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W stęp

Charakterystyczną cechą działalności sądów jest to, że opiera 
się ona na ściśle określonych formach proceduralnych. Ścisłe prze
strzeganie tych form przez sąd daje gwarancję prawidłowego w y 
miaru sprawiedliwości. Są jednak sytuacje, k iedy cel, do którego 
zmierza sąd w  postępowaniu spornym — tj. usunięcie nieporozu
mień w e wzajem nych stosunkach społecznych i rozwiązanie w ąt
pliwości — można łatwiej, szybciej, a nawet z większą korzyścią 
dla społeczności, osiągnąć na drodze pozasądowej. Wychodząc z te
go założenia kanoniczne prawo procesowe w  niektórych przypad
kach nie tylko zezwala, ale i zachęca strony do szukania rozstrzyg
nięć sporu i wątpliw ości z pominięciem drogi foirmalnosądowej. 
Służyć temu mają dw ie instytucje prawa procesowego: ugoda i sąd 
polubowny. Skorzystanie z tych instytucji jest fakultatywne; stro
ny zawsze mają możność wstąpienia na drogę formalnego procesu 
(kan. 1932).

Praca niniejsza zakłada przypomnienie wyżej wspomnianych  
instytucji, znanych Kościołowi od pierwszych lat jego istnienia, ra
m owe przedstawienie w sposób system atyczny związanej z nimi 
problematyki, a zarazem zwrócenie uwagi na ich praktyczne zna
czenie. Temat pracy w ydaje się aktualny szczególnie dzisiaj, kiedy  
to daje się zauważyć powszechną tendencję do powoływania  
w  społecznościach świeckich różnego rodzaju instytucji rozjem
czych, które m iałyby za zadanie rozstrzyganie niektórych sporów  
zanim wejdą na drogę sądową.
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I. Ugoda stron

1. Pojęcia wstępne

Ugoda stron (transactio), to układ dwustronny, mocą którego 
dochodzi do załatwienia spraw spornych w  duchu pojednania, o ile 
charakter ich na to pozwala. Ugoda ta następuje w  wyniku w za
jem nych ustępstw  stron w  zakresie istniejącego m iędzy nimi sto
sunku prawnego; ma uchylić niepewność co do roszczeń w ynikają
cych z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie, albo uchylić 
spór istniejący lub m ogący powstać. Ustępstwo, które doprowadza 
do ugody, polega na przyznaniu drugiej stronie jakichś korzyści 
prawnych, których dotąd nie miała. Taką korzyścią może być 
np. umorzenie części długu, uznanie jego wysokości, ustalenie rat 
płatności. Ustępstwa jednej strony stanowią równoważnik ustępstw  
strony drugiej. N ie będzie ugodą umowa, w  której ustępstwa czy
ni tylko jedna strona; tego rodzaju umowa jednostronna byłaby  
tylko uznaniem lub zrzeczeniem się. N ie będzie również ugody 
w  ścisłym  znaczeniu, lecz przyjacielskie rozwiązanie sprawy (ami
cabitis compositio), jeżeli ustępstwo jest bezinteresowne. Zawierając 
ugodę strony wykluczają dalsze postępowanie sądowe w  danej 
sprawie. Przedmiotem jednak zgody strony muszą prawnie rozpo
rządzać. Ugoda może być ogólna, jeżeli obejmuje w iele różnych  
spraw, albo szczegółowa, jeżeli dotyczy jednej sprawy określonej.

Ugoda, jako środek uniknięcia w  przyszłości lub załatwienia  
aktualnego sporu i niepewności prawnej, ma duże znaczenie spo
łeczne; jest instytucją, która służy do usuwania sprzeczności in te
resów, ułatwia w ykonanie zobowiązań, usuwa nienawiść, umacnia 
pokój społeczny. Nic w ięc dziwnego, że w  ustawodawstwie za
równo świeckim  jak i kościelnym  od najdawniejszych czasów w i
dzimy tendencje do popierania ugodowego załatwiania sporów. 
Tendencja ta znalazła swój wyraz również w  Kodeksie Prawa 
Kanonicznego к Prawodawca kodeksowy poleca sędziemu, aby 
ten, gdy chodzi o sprawy sporne o charakterze prywatnym , zachę
cał strony do zawarcia ugody, zamiast prowadzenia procesu są
dowego (kan. 1925 § 1). Próbę pojednania stron sędzia może prze
prowadzić w  czasie, jaki uważa za najstosowniejszy, a w ięc przed 
wezwaniem  ich do sądu, podczas pierwszego ich stawienia się 
przed sądem lub w  każdym innym  stadium procesu, nie w yłącza
jąc instancji apelacyjnej, byleby przed wydaniem  prawomocnego

1 D e  L u  c a  L., La transazione nel d iritto  canonico, Roma 1942; 
C o n t e  a C o r o n a t a  M., Institu tiones iuris canonici, vol. III, De 
processibus, Rom ae 1962, η. 1443—1446; L e g a  M.  — B a r t o c c e t t i  
V., C om m entarius in  iudicia ecclesiastica, vol. I l l ,  Rom ae 1950, s. 119— 
132; W e r n z  F. — . V i d a i  P., lu s  canonicum, t. VI, De processibus, 
Rom ae 1949, η. 663—675.
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wyroku (kan. 1925 § 2). Z zasady jednak pojednanie stron sędzia 
powinien przeprowadzić nie osobiście, lecz za pośrednictwem  in
nego kapłana, zwłaszcza wybranego spośród sędziów synodalnych. 
Wymaga tego godność sądzącego (kan. 1925 § 3). Sędzia nie może 
wywierać przymusu na strony, by dokonały ugody, gdyż mają one 
zawsze zagwarantowaną m ożliwość wniesienia sprawy na drogę 
sądową (kan. 1932). Ugoda zawarta pod przymusem fizycznym  jest 
nieważna (kan. 103), zawarta natom iast pod w pływ em  niesprawie
dliwej bojaźni ciężkiej lub czyjegoś podstępu, może być rozwią
zana po m yśli kan. 1684. W szczęcie postępowania pojednawczego 
może nastąpić również z inicjatyw y strony, która zwróci się do 
sądu z prośbą o w ezw anie przeciwnika do próby ugodowej, zwięzłe 
przedstawiając sprawę. Aby ugoda mogła być zawarta przez peł
nomocnika, potrzebne jest pełnom ocnictwo szczegółowe, tj. wyraź
nie upoważniające do tej czynności.

