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Arbitraż państwowy Zwiqzku Radzieckiego i nowo
ustawa o arbitrażu państwowym Federacji Rosyjskief
(Artykuł informacyjny)
A rbitraż państwowy zajiriuje ważną pozycję w ogólnym systemie o r
ganów radzieckich.
Pogłębienie centralizm u demokratycznego i zasadnicza reorganizacja
zarządzania przem ysłem i budownictwem nie mogły nie pociągnąć za
sobą poważnych zmian w zadaniach arbitrażu. Rada M inistrów ZSRR
wydała w dniu 23 lipca 1959 r. rozporządzenie w sprawie uspraw nienia
pracy arbitrażu państwowego. Rozporządzenie to ustala drogi prow a
dzące do rozwoju form i metod pracy arbitrażu radzieckiego. Jednym
z najważniejszych zadań wszystkich organów arbitrażu jest wzmocnie
nie dyscypliny, będącej koniecznym w arunkiem wykonania narodowego
planu gospodarczego, gdyż ścisłe przestrzeganie zasady planowania jest
jednym z najbardziej istotnych czynników praworządności radzieckiej
w sferze stosunków gospodarczych.
W szczególności zadaniem arbitrażu jest oddziaływanie na stosunki go
spodarcze pomiędzy przedsiębiorstw am i państwowymi, a mianowicie
na umacnianie i rozwój współpracy w stosunkach pomiędzy przedsię
biorstw am i socjalistycznym i i na ustalenie pomiędzy nimi najlepiej zor
ganizowanej współpracy w w ykonaniu zadań planowych. Organy arb i
trażu obowiązane są zwalczać wszelkimi środkami niewykonywanie pla
nów i zadań państwowych w zakresie dostaw, jak również współdzia
łać w usuwaniu tego wszystkiego, co ham uje postęp techniczny. Obo
wiązane one są nie tylko starać się o podwyższenie poziomu środków
produkcji, lecz także o polepszenie jakości produkowanych towarów,
ich możliwie wyczerpujące skompletowanie oraz rozszerzenie asorty
mentów.
W roku 1959 Centralny K om itet KPZR i Rada M inistrów ZSRR
wydały również rozporządzenie w sprawie zwiększenia produkcji, roz-
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szerzenia asortym entów i polepszenia jakości tow arów m ających na
celu zaspokojenie potrzeb kulturalno-bytow ych oraz potrzeb w zakresie
gospodarstwa domowego.
O rgany arbitrażu obowiązane, są chronić handel detaliczny od wszel
kiego przestarzałego i nie znajdującego pokupu asortym entu i od pro
dukcji złej jakości.
Organy arbitrażu obowiązane są także do w ykryw ania wszystkich:
braków w działalności organów gospodarczych, stosując konsekwentnieprzepisane środki oddziaływania gospodarczego, kierując doniesienia do>
wyżej stojących organizacji, a w w ypadkach koniecznych — pociągając
do odpowiedzialności osoby winne naruszenia ustaw lub narażenia pań
stw a na straty.
Dla zapewnienia jednolitości w rozstrzyganiu sporów gospodarczych
Rada Najwyższa ZSRR dekretem z dnia 27 lipca 1959 r. w yjęła spod
właściwości organów sądowych wszystkie spory pomiędzy państwowymi,
spółdzielczymi (z w yjątkiem kołchozów) i społecznymi organizacjami
oraz przedsiębiorstwam i i instytucjam i.
Rozpatrywanie tych sporów w organach arbitrażu państwowego opar
te jest na zasadach dem okratycznych; znaczna liczba tych sporów jest
rozstrzygana ugodowo.
Stosownie do rozporządzenia Rady M inistrów ZSRR z dnia 23 lipca
1959 r. i rozporządzeń rad m inistrów republik związkowych zakres
kom petencji arbitraży republikańskich i obwodowych został znacznie
rozszerzony.
Przewidziana została również możność rozstrzygania sporów w dużych
i skomplikowanych sprawach przez sąd polubowny. Stanowi to nową
form ę rozstrzygania sporów, opartą na idei zwiększenia aktywnego
udziału społeczeństwa w usuwaniu naruszeń dyscypliny gospodarczej.
Na organy arbitrażu przy Radzie M inistrów ZSRR włożony został
szereg nowych obowiązków, m. i. zatwierdzanie w arunków dostawy po
szczególnych rodzajów produkcji, wydawanie instrukcji o ilościowym
i jakościowym odbiorze produkcji i towarów oraz udzielanie przed
siębiorstwom i organizacjom gospodarczym w yjaśnień dotyczących za
gadnień związanych z zastosowaniem przepisów o dostawie produkcji
i towarów.
