996 roku sąd powszechny jest uprawniony do
wydawania takich środków zabezpieczających
także
w
związku
z postępowaniem arbitrażowym.
Warto jednak podkreślić, że środki podobne do
anti-suit
injunctions
są
stosowane
w niektórych krajach o tradycji romańskogermańskiej, np. w Holandii. Sądy holenderskie
są uprawnione do wydania anti-suit injunctions
w przypadku zawarcia przez strony ważnego
zapisu na sąd polubowny oraz wszczęcia przez
jedną ze stron postępowania przed sądem powszechnym jedynie w celu pokrzywdzenia
drugiej strony. Strona wnosząca o wydanie anti-suit injunctions musi wykazać, że działanie jej
przeciwnika procesowego stanowi nadużycie
prawa6 lub może być zakwalifikowane jako
delikt7. Ze względu na rygorystyczne kryteria
zastosowania anti-suit injunctions są jednak
udzielane w Holandii bardzo rzadko. Wskazane
w procesie cywilnym, PS 5/2005, str. 47 i nast.; T. Cytowski, Procesowe nadużycie prawa, PS 5/2005, str. 81 i nast.
6
Zob. art. 3:13 holenderskiego kodeksu cywilnego
77
Zob. art. 6:162 holenderskiego kodeksu cywilnego
e-Przegląd Arbitrażowy nr 4 2011 r.

kryteria stosowania anti-suit injunctions potwierdzają słusznościowy charakter tej instytucji - anti-suit injunctions wywodzą się bowiem z
anglosaskiego systemu equity, a głównym celem zastosowania tej instytucji jest ochrona
słusznych i sprawiedliwych interesów stron.
Czy anti-suit injunctions były już stosowane
w Polsce?
Dopuszczalność udzielenia zabezpieczenia w
postaci anti-suit injunctions nie została jeszcze
rozstrzygnięta w orzecznictwie polskich sądów.
Warto jednak podkreślić, że anti-suit injunctions były już wydawane w sprawach z udziałem polskich stron lub w stosunku do polskich
sądów. W sprawie Welex AG v Rosa Maritime
Limited (tzw. sprawa “Epsilon Rosa”)8 sąd angielski udzielając anti-suit injunction zakazał
prowadzenia postępowania przed Sądem
Okręgowym w Szczecinie. Z kolei w sprawie
Elektrim SA v Vivendi Universal SA 9 polska spółka, Elektrim S.A., złożyła w sądzie angielskim
wniosek o udzielenie anti-suit injunction przeciwko prowadzeniu postępowania sądowego
na Florydzie przez jednego z jej obligatariuszy.
Sąd angielski udzielił spółce wnioskowanego
zabezpieczenia.
Pomimo że anti suit-injunctions nie są uregulowane w prawie polskim, a możliwość ich stosowania nie została jeszcze jednoznacznie rozstrzygnięta przez polskie sądy, to wskazane
przykłady orzeczeń wskazują, że skutki udzielenia takiego zabezpieczenia przez sądy państw
obcych oddziaływały już na podmioty z siedzibą w Polsce oraz na postępowania sądowe toczące się przez polskimi sądami. Tym bardziej
możliwość zastosowania anti-suit injunctions
przez polskie sądy zasługuje na uwagę.

8
9

[2003] APP.L.R. 07/03.
(NO 2) [2007] EWHC 571 (Comm).
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Czy polskie sądy mogą wydawać anti-suit
injunctions?
Anti-suit injunctions są sposobem zabezpieczenia roszczeń polegającym na zakazie wszczynania postępowań przed innymi sądami. Dopuszczalność zastosowania tego środka przez
sądy powszechne w polskim stanie prawnym
powinna zostać zatem przeanalizowana
w kontekście sądowego postępowania zabezpieczającego.
Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c. w każdej sprawie
cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd
lub sąd polubowny można żądać zabezpieczenia. Możliwość wystąpienia z takim żądaniem
istnieje także przed wszczęciem postępowania
w sprawie. Zgodnie z art. 1166 k.p.c. poddanie
sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego
nie wyłącza możliwości zabezpieczenia przez
sąd roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym, także gdy miejsce postępowania
przed sądem polubownym znajduje się poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielenie
przez sąd powszechny zabezpieczenia w sprawie zależy od spełnienia dwóch podstawowych
przesłanek: (i) wnioskodawca musi uprawdopodobnić roszczenie; oraz (ii) wnioskodawca
musi uprawdopodobnić istnienie interesu
prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.
Analizując możliwość zastosowania przez sądy
powszechne w Polsce anti-suit injunctions należy zatem w pierwszej kolejności zastanowić się
jakie roszczenie może podlegać ochronie. Możliwe są tu dwa rozwiązania. Po pierwsze, można przyjąć, że anti-suit injunctions zabezpiecza
roszczenie w sprawie, będące przedmiotem
analizy sądu polubownego (żądanie pozwu). Po
drugie, przedmiotem zabezpieczenia w przypadku anti-suit injunctions może nie być roszczenie w sprawie podlegającej rozpoznaniu
przez sąd polubowny, ale raczej roszczenie o
rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny
zgodnie z zapisem na sąd polubowny. Natura
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zapisu na sąd polubowny, a w konsekwencji
roszczenia o rozpoznanie sprawy przez sąd
polubowny należy jednak do jednych z najbardziej spornych zagadnień w doktrynie postępowania cywilnego – wskazuje się na jego materialny, procesowy lub mieszany charakter 10.
Wątpliwości może natomiast budzić dopuszczalność zabezpieczenia na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego roszczeń
nie mających charakteru materialnego.
W celu uzyskania zabezpieczenia w postaci anti-suit injunction wnioskodawca będzie musiał
także uprawdopodobnić istnienie interesu
prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Zgodnie
z art. 7301 k.p.c. interes prawny w udzieleniu
zabezpieczenia istnieje wtedy gdy "brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni
osiągnięcie celu postępowania w sprawie". Podmiot żądający udzielenia zabezpieczenia w postaci anti-suit injunctions musiałby zatem wykazać, że brak zastosowania tego środka uniemożliwi lub utrudni osiągnięcie celu postępowania arbitrażowego. Można mieć wątpliwości,
czy w przypadku udzielenie zabezpieczenia w
postaci anti-suit injunctions można mówić o
istnieniu interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.
Konieczne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy nieudzielenie zakazu wszczynania innych postępowań naruszających zapis na sąd
polubowny może utrudnić osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Prima facie może się
wydawać, że sam fakt wszczęcia postępowania
przed sądem powszechnym nie ma wpływu na
wynik rozstrzygnięcia wydanego przez sąd arbitrażowy i nie może utrudniać osiągnięcie celu
postępowania w sprawie. Jednak w przypadku,
gdy pomimo toczącego się postępowania arbitrażowego jedna ze stron wszczyna postępowanie sądowe przed sądem powszechnym, w
Zob. np.: T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy,
Warszawa 2008, rozdział II, pkt 1.2.

10
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tym w innym państwie, powstaje ryzyko, że ten
sąd powszechny rozpozna roszczenie pomimo
istnienia zapisu na sąd polubowny. Prowadzenia dwóch równoległych postępowań może zaś
doprowadzić do odmiennych i sprzecznych
rozstrzygnięć. Ponadto, skoro jednym z celów
zapisu na sąd polubowny jest wyłączenie możliwości rozpoznania sprawy przez sądy powszechne, to sam fakt wszczęcia równoległego
postępowania przed sądem powszechnym jest
niezgodny z wolą stron, zwiększa koszty postępowania i może wpłynąć na skuteczność rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego. Można więc
próbować twierdzić, że wszczęcie lub prowadzenie równoległego postępowań przed sądem
powszechnym oraz przed sądem polubownym
narusza uzasadniony interes strony zapisu na
sąd polubowny.

Co więcej zabezpieczanie roszczeń niepieniężnych może polegać na tymczasowym uregulowaniu praw i obowiązków stron sporu (art. 755
§ 1 pkt 1 k.p.c.), a także zawieszeniu przez sąd
orzekający w postępowaniu zabezpieczającym
egzekucji lub postępowania wykonawczego
(art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c.). Sąd Najwyższy dopuścił także możliwość zabezpieczania roszczeń
przez zawieszenie postępowania toczącego się
przed sądem rejestrowym11. W związku z tym
wydaje się, że otwarty katalog środków zabezpieczających roszczenia niepieniężne, sposoby
zabezpieczenia uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego oraz dopuszczone w
orzecznictwie, przemawiają za wnioskiem, że
anti-suit injunction mogłoby być dopuszczalnym sposobem zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.

Uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę
istnienia roszczenia oraz interesu prawnego w
udzieleniu zabezpieczenia nie jest jednak wystarczające do zastosowania anti-suit injunctions. Trzeba bowiem przeanalizować, czy antisuit injunctions może stanowić jeden z dopuszczalnych sposobów zabezpieczenia roszczeń
przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt,
że kodeks postępowania cywilnego przewiduje
odmienne środki zabezpieczenia w zależności
od tego, czy przedmiotem ochrony są roszczenia pieniężne, czy niepieniężne.

W konsekwencji możliwość udzielenia zabezpieczenia w postaci anti-suit injunctions zależy
od tego, jakie roszczenie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wydaje się, że należy wykluczyć
możliwość zastosowania ant-suit injunctions w
przypadku roszczeń pieniężnych, będących
przedmiotem rozpoznania przez sąd polubowny, ponieważ ten sposób zabezpieczenia nie
został wymieniony przez ustawodawcę w zamkniętym katalogu dostępnych sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych (art. 747
k.p.c.). Taka możliwość może natomiast istnieć
w przypadku roszczeń niepieniężnych. Z kolei
jednak, w tym drugim przypadku, nawet przy
ustaleniu istnienia interesu prawnego, co może
być utrudnione, można mieć wątpliwości, czy
zabezpieczenie jest w ogóle możliwe w przypadku roszczenia o rozpoznanie danej sprawy
przez sąd polubowny (ze względu na kontrowersyjną naturę tego roszczenia).

W przypadku roszczeń pieniężnych kodeks postępowania cywilnego przewiduje zamknięty
katalog środków zabezpieczenia, wśród których na próżno szukać anti-suit injunctions (art.
747 k.p.c.). Sytuacja wygląda odmiennie w
przypadku roszczeń niepieniężnych, gdzie co
prawda kodeks postępowania cywilnego wymienia dopuszczalne środki zabezpieczenia ale
ich katalog jest otwarty i sąd może udzielić zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do
okoliczności uzna za odpowiedni (art. 755
k.p.c).
e-Przegląd Arbitrażowy nr 4 2011 r.
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Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca
2010 r. III CZP 49/10: „Dopuszczalne jest zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały
wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
przez zawieszenie postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu zmian na podstawie tej uchwały.”
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Czy anti-suit injunction narusza podstawowe zasady postępowania arbitrażowego i
porządku publicznego?
Nawet w przypadku uznania, że w danej sprawie, spełnione będą pozytywne przesłanki
udzielenia zabezpieczenia poprzez udzielenie
anti-suit injunction, należy zastanowić się, czy
taki sposób zabezpieczenia będzie zgodny z
podstawowymi zasadami postępowania arbitrażowego i zasadami porządku publicznego. W
szczególności, wątpliwości może wywoływać
zagadnienie, czy anti-suit injunctions wydawane przez sąd powszechny w odniesieniu do postępowania arbitrażowego zgodne byłoby z
zasadą Kompetenz-Kompetenz oraz podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).
Przesłanką udzielenia zabezpieczenia w formie
anti-suit injunction musiałoby być bowiem
uprawdopodobnienie roszczenia o rozpoznaniu
sprawy przez sąd arbitrażowy, a nie sąd powszechny. Na etapie udzielenia zabezpieczenie
wnioskodawca powinien zatem uprawdopodobnić, że sąd polubowny jest właściwy do rozstrzygnięcia danego sporu. Przed podjęciem
decyzji o zastosowaniu anti-suit injunction, sąd
powszechny musi więc orzec, że właściwość
sądu polubownego została przynajmniej
uprawdopodobniona. Natomiast zgodnie z naczelną zasadą postępowania arbitrażowego,
Kompetenz-Kompetenz, to sąd polubowny jest
uprawniony do rozstrzygania o swojej właściwości i nie jest związany decyzją sądu powszechnego odnośnie tej właściwości (art.
1180 § 1 k.p.c.). Powstaje również ryzyko, że
sąd powszechny udzieli zabezpieczenia w postaci zakazu wszczynania postępowania przed
sądem powszechnym z uwagi na istniejący zapis na sąd polubowny, a sąd arbitrażowy w
późniejszym postępowaniu orzeknie o swojej
niewłaściwości.
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Problem interpretacji i zakresu zasady Kompetenz-Kompetenz był poruszany w głośnych
sprawach Dallah v Pakistan 12, Excalibur Ventures13 oraz AES Ust-Kamenogorsk14. Sądy w powołanych orzeczenia doszły do wniosku, że w
niektórych sytuacjach oczekiwanie na podjęcie
decyzji trybunału arbitrażowego jest niezasadne i sąd powszechny może orzec o jurysdykcji
sądu polubownego zanim zdążył się na ten temat wypowiedzieć sąd polubowny. W szczególności konieczność zastosowania środka zabezpieczającego przed wszczęciem postępowania arbitrażowego jest jedną z sytuacji, w której
podjęcie takiej decyzji przez sąd powszechny
wydaje się uzasadnione. Tym bardziej, że na
gruncie prawa polskiego na potrzeby udzielenia zabezpieczenia wystarczy uprawdopodobnienie istnienia roszczenia o rozpoznanie
sprawy przez sąd polubowny, a także dokonanie oceny właściwości sądu polubownego przez
sąd powszechny nie ma na celu pozbawienia
sądu polubownego kompetencji do oceny swojej właściwości, a raczej zmierza do ochrony
właściwości sądu polubownego oraz właśnie
tej kompetencji.
Osobnym zagadnieniem jest obowiązywanie w
czasie postanowienia o zabezpieczeniu. Gdyby
bowiem sąd arbitrażowy orzekł o swojej niewłaściwości, nie powinno dojść do sytuacji w
której strona nie może dochodzić swojego
roszczenia ani przed sądem polubownym (ze
względu na brak jego właściwości) ani przed
sądem powszechnym (ze względu na istnienie
zabezpieczenia). W takich sytuacjach należałoby zatem zastosować art. 744 § 1 k.p.c. i
stwierdzić upadek zabezpieczenia udzielonego
przez sąd powszechny z uwagi na odrzucenie
Dallah Real Estate & Tourism Holding Company
(Appellant) v The Ministry of Religious Affairs, Pakistan
(Respondent) [2010] UKSC 46.
13
Excalibur Ventures LLC v Texas Keystone Inc and
other companies [2011] EWHC 1624 (Comm).
14
AES UST-Kamenogorsk Hydropower Plant LLP v
UST-Kamenogorsk Hydropower Plant [2010] EWHC 772
(Comm).
12
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pozwu przez sąd arbitrażowy, który uznał się
za niewłaściwy w sprawie.

bowne. Zagadnienie to na gruncie prawa polskiego wymaga osobnej analizy.

Nieuzasadnione wydają się również wątpliwości dotyczące sprzeczności anti-suit injunctions
z prawem do sądu i sprawiedliwego procesu.
Na przykład w wyroku w sprawie O.T. Africa
Line Ltd v. Hijazy and others (tzw. "The Kribi
case")15 sąd angielski stwierdził, iż środki zastosowane przez sąd nakazujące stronie przestrzegania właściwego forum (czyli anti-suit
injunction) nie są sprzeczne art. 6 EKPCz i nie
ograniczają stronom prawa do sądu. W przypadku praw do sądu oraz sprawiedliwego procesu chodzi o zapewnienie stronie prawa do
rozpoznania sprawy przez sąd spełniający
pewne podstawowe wymagania. Nie chodzi
tutaj jednak o prawo do rozstrzygnięcia sprawy
przez ściśle określony, wybrany przez stronę,
sąd.

Zgodnie z art. 1181 k.p.c. jeżeli strony nie
uzgodniły inaczej, sąd polubowny na wniosek
strony, która uprawdopodobniła dochodzone
roszczenie, może postanowić o zastosowaniu
zabezpieczenia. Co więcej w odróżnieniu od
sądu powszechnego, sąd polubowny może zastosować taki sposób zabezpieczenia, który
uzna za właściwy ze względu na przedmiot
sporu. Katalog więc środków zabezpieczających, których może udzielić sąd polubowny jest
otwarty, zarówno odnośnie roszczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych16. Konsekwentnie nie
można wykluczyć udzielenia zabezpieczenia w
postaci anti-suit injunctions przez sąd polubowny bez względu na rodzaj, czy naturę roszczenia podlegającego zabezpieczeniu.