2. Przepisy regulujące zawarcie ugody

Gdy chodzi o formalności przy zawieraniu ugody, Kodeks Prawa 
Kanonicznego nakazuje stosowanie się do odnośnych przepisów  
prawa państwowego, obowiązującego w  m iejscu zawierania ugody. 
Prawo kanoniczne kanonizuje w ięc przepisy prawa państwowego  
dotyczące pojednania ugodowego. Nie można jednak przy zaw ie
raniu ugody stosować się do przepisów prawa państwowego, je
żeli sprzeciwiają się one prawu Bożemu lub kanonicznemu (kan. 
1926).

Polski Kodeks C yw iln y  z 1964 r.2 ugodzie bezpośrednio poświęcił 
artykuły 917—918.

A rt. 917: „Przez ugodę strony  czynią sobie w zajem ne ustępstw a w  za
kresie  istniejącego między nim i stosunku praw nego w  tym  celu, aby 
uchylić niepewność co do roszczeń w ynikających z tego stosunku lub 
zapewnić ich w ykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący 
pow stać”.

A rt. 918. § 1: „Uchylenie się od skutków  praw nych  ugody zaw ar
tej pod w pływ em  błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd do
tyczy stanu  faktycznego, k tóry  w edług treści ugody obie strony uw a
żały za niew ątpliw y, a spór albo niepewność nie byłyby pow stały, 
gdyby w  chwili zaw arcia ugody strony  w iedziały o praw dziw ym  stanie 
rzeczy”.

§ 2. „Nie można uchylić się od skutków  praw nych  ugody z pow o
du odnalezienia dowodów co do roszczeń, k tórych  ugoda dotyczy, chy
ba że została zaw arta  w złej w ierze”.

2 Dz. U. z 1964 r. N r 16, poz. 93.
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Więcej miejsca ugodzie poświęca polski Kodeks Postępowania  
Cywilnego  z 1964 rA

A rt. 10: „W spraw ach, w których zaw arcie ugody jest dopuszczalne, 
sąd pow inien w  każdym  stanie postępow ania dążyć do ich ugodowego 
zała tw ienia”.

Art. 184: „Spraw y cywilne, k tórych  charak ter na to zezwala, mogą 
być uregulow ane drogą ugody sądowej zaw artej przed w niesieniem  
pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest n ie 
zgodna z praw em  lub zasadam i w spółżycia społecznego albo rażąco 
narusza uspraw iedliw iony in teres jednej ze stro n ”.

A rt. 185. § 1: „O zaw ezwanie do próby ugodowej — bez w zględu 
na właściwość rzeczową — m ożna zwrócić się do sądu powiatowego 
ogólnie w łaściwego dla przeciw nika. W w ezw aniu należy oznaczyć 
zwięźle sp raw ę”.

§ 2: „Postępow anie pojednaw cze przeprow adza sąd w  składzie jed 
noosobowym ”.

§ 3: „Z posiedzenia spisuje się protokół, a jeżeli doszło do ugody, 
osnowę jej w ciąga się do protokołu. S trony  podpisu ją ugodę; niem oż
ność podpisania ugody sąd stw ierdza w  pro tokole”.

Art.' 188. § 1: „Jeżeli w zyw ający nie staw i się na posiedzenie, sąd na 
żądanie przeciw nika włoży na niego obowiązek zw rotu  kosztów w yw o
łanych próbą ugodową”.

§ 2: „Jeżeli przeciw nik bez uspraw iedliw ienia nie staw i się n a  po
siedzenie, sąd na żądanie w zywającego, k tóry  w niósł następnie w  tej 
spraw ie pozew, uwzględni koszty w yw ołane próbą ugodową w  orze
czeniu kończącym  postępow anie w  spraw ie”.

A rt. 223. § 1: „Przew odniczący pow inien w e w łaściw ej chw ili sk ła
niać strony do pojednania, zwłaszcza na pierw szym  posiedzeniu, po 
w stępnym  w yjaśn ien iu  stanow iska stron. Osnowa ugody zaw artej 
przed sądem  pow inna być w ciągnięta do protokołu roizprawy i stw ier
dzona podpisam i stron. Niemożność podpisania sąd stw ierdzi w proto
kole”.

§ 2: „Przepis art. 203 § 4 stosuje się odpowiednio”.
Art. 777: „Tytułam i egzekucyjnym i są: 1) orzeczenie sądu p raw o

mocne lub podlegające natychm iastow em u w ykonaniu, jak  również 
ugoda zaw arta przed sądem ; 2) w yrok sądu polubownego lub ugoda
zaw arta przed takim  sądem ; 3) inne orzeczenia, ugody i akty, które
z mocy ustaw y podlegają w ykonaniu  w  drodze egzekucji sądowej...”

Zawarcie ugody nie wym aga szczególnej formy. Jeżeli jednak 
w jej wyniku następuje przeniesienie prawa własności nieruchomo
ści lub ustanowienie na nich praw rzeczowych, wymagana jest

3 Bz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296.



[5] Ugodowe rozstrzyganie sporów 193

forma dla tych aktów  przepisana, tj. akt notarialny (art. 158 i 245 
§ 2 k.c.).

