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Streszczenie:

Określenie roli państw w systemie międzynarodowego arbitrażu handlowego jest bar-
dzo istotne dla budowy spójnych i skutecznych mechanizmów służących tej metodzie 
rozwiązywania sporów. Państwo jest jednym z elementów tego systemu, a swój wkład 
realizuje głównie za pomocą instytucji prawnych służących kontroli orzeczeń trybuna-
łów arbitrażowych – odmowy uznania, odmowy stwierdzenia wykonalności oraz uchy-
lenia orzeczenia. Ze względu na praktyczne znaczenie oraz szereg swoistych cech, sys-
tem prawny Chińskiej Republiki Ludowej jest ciekawym przykładem, który umożliwia 
analizę roli państwa w arbitrażu międzynarodowym. Praktyka funkcjonowania tych in-
stytucji ujęta jest w ramy międzynarodowych, standardów wskazanych głównie przez 
Konwencję Nowojorską oraz Ustawę Modelową UNCITRAL. W Chińskiej Republice Lu-
dowej zakres badań wyznaczają w tym obszarze regulacje dotyczące orzeczeń zagranicz-
nych oraz orzeczeń z elementem zagranicznym. Szczególnie uwagę przyciąga tzw. System 
Uprzedniego Raportowania (Prior Reporting System). Ocena tych elementów pozwala 
wyciągnąć wnioski dotyczące skutecznego prowadzenia przez państwo polityki proarbi-
trażowej. Pozwala również wskazać na to, jak skomplikowane jest włączenie się państwa 
w system międzynarodowego arbitrażu handlowego w roli elementu wspierającego, przy 
jednoczesnym zachowaniu charakteru kontrolnego omawianych instytucji prawnych. 

Słowa kluczowe: arbitraż handlowy, trybunał arbitrażowy, Chińska Republika 
Ludowa
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1. Wstęp

Do istoty międzynarodowego arbitrażu handlowego należy to, że strony – na mocy 
konsensu – mogą wyprowadzić swój spór spod jurysdykcji sądownictwa konkretnego 
państwa i poddać go pod rozstrzygnięcie wybranych przez siebie sędziów2. Prywatne 
sądownictwo nie funkcjonuje jednak w próżni i nieuchronnie musi wchodzić w in-
terakcje z sądownictwem państwowym, szczególnie wtedy, gdy władza państwowa 
staje się niezbędna do przeprowadzenia czynności zmierzających do wykonania 
orzeczenia. Mimo delokalizacji międzynarodowego arbitrażu handlowego na etapie 
postępowania i orzekania, należy optymalnie określić, jaki status powinno mieć 
państwo w ramach tej metody rozwiązywania sporów, jeśli ma ono być związane 
decyzją prywatnego sądu. Instrumenty kontroli orzeczeń trybunałów arbitrażo-
wych stanowią istotne narzędzie i przesądzają o roli, jaką państwo odgrywać bę-
dzie w międzynarodowym arbitrażu handlowym. To, jaka infrastruktura stworzona 
zostanie dla realizacji orzeczeń, w dużej mierze przesądzać będzie o funkcjonowa-
niu arbitrażu w danym środowisku prawnym. Właściwe umiejscowienie państwa 
w arbitrażu jest ważnym elementem dla zapewnienia należytego urzeczywistnienia 
jego podstawowych zasad. Bardzo ciekawym polem do analizy tego zagadnienia jest 
system prawny Chińskiej Republiki Ludowej, który wykazuje w tym zakresie wiele 
cech swoistych. Jest także systemem, w którym arbitraż handlowy odgrywa bardzo 
istotną rolę3. Co więcej, ciągle rosnące znaczenie gospodarcze państw azjatyckich – 
a w szczególności Chin – oznacza automatycznie wzrost znaczenia systemów praw-
nych tych państw w dziedzinie międzynarodowego rozwiązywania sporów. Należy 
pamiętać, że specyfiką arbitrażu międzynarodowego jest jego perspektywa global-
na. Perspektywa globalna natomiast w dzisiejszym świecie nie może abstrahować 
od perspektywy chińskiej. 

2. Kontrola orzeczeń trybunałów arbitrażowych w międzynarodowym 
arbitrażu handlowym

Arbitraż należy do prywatnych metod rozwiązywania sporów, a więc za orzeczeniem 
trybunału arbitrażowego nie idzie gwarancja wyegzekwowania go przy pomocy au-
torytetu i przymusu państwa4. Ponadto trybunał arbitrażowy po wydaniu wyroku 

of Political Science and Law w Pekinie; stypendysta Fundacji Konrada Adenauera oraz Stiftung Poly-
technische Gesellschaft we Frankfurcie nad Menem; naukowo zainteresowany arbitrażem handlowym, 
arbitrażem inwestycyjnym oraz komparatystyką prawniczą w zakresie prawa prywatnego. 

2  A. Szumański [w:] System Prawa Handlowego Tom 8. Arbitraż Handlowy, red. A. Szumański, War-
szawa 2015, s. 15.

3  S. Lianbin, H. Lin et al., Annual Review on Commercial Arbitration in China (2017) [in:] Commer-
cial Dispute Resolution in China: An Annual Review and Preview (2017), Wolters Kluwer Law & Busi-
ness, 2017, s. 5. 