Oczywiście w przypadku zastosowania anti-suit
injunction w celu ochrony toczącego się postępowania arbitrażowego, strona zostaje pozbawiona możliwości dochodzenia swoich roszczeń przed jakimkolwiek sądem powszechnym.
Należy jednak przyjąć, że nie może być to
uznane za naruszanie prawa do sądu. Jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11
maja 2007 r., sygn. akt I CSK 82/07 "dokonując
zapisu na sąd polubowny, strony samoograniczają swoje konstytucyjne prawo do sądu". Zastosowanie przez sąd powszechny anti-suit injunctions ma na celu jedynie ochronę umowy
stron, poddającej dobrowolnie daną sprawę
pod rozstrzygnięcie sądu polubownego z wyłączeniem sądu powszechnego.
Czy sąd polubowny mający siedzibę w Polsce może wydać anti-suit injunctions?

Należy również zwrócić uwagę na kontrowersje, czy w wypadku postępowań zabezpieczających przed sądami polubownymi konieczne jest
uprawdopodobnienie istnienia interesu prawnego. Przepis art. 1181 k.p.c. nie przewiduje
przesłanki istnienia interesu prawnego. W doktrynie pojawiają się jednak głosy, że mimo niewskazania tej przesłanki w ustawie, przy przeciwnej interpretacji zabezpieczenie nie mogłoby spełniać swojego celu. Wskazuje się także,
jakoby konieczność uprawdopodobnienia interesu prawnego miała wynikać a contrario z
treści art. 1182 k.p.c., przewidującego odpowiedzialność odszkodowawczą za oczywiście
nieuzasadnione zastosowanie zarządzonego
przez sąd polubowny środka zabezpieczającego17. Nie rozstrzygając tej wątpliwości można
16

W międzynarodowej praktyce arbitrażowej
pojawia się również problem możliwości stosowania anti-suit injunctions przez sądy polu-

J. Ciszewski, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część czwarta. Przepisy z zakresu
międzynarodowego postępowania cywilnego. Część
piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy), Wydawnictwo
Prawnicze LexisNexis (wydanie III), Warszawa 2009,
komentarz do art. 1181 k.p.c.

Za koniecznością dowodzenia interesu prawnego opowiada się K. Flaga Gieruszyńska, [w:] A. Zieliński
(red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, C.H.

17

15

([2000] All ER (D) 1571)
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jednak oczekiwać, że wymóg istnienia interesu
prawnego może być liberalniej oceniany przez
sądy polubowne. W związku z tym wydaje się,
że dopuszczalność udzielenia zabezpieczenia w
postaci anti-suit injunction przez sąd polubowny nie budzi aż takich wątpliwości, jak ma to
miejsce w przypadku sądów powszechnych.
Osobnej analizy wymaga natomiast ocena skuteczności postanowienia sądu polubownego o
zastosowaniu anti-suit injunctions. Po pierwsze,
bezsporne jest, że sąd arbitrażowy nie może
zawiesić postępowania sądowego toczącego się
przed sądem powszechnym. Sąd arbitrażowy
może orzec o zabezpieczeniu wyłącznie przeciwko stronie umowy arbitrażowej, a więc inter
partes. Gdyby środek tymczasowy miał dotyczyć praw osoby trzeciej, może być wydany
wyłącznie przez sąd państwowy18. Efektem
zastosowania środka zabezpieczającego w postaci anti-suit injunctions będzie więc jedynie
nałożenie na stronę obowiązku powstrzymania
się od wszczynania postępowań przed sądami
powszechnymi. W związku z tym pojawia się
wątpliwość, czy wskutek niezastosowania się
do wydanego zakazu sąd arbitrażowy może
nałożyć na stronę karę pieniężną lub obowiązek zapłaty odszkodowania (ewentualnie w
jakiej wysokości). W doktrynie rekomenduje
się, by możliwość wydawania przez sądy arbitrażowe anti-suit injunctions oraz skutki niezastosowania się stron do tych zakazów były regulowane wprost w umowie arbitrażowej.
Ponadto, środki zabezpieczające wydane przez
sąd polubowny podlegają wykonaniu w Polsce
dopiero po nadaniu im klauzuli wykonalności
przez sąd powszechny. Sąd powszechny może
odmówić nadania klauzuli zabezpieczeniu
udzielonemu przez sąd polubowny, jeżeli byłoby to sprzeczne z klauzulą porządku publiczneBeck, Warszawa 2011, komentarz do art. 1181 k.p.c.,
podczas gdy na konieczność uprawdopodobnienia roszczenia wskazują: T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy,
Lexis Nexis, Warszawa 2008, rozdział IV pkt 2.2.
18
T. Ereciński, K. Weitz, op. cit,

str. 28 |

go lub środek został wydany w sprawie, która
nie posiadała zdatności arbitrażowej. Kontrowersje mogą się jednak pojawić w przypadku
orzeczenia przez sąd arbitrażowy środka zabezpieczającego, jaki nie jest uznawany w danym kraju. Gdyby stosowanie anti-suit injunctions w Polsce zostało odrzucone przez sądy
powszechne z uwagi na sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku publicznego, istnieje ryzyko, że sąd powszechny nie nadałby
również klauzuli wykonalności takiemu antisuit injunction wydanemu przez sąd polubowny.
W jakich przypadkach mogłyby w Polsce
znaleźć zastosowanie anti-suit injunctions?
W świetle najnowszego orzecznictwa ETS nie
ma możliwości wydawania anti-suit injunctions
przez polskie sądy powszechne, jeśli jego celem
miałoby być ograniczenie możliwości wszczęcia postępowania w innym kraju Unii Europejskiej. W lutym 2009 roku ETS wydał kontrowersyjny wyrok w sprawie West Tankers Inc v
Allianz SpA19. Zgodnie z tym orzeczeniem wydanie przez sąd państwa członkowskiego zakazu wszczynania i dalszego prowadzenia postępowania przed sądami innego państwa członkowskiego, z tego względu, że takie postępowanie narusza zapis na sąd polubowny, jest
niezgodne z Rozporządzeniem nr 44/2001 w
sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach
cywilnych i handlowych.
Należy jednak zwrócić uwagę, że orzeczenie w
sprawie West Tankers, jako że dotyczy wykładni Rozporządzenia 44/2001 nie ma wpływu na
możliwość orzekania anti-suit injunction w
sprawach, gdzie środek ten dotyczy zakazu
wszczynania i dalszego prowadzenia postępowania przed sądami innymi niż sądy państw
członkowskich UE i ewentualnie państw sygnatariuszy konwencji z Lugano. Na takim trafnym,
19

Case C-185/07.
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jak się wydaje, stanowisku stanął sąd angielski
w sprawie Shashoua v Sharma20, gdzie wstrzymane zostało postępowanie trwające w Indiach, ze względu na jego sprzeczność z zapisem na sąd polubowny. Orzeczenie to pozostaje
w zgodzie z tendencją do zapewnienia szerokiego uznania dla woli stron decydujących się
na zapis na sąd polubowny.
W końcu wydaje się, że w Polsce antisuit injunctions mogłyby znaleźć zastosowanie w celu
ochrony zagranicznych postępowań arbitrażowych. Zgodnie bowiem z art. 1166 § 2 k.p.c. sąd
powszechny w Polsce może udzielić zabezpieczenia także w przypadku gdy miejsce postępowania przed sądem polubownym znajduje
się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Roger Shashoua and other v Mukesh Sharma
[2009] EWHC 957 (Comm).