Do ugody stosują się odpowiednie przepisy ogólne dotyczące 
umów (kan. 1529— 1543; art. 384—396 k.c.).

Jeżeli w  ugodzie strony zobowiązały się do przeniesienia prawa 
własności,- to w  razie istnienia wad i braków odpowiadają według  
przepisów o rękojmi przy sprzedaży (art. 556— 576 k.c.) 4.

3. Przedmiot ugody

Ugoda jest umową dwustronną, stąd przedmiot jej musi leżeć 
w granicach dyspozycji stron zawierających ją. Strony nie mogą 
zawrzeć ugody w  sprawie o prawa, którymi nie mogą swobodnie 
rozporządzać. Obowiązuje tu w  pełni zasada, w  m yśl której nikt 
nie może dać drugiemu więcej, aniżeli to jemu samemu przysłu
guje. Czego strony nie mogą zmienić w  drodze umowy, to nie 
może być również przedmiotem ugody.

Prawo kanoniczne wyklucza ugodę pod sankcją jej nieważno
ści w  następujących sprawach: 1) karnych; 2) o rozwiązanie m ał
żeństwa ; 3) beneficjalnych, gdy spór dotyczy tytułu do nabycia be
neficjum, chyba że na ugodowe postępowanie w  tej sprawie zgo
dzi się odpowiednia władza; 4) dotyczących rzeczy duchowych, ile
kroć wzamian za nie trzeba dać rzecz doczesną (kan. 1927 § 1). 
W przypadku sporu o doczesne dobra kościelne lub o rzeczy do
czesne złączone z duchowymi, które mogą być rozpatrywane od
dzielnie od rzeczy duchowych, ugoda jest możliwa. W takim przy
padku należy zachować — jeżeli przedmiot tego wym aga — for
malności, jakie wym agane są przez prawo przy alienacji dóbr ko
ścielnych (kan. 1927 § 2, 1533) 5.

W yliczenie w  kan. 1927 spraw, które nie mogą być przedmiotem  
ugody pod sankcją jej nieważności, nie jest wyczerpujące, ale 
przykładowe. Wynika to z kan. 1925, w  którym jest zalecenie, aby 
sędzia w przypadku sporu o charakterze prywatnym  zachęcał stro
ny do zawarcia ugody. Dlatego należy stwierdzić, że istnieje jesz
cze cały szereg innych spraw, które nie mogą być przedmiotem  
ugody m iędzy stronami, np. sprawy o przywrócenie do stanu po
przedniego, o nieważność św ięceń kapłańskich czy profesji zakon
nej i inne o charakterze publicznym.

4 L a p i è r r e  J., Ugoda sądowa w  polskim  procesie cyw ilnym , 
W arszaw a 1968.

5 Por.: kan. 1530—1532; S. C. Consist., 13. VII. 1963. AAS 55 (1963) 
656; M otu proprio  Pastorale m unus, 30. XI. 1963, fac. 32. AAS 56 
(1964) 5; R escrip tum  Cum  adm otae, 6. XI. 1964, η. 9. AAS 59 (1967) 374;
S. C. de Religiosis, D ecretum  Religionum  laicaliwm, 31. V. 1966, I, 2. 
AAS 59 (1967) 362.

13 — Prawo kanoniczne
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4. Skutki prawne ugody

Skutkiem  pozytywnie zakończonego postępowania pojednawcze
go czyli ugody jest niedopuszczenie do wszczęcia sporu lub umo
rzenie sporu w szczętego m iędzy stronami. Kodeks Prawa Kano
nicznego skutek ugody nazywa compositio seu concordia (kan. 
1928 § 1). Ugoda sądowa stanowi tytuł egzekucyjny, podobnie jak 
wyrok sądowy. W przypadku w ytoczenia powództwa w  sprawie, 
którą załatwiono ugodą sądową, strona przeciwna może podnieść 
zarzut sprawy prawomocnie rozstrzygniętej. Jest to tzw. exceptio  
litis finitae. Zarzut ten należy zgłosić i badać przed wdaniem  się  
w spór. Gdyby z tego rodzaju zarzutem wystąpiono później, można 
go uwzględnić, jednakże ten, kto z nim występuje, musi ponieść 
koszty z tym  związane, chyba że udowodni, iż w niesienie zarzutu 
nie zostało odłożone um yślnie (kan. 1629 § 1). Uwzględnienie tego  
zarzutu przez sąd sprawia, że powództwo zostaje oddalone jako 
nieuzasadnione.

Jeżeli z zawarciem ugody związane są jakieś koszty, to ponoszą 
je obie strony w  równej mierze, chyba że inaczej wyraźnie po
stanowiono (kan. 1928 § 2).

Strony nie mogą się uchylić od skutków  prawnych ugody. 
Jeżeli jednak któraś ze stron zawarła ugodę pod iwipływem cięż
kiej i n iespraw iedliw ie w ywołanej bojaźni, lub na skutek czyjegoś 
podstępu, może za pomocą skargi, po udowodnieniu bojaźni lub  
podstępu, uzyskać unieważnienie ugody (kan. 1684 § 1). Jest to 
tzw. actio rescissoria. Skarga o unieważnienie przysługuje również 
tej stronie, która wskutek własnej pomyłki przy zawieraniu ugo
dy doznała szkody ponad połowę. Można ją wnieść w  ciągu dwóch 
lat od chw ili poznania pom yłki (kan. 1684 § 2).