4  N. Blackaby, J.M. Hunter, C. Partasides, A. Redfern, Redfern and Hunter on International Arbitration, 
Oxford University Press, 2015, s. 606. 
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staje się functus officio – traci moce jurysdykcyjne i kończy swoje istnienie5. Jedynym 
wyjątkiem dla tego stanu rzeczy są przypadki, gdy trybunał musi wydać dodatkowy 
wyrok6, sprostować wydany wyrok7 lub go zinterpretować8. Co do zasady jednak 
trybunał – jako prywatny sąd – przestaje istnieć i nie ma wpływu na dalsze losy wy-
danego orzeczenia. Statystycznie w arbitrażu międzynarodowym większość orzeczeń 
wykonywana jest dobrowolnie przez stronę do tego zobowiązaną9. W praktyce nie 
są jednak rzadkością przypadki, kiedy strona niezadowolona z rozstrzygnięcia nie 
zastosuje się do niego lub będzie starała się je podważyć. Wówczas jedyną metodą 
wdrożenia rozstrzygnięcia do rzeczywistości – pomijając formy nacisku i presji eko-
nomicznej, stosowane powszechnie w obrocie profesjonalnym – będzie odwołanie 
się do państwa i jego aparatu przymusu10. Trudno oczekiwać, aby państwo, udostęp-
niające swój mechanizm przymusu do wykonania orzeczenia prywatnej instytucji 
adiudykacyjnej, nie podjęło przynajmniej pewnej weryfikacji podstaw i procedury 
postępowania poprzedzającego przedłożone rozstrzygnięcie. Uwaga ta odnosi się 
szczególnie do specyfiki arbitrażu międzynarodowego. Z jego istoty wynika bowiem 
potrzeba zwrócenia się o uznanie wyroku i pomoc w jego wyegzekwowaniu do państw 
innych niż państwo, w którym toczy się postępowanie arbitrażowe. Podobnie zro-
zumiała jest interwencja państwa, na którego terytorium odbywa się postępowanie 
arbitrażowe w sytuacji, gdy jego efektem jest orzeczenie niedopuszczalne ze względów 
proceduralnych lub z powodu naruszenia fundamentalnych zasad danego porządku 
prawnego. Generalnie z kontrolą orzeczeń sądów arbitrażowych spotkać się więc 
można w kraju miejsca arbitrażu oraz w innym kraju, w którym strona domaga się 
uznania lub/i stwierdzenia wykonalności wyroku11. W obu sytuacjach całkowicie 
zrozumiałym jest, że państwo rezerwuje sobie prawo weryfikacji – pod pewnymi 
warunkami – wydanego orzeczenia arbitrażowego. 

W mojej pracy poświęcę uwagę trzem mechanizmom kontroli orzeczeń trybunałów 
arbitrażowych. Pierwsze dwie instytucje to odmowa uznania wyroku sądu arbitrażo-
wego oraz odmowa stwierdzenia wykonalności wyroku sądu arbitrażowego. Mimo 

5  R. Gerbay, L. Richman, M. Scherer, Publication Arbitrating under the 2014 LCIA Rules: A User’s Guide, 
Oxford University Press 2015, s. 334. 

6  Rozwiązanie takie przewidziane jest przykładowo w Ustawie Modelowej UNCITRAL o Międzynaro-
dowym Arbitrażu Handlowym w art. 33(3), a także w regulaminach licznych instytucji arbitrażowych 
np. ICC Rules – art. 39, LCIA – art. 27(3) i 27(4).

7  Rozwiązanie takie przewidziane jest przykładowo w Ustawie Modelowej UNCITRAL o Międzyna-
rodowym Arbitrażu Handlowym w art. 33(1)(a), a także w regulaminach licznych instytucji arbitrażo-
wych np. ICC Rules – art. 35, LCIA – art. 27(1) i 27(2).

8  Rozwiązanie takie przewidziane jest przykładowo w Ustawie Modelowej UNCITRAL o Międzyna-
rodowym Arbitrażu Handlowym w art. 33(1)(b), a także w regulaminach licznych instytucji arbitrażo-
wych np. ICC Rules – art. 37. 

9  N. Blackaby, J.M. Hunter, C. Partasides, A. Redfern, op.cit., s. 605.
10  Ibidem, s. 607.
11  Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration, red. E. Gaillard, J. Savage, Klu-
wer Law International, 1999, s. 885.
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słusznych postulatów akcentowania odrębności tych instytucji12, z przyczyn praktycz-
nych poddam je wspólnemu omówieniu. Trzecią instytucją jest uchylenie wyroku sądu 
arbitrażowego. Podstawy do wyznaczenia ram tych instytucji w arbitrażu międzynaro-
dowym stanowić będą Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń 
arbitrażowych z 1958 r. (Konwencja Nowojorska)13 oraz Ustawa Modelowa UNCITRAL 
o Międzynarodowym Arbitrażu Handlowym14, gdyż regulacje te uznane są przez mię-
dzynarodową doktrynę i praktykę prawniczą jako powszechnie akceptowany standard 
omawianych instrumentów15. 