20
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Projekt Parlamentu Europejskiego
dotyczący Rozporządzenia Bruksela I –
powrót do ery sprzed West Tankers?
dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
Trudno jest nie zgodzić się z opinią prof. van Houtte z 2005 r., mówiącą że prawdopodobnie nie zwrócono na arbitraż należnej mu uwagi. Na skutek prac Komisji przeprowadzanych w ostatnim roku zdawało się jednak nie budzić wątpliwości, że polityka ta ulegnie zmianie. Szczególnie ważne przy tworzeniu odpowiedniej bazy dla arbitrażu w UE było zaangażowanie Komisji w wyeliminowanie jakiejkolwiek podstawy prawnej dla równoległych procedur pomocniczych względem arbitrażu (Commission Proposal to the Parliament and the Council on the Regulation on jurisdiction and the recognition
and enforcement of judgments in civil and commercial matters, COM (2010) 0748.)
Słynna ostatnio sprawa West Tankers pokazała
jasno, jak równoległe procedury sądowe oraz
narzędzia wykorzystywane do “forum shopping” mogą sparaliżować procedurę arbitrażową nawet tam, gdzie sam proces arbitrażowy
jest szybki i dobry jakościowo.
Podsumowując ostatnie prace prowadzone w
związku z Rozporządzeniem Rady (WE) nr
44/2001) w sprawie jurysdykcji i uznawania
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w
sprawach cywilnych i handlowych ("Bruksela
1"), należy powiedzieć, że całkiem niedawno,
tego lata, wystąpiły w ich przebiegu pewne zawirowania. Wiązały się one z wydaniem przez
Komisje Europejską, 14 grudnia 2010 r., propozycji zmiany Rozporządzenia Bruksela 1,
dotyczącej między innymi dość istotnej zmiany
kształtu tak zwanego “wyłączenia arbitrażu”.
Propozycja ta oparta została na wynikach analizy przedstawionej w opracowaniu zatytułowanym Badanie Wpływu (Impact Assesment
Study (SEC (2010) 1547). Co istotne, jeden z
najważniejszych wniosków tej analizy brzmiał,
że arbitraż ma bardzo duże znaczenie w sprawach dotyczących handlu międzynarodowego
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jako sposób rozstrzygania sporów, który w porównaniu z sądowym rozstrzyganiem sporów
ma zasadnicze zalety, szczególnie mając na
uwadze zachowanie poufności, szybkość przebiegu i nieformalny charakter postępowania.
Jak przewidziano w punkcie 11 części wstępnej
Propozycji Komisji Europejskiej, zamiarem jej
autorów było zachowanie wyłączenia arbitrażu
pod każdym względem w odniesieniu do postępowania arbitrażowego jako takiego, w tym
jego formy, istnienia, ważności lub oddziaływania umów arbitrażowych, uprawnień arbitrów, procedury postępowania przed sądami
arbitrażowymi, jak również ważności, anulowania, uznawania i wykonywania orzeczeń
sądów arbitrażowych. Natomiast Rozporządzenie Bruksela 1, jak przewidziano w nowym art.
1.2. (d) w związku z art. 29 paragraf 4, zostało,
pomyślane w taki sposób, aby mogło mieć zastosowanie do procesów sądowych, tam, gdzie
istnienie, ważność lub skutki umowy arbitrażowej podlegają rozstrzygnięciu sądowemu. W
takim przypadku, pierwszeństwo rozstrzygania
dotyczącego takiego rodzaju zagadnień należałoby do sądów państwa, w którym ma miejsce
arbitraż i w którym znajduje się siedziba sądu
e-Przegląd Arbitrażowy nr 4 2011 r.
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arbitrażowego. Dla jasności należy powiedzieć,
że art. 33 paragraf 3 przewidywał, że sąd arbitrażowy uważa się za ten, przed którym
wszczęto postępowanie z chwilą wyznaczenia
przez stronę arbitra lub z chwilą zwrócenia się
przez stronę z wnioskiem o pomoc w tej sprawie do danej instytucji, organu lub sądu. Powyższa zasada obowiązuje zarówno w przypadku, kiedy dane zagadnienie stanowi główny
przedmiot postępowania, jak i wtedy, kiedy
stanowi ono kwestię uboczną. W związku z
tym, wyjaśniał on wątpliwości, które w przeszłości podlegały niejednokrotnie rozpatrzeniu
przez ETS. Zmiana miała na celu wzmocnienie
skuteczności umów arbitrażowych w Europie
za pomocą przeciwdziałania równoległemu
prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, oraz eliminowania pobudek do stosowania niewłaściwej taktyki procesowej.
Jest w związku z tym zaskakującym, że Parlament Europejski w swoim projekcie Rozporządzenia z 28 czerwca 2011 r., dotyczącego Rozporządzenia Bruksela I, (2010/0383(COD))
odmówił zastosowania się do propozycji Komisji (oraz w istocie zapatrywań Trybunału
Sprawiedliwości przedstawionych w West Tankers) i przez zmianę art. 1.2.(d) Rozporządzenia
wyłączył z jego zakresu stosowania nie tylko
postępowania arbitrażowe, ale też wszystkie
„postępowania sądowe decydujące o ważności
lub zakresie kompetencji sądu arbitrażowego
jako zagadnienia podstawowego, wpadkowego
lub wstępnego”.
Czy propozycja Parlamentu będzie postrzegana
jako krok wstecz w rozwoju europejskiej harmonizacji wymiaru sprawiedliwości? Przypuszczamy, że tak i że może być ona poddana
krytyce, między innymi z następujących przyczyn:
a. Sprzeciwia się założeniom opartym na
analizie Komisji przedstawionej w Bae-Przegląd Arbitrażowy nr 4 2011 r.

daniu Wpływu z 14 grudnia 2010 r. (SEC
(2010 1547 Final), zatwierdzonej także
przez Europejski Komitet EkonomicznoSpołeczny 5 maja 2011 r.;
b. Sprzeciwia się podstawowej zasadzie UE
wzajemnego zaufania między sądami
Państw Członkowskich i dopuszcza powrót do ery zakazów wnoszenia pozwu
(anti-suit injuction) sprzed sprawy West
Tankers;
c. Ucina jakąkolwiek dyskusję o potencjalnym prawie sądu arbitrażowego do
przedstawienia pytania prejudycjalnego
Trybunałowi Sprawiedliwości (mając w
pamięci fakt, iż naruszenie prawa UE
może stanowić podstawę do uchylenia
wyroku sądu arbitrażowego); Arbitraż
został wyjęty poza ramy harmonizacji
prawa UE.
d. I wreszcie, narusza podstawową zasadę
arbitrażu - zasadę autonomii woli stron,
pozwalając na nieprzewidywalne zawładnięcie właściwości przez sądy
Państw Członkowskich, wbrew brzmieniu klauzuli arbitrażowej uzgodnionej
między stronami. Wybierając arbitraż
jako metodę rozwiązywania sporów
strony chciały mieć pewność, że ich spór
będzie rozstrzygnięty przez sądy z góry
wskazane, a nie wyłonione dopiero po
powstaniu sporu. Jest to istota autonomii stron i propozycja Komisji to uwydatniła. Wybierając miejsce arbitrażu,
strony zazwyczaj wybierają także właściwość sądów miejsca arbitrażu.
“Wyłączyć czy nie wyłączyć” postępowania
związane z arbitrażem spod Rozporządzenia
Bruksela I? - spowodowało to ożywioną dyskusję w środowisku arbitrażowym. Główny argument za wyłączeniem koncentrował się na
efektywności i wiarygodności reżimów Konwencji Nowojorskiej i Genewskiej, co podkrestr. 31 |
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ślano również na uzasadnienie projektu Rozporządzenia Parlamentu. Wydaje się, że mimo
założeń, żaden z istniejących reżimów nie rozwiązuje naprawdę zagadnień jurysdykcyjnych.
Propozycja Komisji, chociaż niektóre jej aspekty mogą być dyskusyjne, generalnie rozwiązywała problem jurysdykcji przez prorogację
właściwości sądu miejsca arbitrażu, która jest
zgodna z ogólnymi zapatrywaniami środowiska
arbitrażowego. W dyskusjach bardzo brakowało punktu widzenia użytkowników arbitrażu,
którzy oczekują prostych i jasnych reguł.

mogą być “tanią sprawiedliwością”. Założono
również, że konieczne jest przygotowanie uniwersalnego Kodeksu Postępowania dla wszystkich ADR. Co ważniejsze, Komisja Prawa jest
przekonana, że szybkie i niedrogie wykonanie
ugód – także transgranicznych - zawartych w
ramach ADR jest konieczne i wzywa do stworzenia w tym celu środków legislacyjnych. Jeżeli założymy, że arbitraż również stanowi teraz
ADR, może to oznaczać, że będzie on uregulowany bardziej szczegółowo, ale w oddzielnym
instrumencie wraz z innymi metodami ADR.

Na sam koniec chciałabym zwrócić uwagę na
fakt, że ostatnio Komisja Prawa (Parlamentu
Europejskiego) przygotowała projekt raportu,
który zawiera wniosek w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów w
sprawach cywilnych, handlowych i rodzinnych
(2011/2117 (INI)), gdzie wyrażona jest intencja wprowadzenia pewnej harmonizacji dla
ADR-ów, łącznie z sektorem business to business. Co istotne, polityka UE do tej pory wyłączająca arbitraż spod zakresu ADR, teraz nie
jest już tak jasna. Treść punktu 10 tejże propozycji a w szczególności zwrot „postępowaniach
arbitrażowych i mediacyjnych oraz w niektórych innych postępowaniach ADR” (“arbitration and mediation proceedings and in certain
other ADR situations”) sugeruje teraz, że ADR
mogą obejmować znacznie więcej niż tylko mediację. Raport uznaje wspólne standardy dla
ADR-ów, jak: umowny charakter każdego ADR,
bezstronność, niezależność i poufność, również
kreując przywilej profesjonalizmu (co jest kolejnym zagadnieniem dyskusyjnym w odniesieniu do arbitrażu), wykonalność ugód zawartych
w ramach ADR. Autorzy raportu wezwali Komisję, by rozwinęła istniejące schematy i zachęciła Państwa Członkowskie do podwyższenia
funduszy mając w pamięci, że ADR udostępniając stronom niskokosztową alternatywę, nie
str. 32 |
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Rozporządzenie Bruksela I
w ujęciu relacji między arbitrażem
a innymi obszarami prawa UE
Sophie Nappert
“Arbitraż nie jest odrzuceniem prawa; on zależy od prawa. Istotnie, gani znaczną część prawa, (...) i żąda odpowiedniego miejsca w jego systemie – ale to jest jak wniosek o zaawansowane członkostwo, a nie apostazja.(...)
Największym paradoksem arbitrażu jest fakt, iż chce współpracować z największymi autorytetami, od których
jednocześnie chce się uwolnić.”