II. Sąd polubowny

1. Pojęcia wstępne

Drugim sposobem uniknięcia zwyczajnego postępowania sądo
wego w  sprawach spornych, poza ugodą, jest powołanie sądu po
lubownego. Sądem polubownym  (compromissum in arbitros)  jest 
sąd powołany za obopólną zgodą stron do prawnie wiążącego roz
strzygnięcia sporu powstałego lub mogącego powstać z określonego 
stosunku prawnego. W przypadku zgody stron na sąd polubowny 
sprawę rozstrzyga jedna lub kilka osób albo w edług przepisów  
prawa albo w edług zasad sprawiedliwości i słuszności (kan. 1929) 6.

6 M y  r c h a  M., Sądy polubow ne w  praw ie kanonicznym , Lublin 
1948; J u l  l i  e n  H., Evolutio  historica com prom issi in  arbitros in  iure 
canonico, A pollinaris 10 (1937) 187—232; tenże, Com prom issum  in arbi-
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Powołanie do życia sądu polubownego następuje w  w yniku do
browolnej um owy stron. Sama jednak wola stron nie wystarcza, 
aby można było mówić o sądzie polubownym  w  znaczeniu praw
nym. Sąd polubowny czerpie swą moc prawną nie tylko z w oli 
stron, ale również z przepisu prawa uznającego sądy polubowne 
i regulującego całokształt zagadnień z nimi związanych. Sąd po
lubowny działa w ięc w  oparciu o dwa czynniki: wzajemną zgodę 
stron i pozytyw ny przepis ustawy.

Sądy polubowne mogą m ieć charakter stały, jeżeli zostały usta
nowione w  statutach i regulaminach pewnych organizacji czy sto
warzyszeń, albo mogą być tworzone do rozstrzygnięcia poszczegól
nego sporu. W przypadku pierwszym  członkowie danych wspólnot 
już w  chwili przystępowania do nich dobrowolnie przekazują m o
gące wyniknąć na tle przynależności organizacyjnej spory do roz
strzygnięcia ustanowionem u w  przepisach organizacyjnych sta
łem u sądowi polubownemu. W przypadku zaś drugim strony za
wierają ze sobą konkretną umowę, zwaną zapisem na sąd polu
bowny.

Od sądów polubownych w e w łaściw ym  znaczeniu należy odróż
nić różnego rodzaju komisje rozjemcze lub sądy społeczne, działa
jące z przepisu ustaw y państwowej w  zakresie oznaczonych sto
sunków prawnych. Są to instytucje posiadające kompetencję nie
zależną od w oli stron, wynikającą z przepisów ustawy, a więc przy
musową.

Sądy polubowne spełniają w  każdej społeczności pozytywną ro
lę. Zapewniają one niekiedy bardziej życiowe rozstrzygnięcie spo
ru przez powołanie do nich osób dobrze znających daną dziedzi
nę stosunków społecznych. Sądy polubowne, nie będąc skrępowane 
taką formą proceduralną jak sądy zwyczajne oraz nie mając spię
trzonych jak one spraw, mogą działać szybko przy ich załatwia
niu. Ponadto nie bez znaczenia jest kw estia niższych kosztów  przy 
rozstrzyganiu spraw przez sądy polubowne.

Idea rozjemstwa, która jest podstawą sądownictwa polubow
nego, znana jest najstarszym kodeksom świata. Szczególnie rzym
ski proces cyw ilny w ykształcił się w  oparciu o postępowanie roz
jemcze. Proces ten aż do czasów cesarstwa miał dwa stadia: in 
iure oraz in iudicio. Postępowanie in iure, zmierzające do w y 
jaśnienia stanowisk stron i zadecydowania czy sprawa nadaje 
się do przewodu sądowego, odbywało się, w  oparciu o liczne for
malności, przed magistraturą, postępowanie zaś in iudicio, w  któ
rym badano prawdziwość twierdzeń przytoczonych przez strony 
w  postępowaniu in iure oraz wydawano wyrok, przed rodzajem  
sądu polubownego.

Instytucja sądownictwa polubownego znana była też chrześci
jaństwu od początku jego istnienia; nie tylko dlatego, że Kościół
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w  znacznej mierze przejął do sw ych stosunków społecznych · pra
wo rzymskie, ale i stąd, że idea rozjemstwa w ypływ ała z m iło
ści i zgody, a więc zasad ewangelicznych, oraz miała swe oparcie 
w  upomnieniu św. Paw ła A posto ła7. Na sędziów polubownych  
pierwsi chrześcijanie pow oływ ali najczęściej biskupów, jako cieszą
cych się dużym zaufaniem w  społeczeństwie i posiadających do
świadczenie życiowe. Sądownictwo polubowne sprawowane przez 
biskupów zostało nawet uprzywilejowane przez cesarzy rzymskich, 
a zwłaszcza przez Konstantyna Wielkiego; wyrok biskupiego sądu 
polubownego stał na równi z wyrokiem  sądu pretorskiego oraz 
przysługiwała mu actio in factum  służąca do wymuszania 8. Na So
borze Chalcedońskim w  r. 451 wyraźnie postanowiono, aby spory 
pomiędzy duchownymi były rozstrzygane bądź przez biskupa, bądź 
przez arbitrów powołanych przez strony (c. 9) 9. Sądy polubowne 
zalecają różni papieże, zwłaszcza Grzegorz I Wielki, Aleksander 
III, Innocenty III, Grzegorz IX, Bonifacy V III10. Kodeks Prawa 
Kanonicznego poświęcając instytucji sądu polubownego kanony 
1929— 1932 nawiązuje więc do bogatej tradycji prawnokościelnej.