Do zastosowania przez sąd odmowy uznania wyroku sądu arbitrażowego lub/i od-
mowy stwierdzenia jego wykonalności dojść może w sytuacji, gdy jedna ze stron 
skieruje wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku do właściwego 
sądu powszechnego. Wówczas strona, przeciwko której skierowane jest orzeczenie, 
ma możliwość udowodnienia przed sądem jednej z okoliczności przewidzianej w arty-
kule V Konwencji Nowojorskiej; zarazem identyczny katalog znajduje się w art. 36(1)(a) 
Ustawy Modelowej UNCITRAL. Katalog ten jest zamknięty oraz wyznacza mini-
malny standard uznawania i wykonalności wyroków – nie jest możliwe naruszenie 
konwencji poprzez uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku pomimo wystą-
pienia jednej lub więcej okoliczności ujętych w katalogu16. Wartym odnotowania jest 
fakt, że sąd nie może w takiej sytuacji badać merytorycznie sprawy rozstrzygniętej 
uprzednio wyrokiem sądu arbitrażowego17. Omawiana instytucja nie może stanowić 
faktycznej apelacji od wyroku sądu arbitrażowego, gdyż to stawiałoby pod znakiem 
zapytania całą ideę arbitrażu międzynarodowego i de facto czyniło z postępowania 
arbitrażowego jedynie wstęp do postępowania przed sądem powszechnym18. Elemen-
tem ograniczającym zakres kontroli jest także konieczność postrzegania podstaw od-
mowy w sposób zawężający, w związku z ogólnym, przyjaznym arbitrażowi duchem 
Konwencji19. Zarówno Konwencja Nowojorska – w art. V(2), jak i Ustawa Modelowa 
UNCITRAL – w art. 36(b), przewidują dopełnienie omawianych instytucji w postaci 
odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności przez sąd ex officio. Ma to miejsce, 
gdy według prawa danego kraju przedmiot sporu nie ma w ogóle zdatności arbitra-
żowej oraz gdy uznanie lub wykonanie orzeczenia byłoby sprzeczne z porządkiem 
publicznym tego kraju (tzw. public policy rule). Jeśli omawiane instytucje zostaną 
wykorzystane przez właściwy sąd, orzeczenie nie będzie respektowane przez insty-
tucje państwowe, a jego wykonanie pozostanie poza obszarem wykorzystania przy-
musu państwowego. 

12  N. Blackaby, J.M. Hunter, C. Partasides, A. Redfern, op.cit., s. 611–612.
13  http://www.newyorkconvention.org/11165/web/files/original/1/5/15465.pdf, 29.11.2017.
14  http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07–86998_Ebook.pdf, 29.11.2017.
15  Ibidem, s. 625.
16  M.R.P. Paulsson, The 1958 New York Convention in Action, Kluwer Law International 2016, s. 157.
17  N. Blackaby, J.M. Hunter, C. Partasides, A. Redfern, op.cit., s. 622.
18  M.R.P. Paulsson, op.cit., s. 168.
19  Ibidem, s. 173.
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Bardzo ważnym elementem kontroli przez państwo orzeczeń trybunałów arbitra-
żowych jest możliwość uchylenia wyroku przez właściwy sąd, jest to bowiem przejaw 
największej możliwej ingerencji państwa w prawie arbitrażowym20. Co do zasady orze-
czenie trybunału arbitrażowego jest wiążące i ostateczne21. Strona decydująca się na ar-
bitraż pozbawiona będzie możliwości apelowania od wyroku – chyba że możliwość taka 
zostanie przewidziana w umowie kształtującej przebieg postępowania. Do jej dyspozycji 
pozostanie wyłącznie wniosek o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego, do rozpatrze-
nia którego, co do zasady, właściwy będzie sąd miejsca arbitrażu (seat of arbitration). 
Można powiedzieć, że w ten sposób strona może zachować dostęp do sądownictwa 
państwowego22. Konwencja Nowojorska wprost wyraża jedynie ograniczenie w postaci 
określenia jurysdykcji sądu. W doktrynie licznie reprezentowany jest jednak pogląd 
dotyczący dorozumianych ograniczeń tej instytucji przez Konwencję Nowojorską23. 
Niezależnie od rozstrzygnięcia tej dyskusji należy przyznać, że swoboda pozostawiona 
państwom sygnatariuszom jest bardzo duża. 

Z kolei Ustawa Modelowa UNCITRAL w art. 34 dokonuje technicznego przeję-
cia przewidzianych w art. V Konwencji Nowojorskiej postanowień odnoszących się 
do odmowy uznania i stwierdzenia wykonalności wyroku trybunału arbitrażowego. 
Twórcy Ustawy Modelowej skłonili się wobec tego do bardzo wąskiego określenia gra-
nic tej instytucji. W podobnym tonie do uchylenia wyroku trybunału arbitrażowego 
odniósł się Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Eco Swiss vs. Benetton 
International wskazując, że to od wąskiego postrzegania tego instrumentu prawne-
go w dużej mierze zależy efektywność arbitrażu międzynarodowego24. W systemach 
poszczególnych państw można zaobserwować różne zakresy stosowania tej instytucji, 
warto jednak zwrócić uwagę, że Ustawa Modelowa przez swoje rozpowszechnienie 
ustanowiła uznawany standard międzynarodowy w tym obszarze. Uchylenie wyroku 
trybunału arbitrażowego oznaczać będzie niemożliwość późniejszego uznania i stwier-
dzenia jego wykonalności w kraju orzekania o uchyleniu25. Wątpliwości i dyskusje budzi 
natomiast kwestia wykonalności takich orzeczeń w innych jurysdykcjach26. Ponieważ 
nie jest to tematem moich rozważań, ograniczę się do stwierdzenia, iż nie ma powodu, 
aby w każdym przypadku wykluczać uznanie i stwierdzenie wykonalności takiego 
wyroku w innych jurysdykcjach. Chociaż należy zauważyć, że rozstrzygnięcia sądów 
powszechnych w tego typu sprawach są często odmowne27.

20  M. Łaszczuk, J. Szpara [w:] System Prawa Handlowego Tom 8. Arbitraż Handlowy, red. A. Szumań-
ski, Warszawa 2005, s. 675. 