Ten cytat1 z wykładu inauguracyjnego Jana
Paulssona, jako Profesora Stulecia London
School of Economics, jest żywą ilustracją tego,
czemu arbitraż międzynarodowy doprowadza
do zgrzytu instytucjonalne zęby Unii Europejskiej. Główna teza prof. Paulssona stanowi, że
arbitraż czerpie swoją legitymację i efektywność z nieokreślonej ilości potencjalnie relewantnych porządków prawnych.
Wyzwaniem związanym z proponowanym nowym traktowaniem arbitrażu w Rozporządzeniu Bruksela I nie jest przekonanie UE, że teza
prof. Paulssona lub w rzeczywistości jakakolwiek inna jest odpowiednim postrzeganiem
arbitrażu w Europie. Wyzwaniem jest znalezienie praktycznego rozwiązania, w ramach którego zwolennicy poglądu prof. Paulssona oraz
inni praktycy arbitrażu mogliby odnaleźć w
Europie przyjazny klimat dla arbitrażu międzynarodowego.

Autorka - Arbiter, 3 Verulam Buildings, Gray’s Inn, Londyn. E snappert@3vb.com. Artykuł jest zaktualizowaną
wersją przemówienia wygłoszonego podczas Vienna
Arbitration Days 4 marca 2011 r.
1 Wykład Inauguracyjny Jana Paulssona jako Profesora
Stulecia, LSE, 24 Listopada 2009: Arbitration in Three
Dimensions, dostępny na:
http://www.lse.ac.uk/collections/law/wps/wps.htm
e-Przegląd Arbitrażowy nr 4 2011 r.

Czy nowelizacja Rozporządzenia Bruksela I
rozszerza europejską przestrzeń prawną jako
jurysdykcję przyjazną arbitrażowi? Czy inne
obszary europejskiego prawa materialnego idą
w tym samym kierunku?
To właśnie proponuję sprawdzić i przedyskutować z Wami oraz proponuję zrobić to z punktu widzenia nie-europejskiego obserwatora.
Moje dzisiejsze stanowisko jest, trzeba powiedzieć, w pewnym sensie nieszczere: jako długotrwały działający w Londynie kanadyjski praktyk arbitrażu, teraz arbiter, nie mogę powiedzieć, bym dopiero co się z tej pozycji wycofała.
Aczkolwiek, w odniesieniu do tego najbardziej
pasjonującego tematu pomyślałam, że podejmę
bardzo kanadyjską próbę: poszukiwania dróg
konsensusu.
Po pierwsze, chciałabym podzielić się z Wami
kilkoma przemyśleniami odnośnie tych problemów, które zaogniają dyskusję. Dla zewnętrznego obserwatora to, co jest uderzające
w stanowisku UE odnośnie arbitrażu to fakt, że
władze UE z jednej strony i praktycy międzynarodowego arbitrażu z drugiej, pochodzą z
dwóch różnych planet.
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Unia potrzebuje przewidywalności, spójności i
kontroli w stosowaniu prawa UE. Nie pozwoli
jednak, by cokolwiek innego znalazło się w
świetle tego celu, nawet nie prawo międzynarodowe (chociaż sama jest jego tworem) – oraz
nie arbitraż.
Arbitraż międzynarodowy, w każdym wypadku, żyje w pluralistycznym świecie. Ponownie
prof. Paulsson: “Niemożliwym jest zaprzeczenie
pluralności porządków prawnych, które mogą
mieć wpływ – lub nie – na klauzule arbitrażowe
oraz orzeczenia. To nie jest teoria. To jest po
prostu fakt”. Pluralizm jest chaotyczny i nie
prowadzi do porządku oraz przewidywalności,
ale w arbitrażu międzynarodowym, który
obecnie jest normalnym, naturalnym sposobem
rozwiązywania międzynarodowych sporów w
biznesie, kolejny niezaprzeczalny fakt – ta elastyczność - jest postrzegana jako zaleta.
Przeciwnie, prawo europejskie oraz instytucje
starają się wzmocnić porządek oraz jednolitość,
a także postrzegać te właśnie cechy jako atrakcyjne.
Jak daleko posunęła się nowelizacja Brukseli I,
by sprostać tym planom?
Mało ambitne zmiany dotyczące arbitrażu w
Rozporządzeniu
Nowelizacja Rozporządzenia Bruksela I jest
prezentowana wraz z Dokumentem roboczym
Komisji, zatytułowanym „Ocena Wpływu” („Impact Assesment”). Komisja prezentuje w nim tło
konsultacji z zainteresowanymi stronami, informacje, jakie zdobyto w wyniku tych konsultacji, możliwe opcje oraz przyczyny osiągniętego rezultatu.
Dokument Roboczy przedstawia główne cele
wspierające nowelizację Brukseli I. Jednym z
nich jest pomoc w stworzeniu “niezbędnego
środowiska prawnego do odbudowy europej-
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skiej gospodarki” 2. Wysoką pozycję ma także
zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii
Europejskiej3, która weszła w życie wraz z
Traktatem z Lizbony. „To oznacza, że instytucje
UE, jak również Państwa Członkowskie implementując prawo Unii, muszą respektować te
prawa, mieć na uwadze zasady oraz promować
stosowanie Karty”. 4
Według określonego stosowania Brukseli I
również arbitraż jest wolnością prowadzenia
działalności gospodarczej według Artykułu 16.
Miejmy w pamięci te dwa cele: odbudowę gospodarki oraz ochronę praw podstawowych, do
czego jeszcze powrócę.
Dokument Roboczy wymownie pokazuje, że
Komisja wysłuchała interesantów i praktyków
oraz że był on stworzony pod wpływem statystyk dotyczących arbitrażu, które istotnie mówią same za siebie. Dokument Roboczy przyznaje, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości w
sprawie West Tankers naraża na niebezpieczeństwo konkurencyjność Europy jako miejsca prowadzenia arbitrażu (co zostało podniesione wcześniej przez Lorda Hoffmanna w Izbie
Lordów), jak również nie jest bezmyślną konsekwencją rozwoju finansowego5. „Orzeczenie
w sprawie West Tankers ukazało realne ryzyko
nadużywania taktyk procesowych pod rządami
Rozporządzenia”. Całkowita wartość „przemysłu” arbitrażowego w Unii Europejskiej szacowana jest na 4 miliardy EURO.

Supra, str. 8.
OJ 2010 C 83/02, str. 389.
4 Supra, str. 10.
5 Supra, str. 35: “Surveys show that about 63% of large
European companies prefer arbitration over litigation to
resolve their business disputes (...). Where they have a
choice, European companies prefer to arbitrate within the
EU.” Str. 36: “In 2009, European arbitration centres administered 4,453 international arbitration cases with a
total value of over €50 billion; the tendency is growing.
(...) The total value of the arbitration industry in the European Union can be estimated at €4 billion.”
2
3
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Dlatego też proponowane zmiany starają się
usunąć niebezpieczeństwo nadużywania procedur sądowych. W odniesieniu do arbitrażu
jest to główny cel nowelizacji Brukseli I i jest on
bardzo oczekiwany. Następnie Dokument Roboczy podsumowuje, że propozycja arbitrażowa zawarta w Brukseli I„daje pełen wyraz woli
stron, co podkreśla swobodę kontraktowania
oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej, jak wskazuje art. 16 Karty” 6 – więc
proponowane zmiany Brukseli I chronią dwie
zasady przedstawione powyżej: pobudzenia
odbudowy gospodarki oraz jednocześnie praw
podstawowych według Karty.
Pełen wyraz woli stron? To jest moment, kiedy
brwi sceptycznego obserwatora unoszą się do
góry. W innych obszarach prawa Unii można
wybaczyć, jeśli ktoś pomyśli, że dwa całkowicie
przeciwne stanowiska mają współgrać ze sobą
oraz że nowelizacja Brukseli I, zachowująca
odpowiedni dystans do West Tankers, ma jednak bardzo ograniczony skutek w dostosowywaniu arbitrażu do europejskiej przestrzeni
prawnej. Tak więc, nie wydaje się, by pozostałe
dziedziny prawa UE podążały za kierunkiem
wyznaczonym przez Brukselę I.
Dla zilustrowania tego problemu mogę przedstawić trzy przykłady: (a) prawo ochrony konsumenta w UE; (b) przepisy odnośnie równości
w zatrudnieniu; (c) proponowany instrument
prawa umów UE.
Fenomen “efektu ubocznego” prawa materialnego UE
Uczeni w prawie europejskim przekonująco
pisywali o zacieśniającej się kontroli Trybunału
Sprawiedliwości nad zasadą autonomii proceduralnej, w szczególności w zakresie prawa