2. Sędziowie polubowni

Kodeks Prawa Kanonicznego rozróżnia sędziów polubownych 
dwojakiego rodzaju: w  ścisłym  znaczeniu oraz o charakterze po
średników. Sędzią polubownym w ścisłym  znaczeniu (arbiter) 
jest osoba biegła i godna zaufania, zgodnie obrana przez strony 
do rozstrzygnięcia powstałego lub mogącego powstać między ni
mi sporu w  oparciu o odpowiednie przepisy prawa. Sędzią-pośred- 
nikiem  (arbitrator) natomiast jest człowiek uczciwy i rozumny, 
zgodnie wybrany przez strony w  tym celu, aby rozstrzygnął przed
łożoną w ątpliwość w  duchu przyjacielskim, w edług zasad spraw ie
dliwości i słuszności (de bono et aequo). Tego rodzaju pośrednik 
przy rozstrzyganiu sporu nie jest związany przepisami prawnymi 
ani procesowymi ani m aterialnym i (kan. 1929).

Przedkodeksowe prawo kanoniczne obok dobrowolnych sędziów  
polubownych (arbitri voluntarii seu compromissarii), znało rów
nież koniecznych (arbitri necessarii), których powoływanie przez

tros iux ta  Codicem Iuris Canonici, tam że, s. 544—569; C o n t e  a C o 
r o n a t a  M., jw. η. 1447—1450; L e g a  M.  — B a r t o c c e t t i  V., jw. 
s. 132—149; W e r  n  z F. — V i d a 1 P., jw. η. 676—689.

7 1 kor 6, 1—9.
8 M y  r c h a  M., jw. s. 19—26; W i l a n o w s k i  В., Rozw ój h istorycz

ny procesu kanonicznego, t. I, Proces kościelny w  starożytności chrześci
jańskiej, W ilno 1929, s. 238 nn.; B o s s o w s k i  F., W pływ  sądow nictw a  
polubow nego biskupów  na prawo rzym skie , W ilno 1932.

9 M ansi 7, 362.
10 C. 1—14, X, I, 43; c. 1—2, I, 22, in VI0.
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strony następowało w  związku z przepisem prawa n . Podział ten 
w  św ietle dzisiejszego prawa kanonicznego nie ma praktycznego 
znaczenia.

Gdy chodzi o wybór sędziego polubownego, to Kodeks Prawa  
Kanonicznego wprowadza pewne ograniczenia. I tak nie mogą 
ważnie pełnić funkcji sędziego polubownego: 1) osoby świeckie 
w  sprawach kościelnych (in causis ecclesiasticis); przez sprawy 
kościelne należy tu rozumieć raczej sprawy duchowe, a nie do
czesne Kościoła; oraz 2) ekskomunikowani i zniesławieni po w y
roku skazującym lub stwierdzającym. Zakonnicy, by m ogli godzi
w ie pełnić funkcję sędziego polubownego, powinni mieć pozwo
lenie swego przełożonego (kan. 1931). Nic natomiast nie stoi na 
przeszkodzie, aby wyżej w ym ienione osoby w ystępow ały w  roli 
pośredników; prawo kanoniczne bowiem  powyższy zakaz stosuje 
tylko w odniesieniu do funkcji arbitra.

3. Zakres sądownictwa polubownego

Sąd polubowny może mieć m iejsce w  tych w szystkich przypad
kach, w  których dozwolona jest ugoda (kan. 1930), A zatem sądem  
polubownym, podobnie jak i ugodą, można zakończyć wszelki spór 
między stronami w  granicach ich zdolności do samodzielnego zo
bowiązania się. Prawo kanoniczne z uwagi na dobro publiczne w y 
raźnie wyklucza sądy polubowne, podobnie jak i ugodę, w  spra
wach karnych, o rozwiązanie m ałżeństwa, o tytuł do nabycia be
neficjum, oraz w  sprawach dotyczących rzeczy duchowych, ilekroć 
wzamian za nie trzeba dać rzecz doczesną. Dopuszczalny jest 
sąd polubowny, jeżeli doczesne dobra kościelne lub rzeczy docze
sne złączone z duchowymi mogą być rozpatrywane oddzielnie od 
rzeczy duchowych; w  takim przypadku, o ile przedmiot tego bę
dzie wym agał, muszą być zachowane przepisy dotyczące aliena
cji dóbr kościelnych (por. kan. 1927). Ponadto na podstawie ana
logii m ożemy powiedzieć, że sąd polubowny jest niedopuszczalny 
także w  innych sprawach, w  których tkw i dobro publiczne, jak 
np. w  sprawach o nieważność święceń kapłańskich, ślubów zakon
nych, egzempcji, o przywrócenie do stanu poprzedniego.

Bardziej szczegółowych przepisów dotyczących zakazu sądow
nictwa polubownego należy szukać w  przepisach ustaw państwo
wych, o których mowa niżej.

11 C. 46, C. XI, 1; c. 14, X, I, 3; c. 39, X, I, 29; c. 10, X, II, 2;,Conc. 
Trid., sess. XIV, cap. 5, de ref.; W y s o c k i  S., O sędziach polubow
nych w prawie kościelnym, K raków  1911, s. 5.
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4. Przepisy regulujące sądownictwo polubowne

Kodeks Prawa Kanonicznego zawiera stosunkowo niew iele prze
pisów dotyczących sądownictwa polubownego. Prawodawca kodek
sow y odsyła bowiem, podobnie jak i w  przypadku ugody, do 
odnośnych przepisów prawa państwowego, obowiązującego w  da
nym miejscu — z zastrzeżeniem, że nie może ono sprzeciwiać się 
prawu Bożemu lufo kanonicznemu (kan. 1930, 1926).

Gdy chodzi o polskie ustawodawstwo państwowe, to przepisy 
dotyczące sądów polubownych zawarte są w  księdze III części I 
Kodeksu Postępowania Cywilnego, czyli w  artykułach 695—715. 
Z uwagi na to, że Kodeks Prawa Kanonicznego przepisy te kano
nizuje, przytoczym y je poniżej w  ca łośc i12.