21  Tendencja powszechnie wyrażana w regulaminach instytucji arbitrażowych, np. LCIA Rules  – 
Art. 26(8); ICC Arbitration Rules – Art. 34(6); ICDR Arbitration Rules – Art. 30(1).

22  T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 21–22.
23  G.B. Born, International Commercial Arbitration (Second Edition), Kluwer Law International, 2014, 
s. 3165.

24  Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 1.06.1999 o sygnaturze C-126/97, http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0126, 29.11.2017.

25  N. Blackaby, J.M. Hunter, C. Partasides, A. Redfern, op.cit., s. 601.
26  G.B. Born, op.cit., s. 3391.
27  N. Blackaby, J.M. Hunter, C. Partasides, A. Redfern, op.cit., s. 601.
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Wdrożenie w praktyce omawianych powyżej instytucji wymaga stworzenia syste-
mu, który pozwoli państwu na sprawowanie kontroli nad orzeczeniami trybunałów 
arbitrażowych, a stronie postępowania na dochodzenie praw przed właściwym sądem 
powszechnym. Odpowiednia procedura musi uwzględniać specyfikę arbitrażu oraz 
subtelnie łączyć różne cele i założenia leżące u jego podstaw. Efektywność arbitrażu 
i jego skuteczność jako metody rozwiązywania sporów w znacznym stopniu uzależ-
nione są od tej infrastruktury prawnej. 

3. Orzeczenie trybunału arbitrażowego w prawie Chińskiej Republiki Ludowej 

Aby przeanalizować status państwa w ramach chińskiego systemu kontroli nad wy-
rokami trybunałów arbitrażowych w arbitrażu międzynarodowym, należy wskazać 
sposób kwalifikacji tych orzeczeń. W chińskiej praktyce arbitrażowej można wyod-
rębnić 6 kategorii wyroków sądów arbitrażowych, przyjmując za kryterium pochodze-
nie wyroku28. W pierwszej kolejności są to krajowe orzeczenia arbitrażowe – wydane 
na terytorium Chin kontynentalnych29 przez rodzimą instytucję arbitrażową, następnie 
orzeczenia z elementem zagranicznym – również wydane na terytorium Chin konty-
nentalnych przez rodzimą instytucję arbitrażową, ale obejmujące element zagraniczny, 
orzeczenia zagraniczne – wydane przez zagraniczną instytucją arbitrażową30 oraz ko-
lejno orzeczenia wydane na Tajwanie, w Hong Kongu oraz w Makau31. W niniejszym 
artykule analiza instytucji prawnych zawężona zostanie do orzeczeń, które bezpośred-
nio dotyczą międzynarodowego obrotu handlowego, a więc takich, które przez prawo 
Chińskiej Republiki Ludowej nie są traktowane jako orzeczenia krajowe – orzeczeń 
zagranicznych oraz orzeczeń z elementem zagranicznym.

Normatywne ujęcie pojęcia orzeczenia zagranicznego dostarcza pewnych trud-
ności natury terminologicznej. Konwencja Nowojorska posługuje się bowiem in-
nym kryterium oceny zagranicznego wyroku trybunału arbitrażowego – zagraniczne 
orzeczenia arbitrażowe to takie, które „zostały wydane na obszarze państwa innego 
niż to, w którym żąda się uznania i wykonania tych orzeczeń”32. Wobec powyższe-
go należy przyjąć, że definicja na gruncie prawa chińskiego będzie dwupoziomowa 
i obejmie zarówno kryterium wydania przez zagraniczną instytucję arbitrażową, jak 
również obszaru państwa, na którym orzeczenie zostało wydane33. Tak sformułowana 
definicja wciąż nie obejmie jednak wszystkich zagranicznych orzeczeń sądów arbi-
trażowych, które swoim zakresem obejmuje Konwencja Nowojorska, wyznaczając 
w tym przedmiocie międzynarodowo akceptowany standard. Konwencja nie czyni 

28  W. Sun, M. Willems, Arbitration in China, Kluwer Law International, 2015, s. 101.
29  Pojęcie obejmuje terytorium Chińskiej Republiki Ludowej bez Hong Kongu, Makau oraz Tajwanu.
30  Taka definicja znajduje się w art. 283 Prawa o Procedurze Cywilnej Chińskiej Republiki Ludowej. 
31  Wyodrębnienie tych orzeczeń jest praktycznym zabiegiem związanym z osobną regulacją ich uzna-
wania. 

32  Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, art. I(1), http://www.
newyorkconvention.org/11165/web/files/original/1/5/15465.pdf, 29.11.2017.

33  W. Sun, M. Willems, op.cit., s. 105.
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rozróżnienia między orzeczeniami wydanymi w ramach arbitrażu instytucjonalnego 
a orzeczeniami wydanymi przez trybunały powołane ad hoc. Mimo braku koherent-
nej regulacji w prawie krajowym, praktyka wydaje się być klarowna i przemawiać 
na korzyść uznawania klauzul arbitrażowych przewidujących arbitraż ad hoc poza 
granicami Chińskiej Republiki Ludowej34. Należy jednak pamiętać o tym, że po-
wyższa definicja – stworzona w oparciu o standardy międzynarodowe – nie będzie 
koniecznie stosowana do wszystkich orzeczeń wydanych poza granicami Chińskiej 
Republiki Ludowej. Chiny, przystępując do Konwencji Nowojorskiej, skorzystały 
z przewidzianej w art. I(3) Konwencji możliwości ograniczenia stosowania jej posta-
nowień do orzeczeń arbitrażowych wydanych w państwach będących sygnatariusza-
mi Konwencji. Wszystkie inne zagraniczne orzeczenia trybunałów arbitrażowych 
podlegają uznawaniu i stwierdzaniu wykonalności w oparciu o umowy międzyna-
rodowe (bi- i multilateralne) lub zasadę wzajemności35.