ochrony konsumenta7 . Wskazywano, że TS
przyjął interwencyjną rolę w ukierunkowywaniu sądów państwowych przy określaniu nieuczciwości i nieważności zapisu na sąd polubowny w umowach z konsumentem według
Dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, nawet
jeśli taka nieuczciwość nie była podnoszona lub
zgłaszana przez konsumenta w postępowaniu
arbitrażowym, a jedynie przed sędzią w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego. Trybunał Sprawiedliwości uzasadnił to stanowisko, między innymi, przez uznanie przedmiotowego artykułu Dyrektywy za przepis
„bezwzględnie obowiązujący”. Następnie, rozumując analogicznie względem sprawy Eco
Swiss, Trybunał uznał, że natura oraz ważkość
interesu publicznego leżącego u podstaw Dyrektywy uzasadnia taką konkluzję.
W istocie Trybunał twierdzi, że przepisy Dyrektywy 93/13 są tak ważne, że nie tylko zasługują
na traktowanie porównywalne z tym, jakie mają krajowe zasady porządku publicznego ale
też, że nakładają na sądy państwowe obowiązek oceny według swego uznania, czy zapis na
sąd polubowny jest nieuczciwy i odrzucić go,
gdyby był.
Wykorzystywanie w ten sposób przez Trybunał
Sprawiedliwości porządku publicznego jest
niepokojące dla arbitrażu – by nie wspomnieć o
tym, iż rodzi konflikt między art. 16 Karty o
wolności prowadzenia działalności gospodarczej a art. 38 tej samej Karty o ochronie konsumenta. Czy niektóre wolności są równiejsze
od innych?
Niestety, nie jest to trend ograniczony tylko do
ochrony konsumenta.

M. Piers, Consumer Arbitration in the EU: A Forced Marriage with Incompatible Expectations, (2010) Journal of
International Dispute Settlement 1.

7

6

Supra str. 39.
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Równość w zatrudnieniu
W sprawie Jivraj v Hashwani [2010] EWCA 712
(której ostateczny wynik został niedawno
zmieniony na skutek odwołania do brytyjskiego Sądu Najwyższego [2011] UKSC 40) angielski Sąd Apelacyjny uznał, że klauzula arbitrażowa była całkowicie nieważna, ponieważ postanowienia o powołaniu arbitra wyszczególniały, iż arbiter musiał być Ismailitą. Jedna ze
stron chciała powołać nie-Ismailitę, co druga
zakwestionowała.
Sąd Apelacyjny uznał, że arbiter był “zatrudniony” zgodnie z Dyrektywą UE nazwaną po
implementacji w Wielkiej Brytanii Regulacją o
Równości w Zatrudnieniu (Religia i Wiara)
2003 [Employment Equality (Religion and Belief) Regulations 2003]. Definicja zatrudnienia
jest bardzo szeroka i obejmuje „osobiste zobowiązanie do wykonania jakiejkolwiek pracy”.
Sąd stwierdził, że arbiter zawarł kontrakt ze
stronami, by osobiście wykonać pewną pracę i
tym samym stał się podmiotem ochrony Regulacji przeciwko dyskryminacji na tle rasowym,
łącznie z wyznaniem religijnym. Wyjątek stanowiący, że bycie Ismailistą byłoby “istotnym
wymogiem zawodowym” (‘genuine occupational requirement’) - innymi słowy, że był on niezbędny do wykonania tej pracy - nie mógł mieć
zastosowania, gdyż spór miał być osądzony
zgodnie z prawem angielskim, a nie według
zasad słuszności lub zgodnie z zasadami religijnymi.
Dopóki Sąd Najwyższy nie uchylił orzeczenia
Sądu Apelacyjnego i nie stwierdził, że arbitrzy
nie pozostają w stosunku zatrudnienia ze stronami, komentatorzy zastanawiali się, czy sądy
angielskie będą musiały unieważnić wszystkie
klauzule, łącznie z tymi, które można znaleźć w
takich regulaminach jak ICC lub LCIA wyszczególniające, że arbitrzy muszą być innej naro-
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dowości niż strony? Jivrij nie dotyczył wprawdzie narodowości jako takiej, ale spowodował,
że wszyscy zaczęli się niepokoić odnośnie potencjalnych (i nieprzewidywalnych) skutków
ubocznych szeroko zakreślonego prawa materialnego UE w zakresie arbitrażu.
Europejskie prawo umów
Po publikacji Projektu Wspólnego Systemu Odniesienia oraz Zielonej Księgi Komisji Europejskiej w sprawie możliwości politycznych w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i
przedsiębiorstw8, powstanie europejskiego
prawa umów jest teraz bardzo prawdopodobne. Grupa ekspertów Komisji w 2011 roku
przedstawiła tekst roboczy. Projekt ten “podąża cyklem życia umowy – od przedkontraktowych obowiązków oraz zawarcia
umowy do sankcji za jej naruszenie i skutków
jej wygaśnięcia”.
W kwietniu 2011 roku Komitet Parlamentu
Europejskiego zagłosował za “instrumentem
opcjonalnym” umożliwiającym stronom wybór
tego reżimu jako alternatywę do krajowego
prawa kontraktów.
Podstawowym celem tego narzędzia jest zaoferowanie przedsiębiorcom opcji “wspólnego
europejskiego Prawa Umów, które mogłoby
być stosowane oraz interpretowane jednolicie
we wszystkich Państwach Członkowskich”.
Co to oznacza dla arbitrażu, uznanego przez
Dokument Roboczy Komisji za podstawową
metodę rozwiązywania sporów pomiędzy
przedsiębiorcami, wybieraną przez ponad 60%
dużych europejskich spółek zamiast postępowania sądowego?9 Czy unijne cele harmonizacji
COM (2010) 348 final.
Supra, str. 35: “Surveys show that about 63% of large
European companies prefer arbitration over litigation to

8
9
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i jednolitej interpretacji prawa kontraktów,
kontrastując z brakiem bezpośredniego dostępu trybunałów arbitrażowych do Trybunału
Sprawiedliwości celem zadania pytania prejudycjalnego w kwestiach prawa UE, wskazują
kierunek sądów państwowych jako w praktyce
preferowanego forum w ramach opcjonalnego
instrumentu europejskiego prawa umów?
Jest zbyt wcześnie, by odpowiedzieć na to pytanie, ale jest to urodzajny teren pod brak
przewidywalności i harmonizacji arbitrażu
handlowego w Europie oraz rezultat zupełnie
przeciwstawny względem przedstawionego w
Dokumencie Roboczym Komisji oraz nowelizacji Brukseli I.

cyjnych po Traktacie z Lizbony, kiedy UE sama
stanie się stroną postępowań arbitrażowych. W
tej sytuacji, najistotniejszy jest dwustronny
dialog między planetą UE a planetą arbitrażu
międzynarodowego. Ten dialog pozwolił już na
konstruktywny postęp w kontekście nowelizacji Brukseli I. Obserwator może jedynie mieć
nadzieję, że dialog ten będzie kontynuowany,
ponieważ przyszłość arbitrażu w UE leży poza
nowelizacją Brukseli I.