P rzepisy w stępne

Art. 695. P rzepisy księgi niniejszej stosuje się zarówno do sądu polu
bownego powołanego do rozstrzygnięcia poszczególnego sporu, jak  i do 
stałego sądu polubownego.

A rt. 696. Ilekroć w  księdze nin iejszej m ów i się o sądzie, rozum ie się 
przez to sąd, k tó ry  byłby w łaściw y do rozpoznaw ania sporu, gdyby 
strony n ie dokonały zapisu na sąd polubowny; ilekroć zaś m ow a o są 
dzie powiatowym , rozum ie się przez to sąd pow iatowy właściwości ogól
nej.

T y tu ł I. Zapis na  sąd polubow ny

A rt. 697. § 1. S trony w  granicach zdolności do sam odzielnego zobo
w iązyw ania się mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego 
spory o p raw a m ajątkow e, z w y jątk iem  sporów o alim enty  i ze sto 
sunku pracy.

§ 2. Dopóki strony, obowiązuje taska umowa, nie można żądać rozpo
znania sporu przez sąd.

§ 3. Roizporządzenie Rady M inistrów  określi w ypadki, w  których  jed 
nostk i gospodarki uspołecznionej mogą zaw ierać umowy o poddanie 
sporu  pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

§ 4. Poza w ypadkam i określonym i stosownie do p arag ra fu  poprze
dzającego, jednostk i gospodarki uspołecznionej mogą zaw ierać umowy 
o poddanie pod rozstrzygnięcie sądu polubownego sporów ze stronam i 
zam ieszkałym i lub m ającym i siedzibę za granicą.

A rt. 698. § 1. Umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu 
polubownego (zapis na sąd polubowny) pow inna być sporządzona na 
piśm ie i podpisana przez obie strony.

12 S i e d l e c k i  W., Zarys postępowania cywilnego, W arszawa 1966, 
s. 560—573; G o ł ą b  S. — W u s a t o w s k i  Z., K odeks sądów polu
bownych, K raków  1933; W r ó b l e w s k i  S., Sądy polubow ne w  historii 
prawa, K raków  1928.
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§ 2. W zapisie n a  sąd polubow ny należy dokładnie oznaczyć przed
m iot sporu albo stosunek praw ny, z którego spór w ynikł lub może 
w yniknąć. Zapis może również zaw ierać w skazanie arb itrów  i p rze
wodniczącego (super arb itr  a) lub liczbę arb itrów  i sposób pow ołania ich 
oraz superarb itra .

T y tu ł II. A rb itrzy

A rt. 699. § 1. A rb itrem  może być każda osoba fizyczna m ająca pełną 
zdolność do czynności praw nych, ko rzysta jąca w  pełni z p raw  p u 
blicznych i obyw atelskich p raw  honorowych.

§ 2. A rb itrem  nie może być sędzia państw owy.
Art. 700. § 1. Jeżeli arb itrzy  nie zostali w yznaczeni w  zapisie lub 

w umowie dodatkow ej, a wyznaczenie ich należy do stron, strona, k tó 
ra  w yznaczyła swego a rb itra  (arbitrów ), zawiadom i o ty m  przeciw 
nika, w zyw ając go, aby w  ciągu tygodnia od o trzym ania w ezw ania 
wyznaczył swego a rb itra  (arbitrów ) i zaw iadom ił ją  o sw ym  w ybo
rze. Zaw iadom ienia dokonywa się no ta ria ln ie  lub listem  poleconym.

§ 2. Jeżeli wyznaczenie arb itrów  należy w edług zapisu do osoby trze 
ciej, każda strona może ją  do tego wezwać. W tym  w ypadku w yznacze
nie arb itrów  przez osobę trzecią powinno nastąp ić  w  te rm in ie  tygodnio
wym  od otrzym ania w ezw ania strony. W ezwania osoby trzeciej doko
nuje się w  sposób przew idziany w  parag rafie  poprzedzającym .

§ 3. W yznaczeni a rb itrzy  w ybiorą supera rb itra , jeżeli zapis, nie s ta 
now i inaczej.

Art. 701. § 1. Jeżeli s trona  przeciw na n a  wezwanie nie wyznaczy 
w  term in ie swego a rb itra  lub jeżeli arb itrzy  nie zgodzili się n a  w ybór 

. supera rb itra , sąd pow iatow y n a  w niosek strony  w yznaczy a rb itra  lub 
superarb itra , chyba że zapis stanow i inaczej.

§ 2. Przepis powyższy stasuje się odpowiednio w  w ypadku, gdy a r 
b itra  lub su p e ra rb itra  m iała wyznaczyć osoba trżecia albo gdy w yzna
czenie ich okazało się niem ożliwe z innych przyczyn.

§ 3. Postanow ienie sądu w  spraw ie w yznaczenia a rb itra  lub super
a rb itra  może być w ydane na posiedzeniu niejaw nym . Na postanow ie
nie przysługuje zażalenie.

Art. 702. § 1. W b raku  odm iennej umowy zapis n a  sąd polubow ny 
trac i moc, gdy a rb ite r lub  Superarbiter w yznaczony wspólnie przez 
strony  w zapisie albo w umowie dodatkow ej uchyli siię od w ykonania 
swego obow iązku . lub gdy w ykonanie tego obowiązku z innych p rzy 
czyn stanie się niem ożliwe, a nie nastąp i w yznaczenie a rb itra  lub su p e r
a rb itra  w  sposób określony w  artyku łach  poprzedzających.