Orzeczenie arbitrażowe z zagranicznym elementem jest na gruncie prawa chiń-
skiego pojęciem normatywnym. Mimo że pojawia się w Prawie o Procedurze Cy-
wilnej Chińskiej Republiki Ludowej oraz Prawie o Arbitrażu – żaden z tych aktów 
nie zawiera jego definicji legalnej36. Pewną pomocą jest tu Opinia Najwyższego Sądu 
Ludowego w Przedmiocie Pewnych Spraw Dotyczących Stosowania Prawa o Proce-
durze Cywilnej Chińskiej Republiki Ludowej, która wskazała przykłady elementów 
zagranicznych orzeczenia w postaci: strony lub stron będących obywatelami innego 
kraju; zdarzenia prawnego, które stworzyło, zmieniło lub zakończyło stosunek praw-
ny, a które wystąpiło na terytorium innego państwa; przedmiotu sporu, znajdującego 
się na terytorium innego państwa37. Prawo Chińskiej Republiki Ludowej traktuje ta-
kie orzeczenie wyraźnie odrębnie od orzeczeń krajowych, sytuując je konstrukcyjnie 
znacznie bliżej orzeczenia zagranicznego. 

Tak zdefiniowane orzeczenia sądu arbitrażowego podlegać będą omówieniu jako 
przedmiot instytucji kontroli państwa w prawie Chińskiej Republiki Ludowej. 

4. Podstawa prawna kontroli orzeczeń trybunałów arbitrażowych w prawie 
Chińskiej Republiki Ludowej

Przepis art. 267 Prawa o Procedurze Cywilnej Chińskiej Republiki Ludowej38 stanowi 
podstawowy przepis dotyczący uznawania i wykonywania zagranicznego orzeczenia 
trybunału arbitrażowego w Chinach. Przewiduje on, że zagraniczne orzeczenia trybu-
nału arbitrażowego w Chińskiej Republice Ludowej podlegają uznaniu i stwierdzeniu 

34  L. Gan, S. Yang, Issues in the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in China, Asian 
International Arbitration Journal 2017/1, s. 91.

35  W. Sun, M. Willems, op.cit., s. 103.
36  Ibidem, s. 107.
37  S.J. Lord, The Procedure for Enforcement of Foreign-related and Foreign Arbitral Awards in the Peo-
ple’s Republic of China: Is There a Need for Reform?, Asian International Arbitration Journal 2015/1, s. 2.

38  Civil Procedure Law of the People’s Republic of China,http://www.cietac.org/index.php?m=Article 
&a=show&id=2412&l=en, 29.11.2017.
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wykonalności zgodnie z umowami międzynarodowymi, których stroną jest Chińska 
Republika Ludowa lub w zgodnie z zasadą wzajemności. Uznawanie i stwierdzanie 
wykonalności orzeczeń wydanych na terytorium państw stron Konwencji Nowojorskiej 
ukształtowane jest wobec tego przez postanowienia Konwencji oraz Okólnik Najwyż-
szego Sądu Ludowego w Przedmiocie Implementacji Konwencji o Uznawaniu i Wyko-
nywaniu Zagranicznych Orzeczeń Arbitrażowych39. W przypadku orzeczeń wydanych 
na terytorium państw niebędących sygnatariuszami Konwencji zastosowanie znajdą 
odpowiednie umowy międzynarodowe zawarte między Chińską Republiką Ludową 
a tymi państwami. 

Reżim uznawania i stwierdzania wykonalności oraz uchylania orzeczeń arbitrażo-
wych z elementem zagranicznym opiera się również na Prawie o Procedurze Cywilnej 
Chińskiej Republiki Ludowej oraz Prawie o Arbitrażu Chińskiej Republiki Ludowej. 
Odmowa uznania i stwierdzenia wykonalności ma swoją podstawę w art. 71 Prawa 
o Arbitrażu, uchylenie orzeczenia w art. 70 tego samego aktu40. Przepisy te mają niemal 
identyczne brzmienie i stanowią, że powody zastosowania obu powyższych instytucji 
wymienione są enumeratywnie w art. 260 par. 1 Prawa o Procedurze Cywilnej. Powo-
łanie się na jedno z tych narzędzi przez stronę wymaga udowodnienia przed właściwym 
sądem zaistnienia przynajmniej jednej z tych okoliczności. Powody zawarte w tym 
wyliczeniu obejmują: brak klauzuli arbitrażowej oraz umowy o arbitraż sporządzonej 
w formie pisemnej; niepowiadomienie strony o wskazaniu arbitra ani o udziale w po-
stepowaniu arbitrażowym, a także brak możliwości wyrażenia przez stronę stanowiska 
w postępowaniu z przyczyn, za które strona nie ponosi odpowiedzialności; niezgodność 
sformowania trybunału arbitrażowego lub procedury arbitrażowej z regułami arbitra-
żu; przekroczenie zakresu umowy o arbitraż co do przedmiotu sporu lub wykroczenie 
poza przedmiotową kognicję sądu arbitrażowego. Ponadto art. 260 Prawa o Procedurze 
Cywilnej pozostawia sądowi prawo odmowy uznania i stwierdzenia wykonalności 
takiego wyroku, a także jego uchylenia, gdy wyrok ten pozostaje sprzeczny z intere-
sem społecznym lub publicznym państwa. Warto zauważyć, że – w przeciwieństwie 
do krajowych orzeczeń arbitrażowych – wykluczona jest tak szeroka faktyczna i ma-
terialnoprawna ocena, sąd może natomiast brać pod uwagę wyłącznie ograniczony 
katalog przesłanek – głównie proceduralnych41.