Podsumowanie
Prawdopodobnie najważniejszym punktem
leżącym u podstaw tej debaty jest fakt, że nie
ma łatwo sprawdzalnej europejskiej polityki
odnośnie arbitrażu i odnośnie tego, kiedy procedury arbitrażowe oraz orzeczenia „pasują” do
europejskiej przestrzeni prawnej. Stosunek
Trybunału Sprawiedliwości ewoluował od pogardliwego do obojętności. Nowelizacja Brukseli I może jedynie dążyć do stopniowej, fragmentarycznej zmiany podejścia, które łączy w
całość stworzone dla postępowań spornych
sądy państwowe, nie arbitraż.
Szczyt kulminacyjny został osiągnięty, gdy
sformułowanie ujęcia europejskiego arbitrażu
stało się nieuniknione, nie tylko dla celów nowelizacji rozporządzenia Bruksela I, ale również w świetle przyszłych arbitraży inwestyresolve their business disputes (...). Where they have a
choice, European companies prefer to arbitrate within the
EU.” Str. 36: “In 2009, European arbitration centres administered 4,453 international arbitration cases with a
total value of over €50 billion; the tendency is growing.
(...) The total value of the arbitration industry in the European Union can be estimated at €4 billion.”
e-Przegląd Arbitrażowy nr 4 2011 r.
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Rola sądów arbitrażowych w procesie postępującej
europeizacji prawa kontraktów
Prof. Jerzy Rajski
Postępująca europeizacja prawa kontraktów w Unii Europejskiej spełnia wymogi współczesnego poziomu rozwoju gospodarki europejskiej . Warto wskazać, iż postępująca europeizacja prawa kontraktów pozostaje w harmonii z korzeniami historycznymi prawa kontraktów państw europejskich, które
kształtowało się w znacznym stopniu przez rozwój średniowiecznej lex mercatoria.
Z natury europejskiego wspólnego rynku
wynika, że transakcje gospodarcze powinny
być regulowane przez jednolite normy.
Postępująca europeizacja prawa kontraktów w
Unii Europejskiej spełnia wymogi współczesnego poziomu rozwoju gospodarki europejskiej . Warto wskazać, iż postępująca europeizacja prawa kontraków pozostaje w harmonii
z korzeniami historycznymi prawa kontraktów
państw europejskich, które kształtowalo się w
znacznym stopniu przez rozwój średniowiecznej lex mercatoria.
Rozwój średniowiecznego prawa kupieckiego o
charakterze uniwersalnym, był oparty na ustalonych zwyczajach stosowanych przez sądy
kupieckie różnych europejskich centrów handlowych, które mogą być uznane za prekursorów dzisiejszych trybunałów arbitrażowych.
Dlatego też twórcze ustalanie i stosowanie
zwyczajów przez trybunały kupieckie wprowadziło istotny poziom jednolitości do regulacji
umów handlowych.
Proces harmonizacji niektórych norm kontraktowych rozwijał się w ramach Unii Europejskiej przez dyrektywy dotyczące specyficznych szczególnych przepisów.
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Wzięte razem wydają się być galaktyką fragmentarycznych regulacji, pozbawionych spójnej podstawy prawnej i ram. Różnią sie w wielu
aspektach, ponieważ były przygotowywane w
ramach wewnętrznego, niezharmonizowanego
procesu tworzenia prawa. Obecnie istniejące
dyrektywy mogą być skonsolidowane. Opracowanie Wspólnego Systemu Odniesien może być
pomocne w ich poprawie przez usuwanie niespójności oraz wyjaśnianie koncepcji. Sądy arbitrażowe mogą przyczynić się do osiągnięcia
tych celów przez odpowiednią interpretację
prawa, rozwijając je poza jego (często nieprecyzyjne) brzmienie.
Proces postępującej europeizacji prawa
kontraktów jest wspierany przez odradzanie sie pierwotnej koncepcji kodyfikacji
prawa prywatnego.
Podejście prawno-porównawcze, wspierane
przez podejście empiryczne (prawo w praktyce
kontraktowej), było wykorzystane jako środek
do odkrycia i stopniowego rozwoju współczesnego europejskiego ius Commune. To podejście
doprowadziło do opracowania przez grupę
ekspertów, zorganizowanych jako Komisja Europejskiego Prawa Kontraktów (Komisja Lando), zbioru zasad prawa umów, nazwanych
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Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktów
(PECL). Najważniejszym celem Zasad było
utworzenie nowoczesnej europejskiej lex mercatoria – w szczególności w zakresie kontraktów wewnątrz-wspólnotowych.
Celem długoterminowym było promowanie
harmonizacji ogólnych przepisów prawa kontraktów w Unii Europejskiej. PECL zwróciło
uwagę wielu trybunałów arbitrażowych. Należy
wyrazić żal że decyzje tych trybunałów nie
zostały publikowane.
Niemniej, niektóre z nich zostały wzięte pod
uwagę przez Grupę Studyjną ds. Europejskiego
Kodeksu Cywilnego, która przygotowała Zasady Europejskiego Prawa Prywatnego, następnie
zintegrowane w Projekcie Wspólnego Systemu
Odniesień. Było to możliwe dzięki temu, iż Grupa Studyjna składała się z naukowców, z których niektórzy byli praktykującymi prawnikami i arbitrami.
Orzekając na podstawie prawa, arbitrzy, w
przeciwieństwie do sądów państwowych,
mają pewien zakres autonomii w interpretowaniu i stosowaniu prawa.
Mogą rozstrzygnąć spór w sposób niezgodny z
przepisami prawa właściwego dopóty dopóki
nie narusza to porządku publicznego państwa,
w którym prowadzony jest spór. Jeśli uznają to
za stosowne, zamiast stosowania przepisów z
zasady znajdujących zastosowanie do danego
stosunku prawnego, mogą przy rozwiązywaniu
sporów oprzeć sie na Europejskich Zasadach
Prawa Kontraktów. Mogą również promować
„proeuropejską” interpretację krajowych przepisów kontraktowych Państw Członkowskich.
Mogą więc przyczynić się do rozwoju procesu
europeizacji prawa umów i praktyki kontraktowej.
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Postępująca europeizacja prawa umów w Unii
Europejskiej może być lepiej realizowana przez
wykorzystanie różnych niewiążących instrumentów i metod. Sądy arbitrażowe mogą przyczynić się do rozwoju tego procesu przez odtwarzanie norm, biorąc pod uwagę potrzeby i
doświadczenia europejskiej praktyki kontraktowej. Taki system zasad może lepiej sprostać
wymaganiom współczesnych relacji biznesowych w Unii Europejskiej.
Arbitraż stał się sprawą wielkiej wagi w Unii
Europejskiej w odniesieniu do rozwiązywania sporów poza przeładowanymi sądami
państwowymi.
W braku europejskich sądów prawa prywatnego, arbitraż stał się jedyną prawdziwie europejską jurysdykcją. Przyczynił się do umocnienia
systemu sprawiedliwości w sporach prywatnych w Unii Europejskiej. Może przyczynić się
jeszcze bardziej do postępującej europeizacji
prawa umów i praktyki kontraktowej.
Wreszcie, potrzebne jest wzmacnianie europejskiego środowiska arbitrażowego oraz dalsza
harmonizacja regulacji arbitrażowych Państw
Członkowskich, by lepiej dostosować je do specyficznych wymagań gospodarki europejskiej
oraz eliminować granice między “bardziej” a
“mniej” przyjaznymi arbitrażowi unormowaniami Państw Członkowskich.
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Arbitraż Inwestycyjny w Europie po
Traktacie Lizbońskim i doświadczenie
Stałego Sądu Arbitrażowego
Dirk Pulkowski
“Arbitraż Międzynarodowy w Europie w XXI wieku” będzie, jak przewidzieli organizatorzy panelu, z
pewnością zawierał zarówno arbitraż handlowy (Sesja I), jak i arbitraż inwestycyjny (Sesja II). Jednakże ten dualizm nie całkiem wyczerpuje pole podziału. Nim przejdę więc bardziej szczegółowo do
arbitrażu inwestycyjnego, chciałbym wspomnieć o istotnej trzeciej kategorii sporów, które mogą być
rozwiązywane przez arbitraż: arbitraż międzypaństwowy (lub w istocie między Unią Europejską (UE)
a państwami trzecimi).
“Arbitraż Międzynarodowy w Europie w XXI
wieku” będzie, jak przewidzieli organizatorzy
panelu, z pewnością obejmował zarówno arbitraż handlowy (Sesja I), jak i arbitraż inwestycyjny (Sesja II). Jednakże taki podział uwagi nie
pokrywa jeszcze całości interesującej nas dziedziny. Nim przejdę więc do bardziej szczegółowego omówienia arbitrażu inwestycyjnego,
chciałbym wspomnieć o istotnej trzeciej kategorii sporów, które mogą być rozpatrywane
przez arbitraż: arbitraż międzypaństwowy (lub
w istocie między Unią Europejską (UE) a państwami trzecimi).
Sprawa arbitrażowa „Żelazny Ren” (The “Iron
Rhine”) pomiędzy Belgią a Holandią, dotycząca
praw Belgii do linii kolejowej przebiegającej
przez terytorium Holandii, która był administrowana przez Stały Sąd Arbitrażowy (Permanent Court of Arbitration, PCA ), jest niedawnym przykładem arbitrażu pomiędzy dwoma
państwami europejskimi. Gdy tylko Chorwacja
podpisze Umowę Akcesyjną z UE, jej długotrwały spór ze Słowenią, dotyczący granic tak
lądowych, jak i morskich zostanie rozpatrzony
w drodze arbitrażu. Europejska Karta Energe-