§ 2. Jeżeli obowiązku swego nie w ykona a rb ite r lub Superarbiter, 
k tó ry  nie został wyznaczony w  sposób określony w  parag rafie  poprze
dzającym, a strona zain teresow ana n a  w niosek drugiej strony nie w y
znaczy nowego a rb itra  albo arb itrzy  nie dokonają w yboru nowego su-
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pera rb itra , sąd pow iatowy na w niosek strony wyznaczy a rb itra  lub su
p era rb itra . Na postanow ienie sądu  przysługuje zażalenie.

A rt. 703. § 1. S trona może żądać w yłączenia a rb itra  lub superarb i- 
tr a  z tych sam ych przyczyn, k tóre uzasadniają w yłączenie sędziego. 
Żądanie tak ie zgłosić należy w  term in ie tygodniow ym  od powzięcia w ia
domości o w yznaczeniu a rb itra , nie później jednak  niż przed rozpo
częciem rozpoznania spraw y przez sąd polubowny, chyba że strona 
upraw dopodobni, iż przyczyna w yłączenia dopiero później pow stała lub 
doszła do je j wiadomości.

§ 2. Sąd może rozstrzygnąć o w yłączeniu a rb itra  lub  su p era rb itra  na 
posiedzeniu niejaw nym . Jeżeli jednak  wyznaczy rozpraw ę, w zyw a oso
by, co do k tórych zgłoszono żądanie wyłączenia.

Art. 704. § 1. A rb itrzy  m ają  praw o do w ynagrodzenia za swoje czyn
ności oraz do zw rotu  w ydatków  poniesionych w  zw iązku z w ykonaniem  
tych czynności. Jeżeli co do w ynagrodzenia n ie  nastąp iło  porozum ienie 
ze stronam i, sąd pow iatow y oznaczy n a  posiedzeniu n ie jaw nym  w y n a 
grodzenie arb itrów  stosownie do nak ładu  ich pracy oraz wysokość 
w ydatków  podlegających zwrotowi. Na postanow ienie sądu  przysługuje 
zażalenie.

§ 2. Za zapłatę w ynagrodzenia i zwrot w ydatków  arb itrów  strony 
odpow iadają solidarnie.

Tytuł III. Postępowanie przed sądem polubownym

A rt. 705. § 1. S trony  mogą określić sam e aż do chwili rozpoczęcia 
postępow ania tryb  postępow ania, k tó ry  pow inien być stosowany w  toku 
rozpoznaw ania spraw y.

§ 2. Jeżeli strony  tego n ie uczyniły, sąd polubow ny stosuje taki 
try b  postępow ania, jaki uzna za w łaściwy. Sąd polubow ny nie jest zw ią
zany przepisam i postępow ania cywilnego. Nie może jednak  zaniechać 
w szechstronnego w yjaśn ien ia okoliczności niezbędnych do rozstrzygnię
cia spraw y.

A rt. 706. § 1. Sąd polubow ny może przesłuchiw ać strony, św iadków 
i biegłych i odbierać od n ich  przyrzeczenia, n ie  .może jednak  stosować 
środków  przym usu.

§ 2. O w ykonanie czynności, k tórej sam nie może przedsięwziąć, sąd 
polubow ny zw raca się do sądu powiatowego, w  którego okręgu czyn
ność ma być w ykonana.

Art. 707. § 1. W yrok sądu polubow nego zapada bezwzględną w ięk
szością głosów, chyba że zapis w ym aga jednom yślności. W b rak u  Więk
szości głosów przew aża głos superarb itra .

§ 2. Jeżeli przy  w ydaniu  w yroku nie m ożna osiągnąć w ym aganej jed 
nom yślności lub większości głosów co do rozstrzygnięcia o całości lub 
o części przedm iotu sporu, zapis n a  sąd polubow ny w  tym  zakresie 
traci moc.
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A rt. 708. § 1. W yrok sądu polubownego pow inien zaw ierać:
1) oznaczenie zapisu na sąd polubow ny; .
2) m iejsce i datę w ydania w yroku;
3) oznaczenie stron i arb itrów ;
4) rozstrzygnięcie o żądaniach stron;
5) przytoczenie motywów, k tórym i kierow ał się sąd polubow ny przy 

w ydaniu  w yroku;
6) podpisy' w szystkich arbitrów .
§ 2. Jeżeli którykolw iek z arb itrów  odm ówi podpisu lub nie może 

podpisać w yroku, zaznacza się to  na sam ym  w yroku. W yrok podpi
sany przez większość a rb itrów  m a moc praw ną.

A rt. 709. Sąd polubowny doręcza obu stronom  za pokw itow aniem  
lub dowodem doręczenia odpis w yroku podpisany tak  jak oryginał.

A rt. 710. § 1. Po doręczeniu stronom  odpisu w yroku sąd polubow ny 
złoży w  sądzie ak ta  spraw y w raz z oryginałem  wyroku^ dowodami do
ręczenia jego odpisów i innym i dokum entam i.

§ 2. S tałe sądy polubow ne mogą przechow yw ać ak ta  we w łasnym  
archiw um  i wówczas pow inny ich udzielać sądowi na jego żądanie.

A rt. 711. § 1. Od -wyroku sądu polubow nego nie przysługuje odwo
łanie.

§ 2. W yrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim  zaw arta m ają 
moc p raw ną na rów ni z w yrokiem  sądu państw ow ego lub ugodą przed 
tak im  sądem  zaw artą, po stw ierdzeniu przez sąd państw ow y ich wy 
konalności.

§ 3. Postanow ienie co do w ykonalności w yroku sądu polubownego 
oraz ugody w ydaje się na posiedzeniu niejaw nym . Sąd odmówi w y
dania takiego postanow ienia, jeżeli ze złożonych ak t sądu polubow 
nego w ynika, że w yrok lub ugoda treścią  swą uchybia praw orządności 
lub zasadom  współżycia społecznego w  Polskiej Rzeczypospolitej L u
dowej.