5. Aspekty proceduralne 

Rozwiązania systemowe istniejące w Chińskiej Republice Ludowej w zakresie kontroli 
na wyrokami trybunałów arbitrażowych wykazują szereg specyficznych cech. Infra-
struktura proceduralna jest kluczowa dla podmiotów zagranicznych wchodzących 

39  Circular of Supreme People’s Court on Implementing Convention on the Recognition and Enforce-
ment of Foreign Arbitral Awards Entered by China, http://www.cietac.org/index.php?m=Article&a= 
show&id=2413&l=en, 29.11.2017.

40  Arbitration Law of the People’s Republic of China, http://www.cietac.org/index.php?m=Article&a 
=show&id=2415&l=en, 29.11.2017.

41  J. Tao, Arbitration Law and Practice in China (Third Edition), Kluwer Law International 2012, s. 201.
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w stosunki prawne z podmiotami prawa chińskiego oraz uczestniczących w obrocie 
prawnym na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Przegląd omawianej regulacji, 
jej umiejscowienia w konkretnej rzeczywistości prawnej, uwarunkowań społeczno-po-
litycznych oraz jej ocena pozwolą na uzyskanie szerszej perspektywy. 

Problemem często dyskutowanym w środowiskach arbitrażowych różnych krajów 
jest właściwość sądów w postępowaniach postarbitrażowych. Niewątpliwie jest to spra-
wa kluczowa o tyle, że należy poszukiwać równowagi między pożądanymi cechami 
poszczególnych sądów, które najlepiej odpowiadać będą specyfice arbitrażu handlo-
wego. Trzeba brać pod uwagę szybkość postępowania, czemu zagraża skoncentrowa-
nie postępowań w niewielkiej liczbie sądów wyższego rzędu, a nie wolno zapominać 
o odpowiedniej specjalizacji, która nie zawsze może być zagwarantowana w sądach 
szczebla niższego. W Chinach kognicja nad uznawaniem i stwierdzaniem wykonalno-
ści zagranicznych orzeczeń sądów arbitrażowych oraz orzeczeń sądów arbitrażowych 
z elementem zagranicznym oraz nad uchylaniem tych ostatnich powierzona została 
sądom średniego szczebla (stanowią o tym kolejno art. 267 oraz 283 Prawa o Proce-
durze Cywilnej). 

Najwyższy Sąd Ludowy w dwóch wydanych kolejno aktach – Okólniku Najwyż-
szego Sądu Ludowego w przedmiocie rozstrzygania przez Sądy Ludowe o sprawach 
dotyczących zagranicznych orzeczeń arbitrażowych i orzeczeń arbitrażowych z ele-
mentem zagranicznym42 z 1995 roku (z późniejszymi zmianami) oraz Okólniku Naj-
wyższego Sądu Ludowego w przedmiocie istotnych zagadnień dotyczących uchylania 
orzeczeń arbitrażowych z elementem zagranicznym z 1998 roku (z późniejszymi 
zmianami)43 – ukształtował wewnętrzny „System Uprzedniego Raportowania”44. 
System ten wskazuje drogę, którą musi przejść każde zagraniczne orzeczenie arbi-
trażowe oraz orzeczenie arbitrażowe z elementem zagranicznym zanim efektywnie 
zastosowane zostanie jego uchylenie, odmowa uznania lub stwierdzenia wykonal-
ności45. Po wniesieniu przez stronę stosownego wniosku (odpowiednio o uznanie i/
lub stwierdzenie wykonalności lub uchylenie wyroku) do sądu średniego szczebla 
właściwego miejscowo, sąd ten rozpoznaje sprawę w oparciu o przepisy wskazane 
w Punkcie 5 i 6. Jeśli sąd uzna, że zgodnie z prawem należy skorzystać z jednej z in-
stytucji omawianych w niniejszym artykule, przed wydaniem w tej sprawie orze-
czenia jest zobligowany zgłosić planowanie rozstrzygnięcie takiej treści do sądu 
wysokiego szczebla. Sprawa podlega rozpatrzeniu przez właściwy miejscowo sąd 
wysokiego szczebla i jeśli ten podzieli zdanie sądu średniego szczebla, musi skierować 
do Najwyższego Sądu Ludowego stosowną opinię. Warunkiem koniecznym do wy-
dania przez sąd średniego szczebla orzeczenia o odmowie uznania lub stwierdzenia 
wykonalności orzeczenia arbitrażowego lub orzeczenia w przedmiocie uchylenia 

42  Circular of the Supreme People’s Court on Issues in the People’s Courts Handling of Foreign-related Arbi-
trations and Foreign Arbitrations, http://www.cietac.org/index.php?m=Article&a=show&id=2414&l=en, 
29.11.2017.

43  W. Sun, M. Willems, op.cit., s. 347.
44  Nazwa tej konstrukcji powszechnie tłumaczona jest na język angielski jako Prior Reporting System. 
45  J. Tao, Arbitration…, s. 81.
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wyroku arbitrażowego jest potwierdzenie przez Najwyższy Sąd Ludowy ustaleń tego 
sądu. W sytuacji pomyślnego przejścia przez procedurę raportowania proponowane-
go rozstrzygnięcia, orzeczenie sądu średniego szczebla nie może być przedmiotem 
odwołania46. Warto podkreślić, że system nie obejmuje swoim zakresem krajowych 
orzeczeń arbitrażowych. Raportowaniu nie podlegają także przypadki, w których sąd 
średniego szczebla decyduje się na uznanie lub stwierdza wykonalność lub odrzuca 
wniosek o uchylenie wyroku arbitrażowego47. 