str. 40 |

tyczna przewiduje możliwość sporów międzypaństwowych, wszczynanych odpowiednio
przez lub przeciwko Unii (w tym spory inne, niż
inwestycyjne). Istnieje wiele umów gospodarczych UE z państwami trzecimi, które przewidują możliwość rozwiązywania sporów pomiędzy sygnatariuszami przez arbitraż, jak Układ z
Kotonu (Coutounou Agreement) z państwami
Afryki, Karaibów i Pacyfiku (ACP) lub różne
umowy o wolnym handlu. Od założenia PCA w
1899 roku administrował on takie międzypaństwowe postępowania. Obecnie toczą się trzy
postępowania międzypaństwowe, potwierdzając niezmniejszającą się atrakcyjność arbitrażu
jako metody rozwiązywania sporów pomiędzy
państwami.
Być może mniej znanym jest fakt, że PCA już od
swojego zarania był administratorem sporów
między państwami i stronami prywatnymi. W
1935 r. trybunał arbitrażowy utworzony pod
auspicjami PCA wydał wyrok w postępowaniu
arbitrażowym zainicjowanym przez Radio Corporation of America (RCA) przeciwko Chinom.
Dziś, większość bieżącej wokandy PCA, liczącej
ponad 50 toczących się spraw, dotyczy spraw
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arbitrażowych między podmiotem prywatnym
a państwem, łącznie z ponad 30 sprawami między inwestorem a państwem opartymi na traktatach. Jedną z przyczyn, dla których PCA stało
się preferowanym forum dla sporów mieszanych może być jego status międzyrządowej
organizacji międzynarodowej. Jego członkowie
– obecnie 113 państw – kontrolują politykę
PCA w ramach Rady Administracyjnej, w
związku z czym PCA jest dość przewidywalnym
forum z perspektywy państwa.
Zarówno środowisko biznesowe UE, jak i Państwa Członkowskie są aktywnymi użytkownikami PCA, gdyż wiele sporów inwestycyjnych,
administrowanych przez PCA dotyczy europejskiego inwestora jako powoda i/lub Państwo
Członkowskie UE jako pozwanego. Chociaż
wszystkie Państwa Członkowskie UE ratyfikowały jedną z Konwencji Haskich o Pokojowym
Rozstrzyganiu Sporów Międzynarodowych i są
przez to państwami członkowskimi PCA, członkostwo to nie jest warunkiem odwołania się do
PCA. Dlatego też nawet bez przystąpienia do
jednej z Konwencji Haskich, wsparcie administracyjne PCA jest dostępne dla sporów inwestycyjnych, które mogą być wniesione przeciwko UE zarówno jako pojedynczemu pozwanemu, jak i współpozwanemu wraz z Państwem
Członkowskim.
PCA nie wymaga zastosowania żadnych szczególnych przepisów proceduralnych jako warunku udostępnienia swych usług administracyjnych. W świetle przepisów proceduralnych,
możliwe opcje dla negocjatorów przyszłych
umów inwestycyjnych UE obejmują przede
wszystkim Regulamin Arbitrażowy Komisji
Międzynarodowego Prawa Handlowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNCITRAL)
lub dwa zbiory dedykowanych reguł proceduralnych stworzonych przez PCA – Regulamin
Opcjonalny PCA dla Sporów Arbitrażowych
pomiędzy Stronami z Których Tylko Jedna Jest
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Państwem (The PCA Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two Parties of Which Only
One Is a State) oraz Regulamin Opcjonalny PCA
dla Arbitraży pomiędzy Organizacjami Międzynarodowymi i Stronami Prywatnymi (PCA
Optional Rules for Arbitration between International Organizations and Private Parties). Inną
możliwością – i prawdopodobnie nie najgorszą
– będzie przygotowanie specjalnego regulaminu ad hoc dla każdej umowy inwestycyjnej UE.
Takie regulaminy ad hoc są wspólną cechą arbitraży międzypaństwowych.
Nie ma więc żadnego powodu, by być zbyt
sceptycznym w odniesieniu do pojawienia się
UE jako potencjalnego pozwanego w arbitrażu
inwestycyjnym. Fora do rozwiązywania takich
sporów, jak również odpowiednie regulaminy
proceduralne są jak najbardziej dostępne. Nie
oznacza to jednak, że arbitraż obejmujący UE
odbędzie się bez problematycznych zagadnień
proceduralnych. Przykładowo można się spytać, czy terminy, które przewidziane są w standardowych regulaminach, są adekwatne, by
umożliwić odpowiednią koordynację UEPaństwo Członkowskie; czy od UE będzie wymagane, w ramach przepisów o dostępie do
dokumentów, by zapewnić odpowiedni poziom
transparentności, który jest w sprzeczności z
obowiązkami dotyczącymi poufności na mocy
większości regulaminów arbitrażowych; lub
czy powodowie/inwestorzy będą zobowiązani,
by zgodzić się na udział Komisji Europejskiej,
kiedy będą wszczynać postępowania przeciwko
Państwu Członkowskiemu. Wydaje się, że takie
zagadnienia proceduralne wymagają dokładnego opracowania przy okazji przygotowywania przyszłych umów inwestycyjnych UE.
Z drugiej strony, wzmocniona rola UE w arbitrażu inwestycyjnym może również doprowadzić do pożądanych uproszczeń proceduralnych. Można oczekiwać, że Komisja będzie
chciała w pewnym stopniu powtórzyć swoje
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ustalenia w odniesieniu do rozwiązywania sporów w systemie WTO i stworzyć specjalną jednostkę prawa inwestycyjnego w jej Służbie
Prawnej. W rezultacie, inwestorzy spoza
państw UE będą korzystać z „jednego okienka”,
w którym będą mogli wnieść spór inwestycyjny, nie martwiąc się, czy środek dotyczy odpowiedzialności UE, czy jednego z jej Państw
Członkowskich. Można również oczekiwać
szybszego rozwiązywania sporów przez obsługę prawną, która jest zaznajomiona z wymogami proceduralnymi, unikając typowych
opóźnień po stronie Państw przy wyborze drugiego arbitra.
Pojawia się jednakże jedno zagadnienie, które
może być mniej podatne na rozstrzygnięcie
przez uważną redakcję procedury, niż zagadnienia zarysowane powyżej – wątek dotyczący
równoległej kompetencji Komisji Europejskiej
w odniesieniu do rynku wewnętrznego z jednej
strony oraz w odniesieniu do bezpośrednich
inwestycji zagranicznych z drugiej. Wyobraźmy
sobie działanie Państwa Członkowskiego, które
wydaje się zapewniać pewne korzyści dla podmiotów z tego Państwa Członkowskiego. Łatwo
sobie wyobrazić, że Komisja zechce zainicjować
postępowanie przeciwko takiemu Państwu
Członkowskiemu w oparciu o zauważone naruszenie zasad rynku wewnętrznego. Jednocześnie, inwestor spoza UE może wszcząć postępowanie arbitrażowe przeciwko Państwu
Członkowskiemu dowodząc, ze to samo działanie narusza standard traktowania, przewidziany stosownym traktatem inwestycyjnym.

wnętrznego w procedurach przed Trybunałem
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oprócz potencjalnego wpływu na obronę Państwa Członkowskiego w postępowaniu inwestor-państwo,
taka podwójna rola Komisji może wzbudzić
pytania z zakresu reguł profesjonalnych i
etycznych, obowiązujących prawników. By
uniknąć takich trudności, korzystniejsze może
być zachowanie pewnego stopnia elastyczności
w podziale kompetencji pomiędzy Państwami
Członkowskimi a Komisją oraz przyzwolenie,
by Państwa Członkowskie mogły przyjąć swoją
własną obronę, jeśli Komisja nie jest w stanie
efektywnie reprezentować interesów Państwa
Członkowskiego.

Zakładając, że Komisja Europejska obejmie pieczą arbitraże inwestycyjne wszczęte przeciwko
jakimkolwiek pozwanym z UE, łącznie z Państwami Członkowskimi, urzędnicy Komisji w
jednostce prawa inwestycyjnego będę poproszeni, by bronić tych samych środków przed
trybunałem arbitrażowym, które są zwalczane
przez ich kolegów z jednostki rynku we-
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Jacek Krawczyk, European Economic and Social
Committee
Audley Sheppard, Clifford Chance, LCIA
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Relacja video z wydarzeń oraz raport Global
Arbitration Review
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