§ 4. Na postanow ienie co do w ykonalności przysługuje zażalenie.

T y tu ł IV. Skarga o uchylenie w yro ku  sądu polubownego

Art. 712. § 1. S trona może żądać uchylenia w yroku sądu polubow 
nego, jeżeli:

1) n ie  było zapisu na sąd polubow ny albo gdy zapis był n iew ażny lub 
u trac ił moc;

2) stronę pozbawiono możności obrony jej p raw  przed sądem polu
bownym ;

3) nie zachowano try b u  postępow ania przed sądem  polubow nym  u sta 
lonego przez strony  lub  przepisów  ustaw y, w  szczególności przepisóu 
o składzie sądu, głosowaniu, w yłączeniu sędziego i o w yroku;

4) rozstrzygnięcie o żądaniach stron jest niezrozum iałe, zawiera 
sprzeczności albo uchybia praw orządności lub zasadom w spółżycia spo
łecznego w  Polskiej Rzeczypospolitej Ludow ej;
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5) zachodzą przyczyny, k tó re  stanow ią podstaw ę skargi o wznowić 
nie postępow ania w  m yśl przepisów  kodeksu.

§ 2. Jeżeli rozstrzygnięcie przekracza granice zapisu, strona moż= 
żądać uchylenia w yroku w  części przekraczającej zapis. Jednakże p rze
kroczenie granic zapisu nie może stanow ić podstaw y żądania uchylenia 
w yroku, jeżeli strona, k tó ra  b rała  udział w  postępow aniu, nie zgłaszała 
zarzutów  co do rozpoznania roszczeń w ykraczających poza granice za
pisu.

A rt. 713. § 1. Skargę o uchylenie w yroku  sądu polubownego wnosi się 
do sądu w ciągu m iesiąca od doręczenia wyroku.

§ 2. Gdy skarga oparta  jest na przyczynach, k tó re  stanow ią podstaw ę 
skargi o w znow ienie postępow ania, te rm in  liczy się w edług przep i
sów o w znowieniu.

§ 3. Sąd na posiedzeniu n ie jaw nym  może w strzym ać w ykonanie w y
roku  sądu polubownego, może jednak  uzależnić w strzym anie od zło
żenia zabezpieczenia. Na postanow ienie przysługuje zażalenie.

A rt. 714. Sąd jest zw iązany podstaw am i skargi o uchylenie w yroku 
sądu polubownego, bierze jednak  z urzędu pod rozwagę, czy w yrok nic 
uchybia praw orządności lub zasadom  w spółżycia społecznego w  Pol 
skiej Rzeczypospolitej Ludowej.

A rt. 715. Postępow anie ze skarg i o uchylenie w yroku sądu po lu
bownego odbywa się w edług przepisów  o postępow aniu w  pierw szej 
instancji.

*
* *

Powyższe przepisy Kodeksu  Postępowania Cywilnego  w  zasadzie 
są zgodne bądź uzupełniają się z przepisami Kodeksu Prawa Ka
nonicznego o sądach polubownych. Zastrzeżenie zawarte w  kan, 
1926 nie może mieć tu w iększego znaczenia praktycznego. Jedynie 
niektóre przepisy o arbitrach muszą być uzgodnione z przepisem  
kan. 1931. Ponadto niektóre wyrażenia Kodeksu  Postępowania C y 
wilnego  należy rozumień odpowiednio * na gruncie kanonicznym; 
np. przez „sąd pow iatow y” należy rozumieć sąd kościelny pierw
szej instancji; przez „jednostki gospodarki uspołecznionej” — oso
by moralne w  Kościele; przez „przyrzeczenie” — przysięgę.

ARGUMENTUM

De modis evitandi iudicium contentiosum iuxta processualem
iegem canonicam

In articu lo  de modis processuali lege canonica praescrip tis evitandi 
iudiciuim contentiosum , id est de transactione et de com prom isso in a r 
b itros, dicitur. Nom ine transaction is venit b ila te ra lis  contractus quo 
partes controversiam  vel dubium  de aliqua rela tione iurid ica au fe run t 
invicem  aliquid dando, retinendo vel prom ittendo. Alius m odus decli-
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nand i iudicium  contentiosum  consistit in p a rtiu m  conventione, qua con
troversia  com m ittitu r iudicio unius vel p lurium , ut ad norm as iuris 
quaestionem  d irim an t vel de bono et aequo negotium  p e rtrac te n t et 
transigan t; illi a rb itri, isti a rb itra to res  proprio  nom ine appellan tur.

In transactione e t com prom isso in a rb itro s  perficiendis se rv en tu r no r
m ae s ta tu ta e  a legibus civilibus respectiv i loci, n isi iu ri divino vel ec
clesiastico adversen tur. Canonistae ig itu r hac in re  leges suae civitatis 
consulant; quae leges vim  legis canonicae ob tinent. In articulo  dispo
sitiones hac de re  legis civilis Poloniae re la tae  sunt. H ae dispositiones 
in  Codice civili et Codice procedurae civilis a. 1964 inveniuntur.

Ecclesia, cuius indoles n a tiv a  est pacem  non iurgiia sem inare, pacificis 
litium  compositiandbu-s sem per favebat. In  legislationibus quoque m o
dernis civitatum , p rae te r adm issam  transactionem  et a rb itro ru m  iud i
cium, in stitu ti sun t varii generis iudices conciliatores vel iudices 
pacis, ad quos certae controversiae deducendae sun t p riusquam  ad fo r
m ale iudicium  provocetur. Ea in luce them a praesentis a rticu li m agis 
actuale est.