Warto zastanowić się nad tym, jakie uzasadnienie przyświecało twórcom powyż-
szego systemu. Okólnik Najwyższego Sądu Ludowego z 1995 roku48 zawiera zwięzłe 
uzasadnienie motywów kreacji mechanizmu raportowania w postaci „zagwaranto-
wania właściwego postępowania sądowego i arbitrażowego”49. W doktrynie chińskiej 
wskazuje się, że właśnie ochrona orzeczeń arbitrażowych o znaczeniu międzynarodo-
wym była głównym celem przyświecającym twórcom powyższej konstrukcji50. Przed 
czym raportowanie miałoby stanowić tarczę ochronną? W okresie poprzedzającym 
stworzenie mechanizmu raportowania chińska praktyka orzecznicza w sprawach 
z zakresu arbitrażu charakteryzowała się bardzo niską jakością. Rozstrzygnięcia za-
padające na niekorzyść orzeczeń arbitrażowych były w wielu przypadkach błędne51. 
Gwarancja wielokrotnej oceny rozstrzygnięć wydanych w ramach pierwotnie roz-
proszonej jurysdykcji – i to przez sądy, które mają wyraźnie większe doświadczenie 
w zakresie arbitrażu, a przez to wyczucie specyfiki tej metody rozwiązywania spo-
rów – nakierowana jest na eliminację ewentualnych pomyłek w stosowaniu skom-
plikowanego i wielopoziomowego (także ponadnarodowego) prawa arbitrażowego. 
Trudno wyobrazić sobie wyższy standard gwarancji jakości w skali kraju, skoro ne-
gatywne dla orzeczenia arbitrażowego rozstrzygnięcie podlega dwukrotnej kontroli, 
a ostatecznie zapaść może wyłącznie za zgodą najwyższego w hierarchii sądu (Naj-
wyższego Sądu Ludowego). 

Niewątpliwie twórcy regulacji mieli na względzie także stworzenie systemu kohe-
rentnego i spójnego, unikając – immanentnych w systemach rozproszonej jurysdykcji 
nad postępowaniami postarbitrażowymi – rozbieżności orzeczniczych. Niespójne 
orzecznictwo w tak istotnej sprawie stanowi czynnik odstraszający inwestorów pro-
wadzących działalność na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej oraz podmioty 
wchodzące w kontakty biznesowe z podmiotami chińskimi. W dobie rozszerzonej 

46  C. von Wunschheim, Enforcement of Commercial Arbitral Awards in China, Thomson West, 2013, 
s. 144.

47  J. Tao, Arbitration…, s. 204.
48  Okólnik Najwyższego Sądu Ludowego w przedmiocie rozstrzygania przez Sądy Ludowe o sprawach 
dotyczących zagranicznych orzeczeń arbitrażowych i orzeczeń arbitrażowych z elementem zagranicz-
nym z 1995 r. 

49  Circular of the Supreme People’s Court on Issues in the People’s Courts Handling of Foreign-re-
lated Arbitrations and Foreign Arbitrations, http://www.cietac.org/index.php?m=Article&a=show 
&id=2414&l=en, 29.11.2017.

50  W. Sun, M. Willems, op.cit., s. 345.
51  J. Tao, One Award — Two Obstacles : Double Trouble When Enforcing Arbitral Awards in China, Asia 
Arbitration Journal 2008/1, s. 91.
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ekspansji gospodarczej chińskich przedsiębiorców i postępującego otwierania rynku 
chińskiego na inwestycje zagraniczne aspekt ten stanowi istotny element polityki 
prawnej Chińskiej Republiki Ludowej. Niespójności w orzecznictwie są w kontekście 
chińskim jeszcze groźniejszym zjawiskiem niż w innych krajach, gdyż nie wynikają 
wyłącznie z odmiennej interpretacji prawa. Plagą chińskiego systemu prawo-gospo-
darczego jest zjawisko lokalnego protekcjonizmu i wpływ lokalnych władz na judy-
katurę w razie osobistego zainteresowania konkretnym rozstrzygnięciem52. Powie-
rzenie ostatniego słowa Najwyższemu Sądowi Ludowemu pozwala uniknąć ryzyka 
wynikającego z tej oczywiście negatywnej praktyki. Mechanizm ten natomiast wy-
daje się być również skutecznym narzędziem realizacji spójnej polityki arbitrażowej. 
Najwyższy Sąd Ludowy zachowuje pewność, że aktualna linia orzecznicza tego sądu 
znajdzie zastosowanie niezależnie od wszelkich okoliczności proceduralnych. System 
ewidentnie nakierowany jest na zagwarantowanie maksymalnej pewności, że roz-
strzygnięcie w konkretnej sprawie nie mogło być inne i negatywne rozstrzygnięcie 
jest ostateczne. Pominięcie w przedmiotowym zakresie raportowania rozstrzygnięć, 
które można określić jako pozytywne dla orzeczenia arbitrażowego, jest jasną wska-
zówką, że największe znaczenie ma w tym przypadku usunięcie błędów i nieścisłości, 
które wpływają negatywnie na wykonalność orzeczeń sądów arbitrażowych, a nie 
na usunięcie błędów i nieścisłości w postępowaniach postarbitrażowych w ogóle. Jest 
też oczywiście zagadnieniem praktycznym wobec generalnej zasady wyjątkowego 
stosowania omawianych instytucji. 

6. Konkluzje

Akty prawnomiędzynarodowe, akty należące do soft law, wreszcie przepisy krajowe 
poszczególnych państw przewidują ramy, w których orzeczenia trybunałów arbitra-
żowych podlegają zetknięciu z sądami powszechnymi. Pytanie o to, jaką rolę w mię-
dzynarodowym arbitrażu handlowym ogrywa państwo i jego instytucje, to pytanie 
o przebieg tego zetknięcia. Prawo arbitrażu międzynarodowego wytworzyło insty-
tucje, które umożliwiają państwu pewną dozę kontroli nad orzeczeniami trybuna-
łów arbitrażowych. Państwo w roli kontrolera orzeczeń arbitrażowych podejmuje 
się funkcji weryfikacyjnej, by wykluczyć stosowanie swojego autorytetu i przymusu 
w sytuacjach, gdy podstawy lub przebieg postępowania odbiegają od wymaganych 
przez to państwo standardów prawnych. Materialnoprawna analiza międzynarodo-
wego standardu ram omawianych instytucji wykazuje pewną tendencję charaktery-
styczną dla aktów międzynarodowego prawa arbitrażowego. W orzecznictwie ame-
rykańskich sądów federalnych tendencja ta została określona jako „proarbitrażowa 
stronniczość”53. We właściwym dla Chińskiej Republiki Ludowej systemie tak roz-
budowanej weryfikacji każdego rozstrzygnięcia sądu powszechnego, które odmawia 
orzeczeniu arbitrażowemu uznania lub stwierdzenia wykonalności albo przesądza 
o jego uchyleniu, można dostrzec wyraźną stronniczość proarbitrażową procedury 
52  M. Zhang, Chinese Contract Law. Theory and Practice, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, s. 17. 
53  N. Blackaby, J.M. Hunter, C. Partasides, A. Redfern, op.cit., s. 60.
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postarbitrażowej. Państwo stawia się wobec powyższego w roli ochraniającego ar-
bitraż międzynarodowy przed ewentualnymi zagrożeniami, które mogą wyniknąć 
w czasie stosowania procedury weryfikacyjnej przez sądy powszechne. Daje przez 
to wyraźnie znać podmiotom zagranicznym, że ryzyko błędnych rozstrzygnięć stara 
się możliwie zminimalizować. 

Warto jednak zadać pytanie, czy wobec tego rola ochronna państwa oznacza 
automatycznie, że państwo wspiera arbitraż jako metodę rozwiązywania sporów? 
Wydaje się, że w omawianym mechanizmie kryje się co najmniej kilka problemów, 
które mogą być odczytywane jako negatywne dla arbitrażu międzynarodowego 
jako takiego. Po pierwsze, system ten jest wewnętrzny, a co za tym idzie, ewident-
nie brakuje mu przejrzystości, która dla stron postępowania postarbitrażowego jest 
niezwykle istotna. Po drugie, rozbudowanie procedury prowadzi do nieprzewidy-
walności co to terminu, w jakim ostatecznie dana sprawa zamknięta zostanie. Jej 
trójszczeblowość wpływa na potencjalne przedłużenie postępowania postarbitra-
żowego, co minimalizuje jedną z największych korzyści tej formy rozwiązywania 
sporów – sprawności i szybkości. Warty odnotowania jest także fakt, że w istocie 
mechanizmu zawarte jest znaczne naruszenie niezależności sądu, który podejmuje 
rozstrzygnięcie54. Znowu podkreślić trzeba, że naruszenie niezależności następuje 
tu w imię nietransparentnej weryfikacji. 

Należy wobec powyższego stwierdzić, że polityka sprzyjania arbitrażowi między-
narodowemu musi obejmować szersze spektrum niż odpowiednie ograniczenia dla 
kontroli państwa nad orzeczeniami oraz odpowiednie środki przeciwdziałania za-
grożeniom wewnątrzsystemowym. Państwo, jeśli chce pełnić rolę realnego wsparcia 
dla arbitrażu międzynarodowego, musi tak kreować swoją infrastrukturę prawną dla 
realizacji omawianych trzech instytucji kontroli, aby uwzględniać w pełni specyfikę tej 
formy rozwiązywania sporów. 

*  *  *

The role of the State in the International Commercial Arbitration – 
the System of Judicial Control of Arbitrational Tribunals 

Sentences in the Legal System of People’s Republic of China

The question concerning the role of states in international commercial arbitration is one 
of the most crucial problems in creating coherent and comprehensive mechanism support-
ing this dispute resolution method. State is a very important element of the aforementioned 
system, realizing its contribution through legal instruments introducing control over arbitral 
awards – non-recognition, non-enforcement and annulment of an award. Since the legal sys-
tem of People’s Republic of China has broad experience with commercial arbitration and ex-
hibits some characteristic features, it is a very good example enabling analysing the general 
role of the state in international commercial arbitration. The legal institutions mentioned above 
are used worldwide and have some international standards framed by New York Convention 
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and UNCITRAL Model Law. In China, the scope of this research is created by regulations 
concerning foreign awards and awards with foreign elements. Especially the Prior Reporting 
System is the part of this system that attracts most attention. Analysis of those elements gives 
opportunity to draw conclusions regarding pro-arbitration policy. It enables also presenting 
how complicated and complex is the supporting participation of states in international com-
mercial arbitration, which at the same time dispose of controlling instruments. 
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