Dla ujednolicenia działalności organów arbitrażu, na A rbitraż P ań
stwowy przy Radzie M inistrów ZSRR włożony został również obowią
zek wydaw ania przepisów o trybie rozpatryw ania spraw przez organy
arbitrażu.
W dniu 17 sierpnia 1960 r. Rada M inistrów ZSRR w ydała rozporzą
dzenie o A rbitrażu Państwowym przy Radzie Ministrów ZSRR.
A rbitraż Państw owy przy Radzie Ministrów ZSRR powołany jest do-
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rozstrzygania największych i najpoważniejszych sporów pomiędzy przed
siębiorstw am i, organizacjami i instytucjam i bądź podległych ' różnym
republikom radzieckim bądź zależnych od Związku SSR, mianowicie
gdy przedm iotem sporu jest dostawa na sumę przewyższającą dziesięć
milionów rubli, a w innych w ypadkach — gdy wartość przedm iotu spo
ru przekracza sto tysięcy rubli.
Rozstrzygnięcie tych sporów może być jednak powierzone arbitrażo
wi państwowemu w republice związkowej, jeżeli strony m ają siedzibę
na terytorium danej republiki.
Rozporządzenie o A rbitrażu Państw owym przew iduje również mo
żność poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, którego
członków w ybierają strony.
Naczelny A rbiter A rbitrażu Państwowego przy Radzie M inistrów
ZSRR i jego zastępca mogą wstrzym ać wykonanie orzeczeń powziętych
przez organy arbitrażu państwowego republik związkowych, gdy orze
czenia takie są sprzeczne z interesem ogólnopaństwowym lub narusza
ją upraw nione interesy republik radzieckich. W tych wypadkach orze
czenia takie przekazywane są do ponownego rozpatrzenia.
W dniu ? grudnia 1960 r. Rada M inistrów Federacji Rosyjskiej uchwa
liła nową ustaw ę o arbitrażu państwowym Federacji.
A rbitraż Państw ow y Federacji rozstrzyga spory w ynikające przy za
w ieraniu umów, których wartość przekracza 5 milionów rubli, oraz
spory z wykonania umów i z innych podstaw przy wartości przedm iotu
sporu ponad 50 000 rb., w których stronam i są przedsiębiorstwa, orga
nizacje i instytucje podległe RSFRR lub jedną ze stron są przedsiębior
stwa, organiz&cje i instytucje podległe władzom RSFRR lub władzom
republikańskim, krajow ym , obwodowym i miejskim (Moskwy i Lenin
gradu).
Przew idziane jest także rozstrzyganie sporów gospodarczych przez
sąd polubowny.
O istotnych brakach w pracy 'przedsiębiorstw, organizacji i instytu
cji zawiadamiani są kierownicy hierarchicznie wyższych organów, jak
również organizacje społeczne w celu podjęcia odpowiednich kroków,
a w razie konieczności — w celu pociągnięcia winnych do odpowiedzial
ności dyscyplinarnej lub zastosowania kary pieniężnej. W wypadku
pow tarzającego się niewykonywania — bez usprawiedliwionych powo
dów — planów i zadań oraz w w ypadku dokonania dostawy produkcji
złej jakości lub niekom pletnej, zebrane m ateriały przesyła się proku
ratorow i w celu rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności karnej.
A rbitraż Państw owy przy Radzie M inistrów RSFRR ma praw o wszczę
cia spraw y z w łasnej inicjatyw y w razie posiadania danych stw ierdza
jących naruszenie przez przedsiębiorstwo, organizacje i instytucje d y 
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scypliny w zakresie umów planowych i zasad rozrachunku gospodarczego.
Ściągane w tych wypadkach kary umowne i grzywny są wpłacane
bądź na budżet związkowy, bądź na rachunek tych przedsiębiorstw,
organizacji i instytucji, w których interesie wszczęta została sprawa.
Do upraw nień Głównego A rbitra lub jego zastępcy należy kontrola
orzeczeń wydanych przez arbitraż państwowy przy Radzie Ministrów
RSFRR, jak również przez arbitraże przy radach m inistrów republik
autonomicznych i komitetów wykonawczych rad delegatów krajowych,
obwodowych i miejskich (m. Moskwy i Leningradu). W razie potrzeby
orzeczenia te są bądź zmieniane, bądź uchylane i przekazywane do po
nownego rozpoznania, bądź też umarzane.
W w ypadkach koniecznych rozpoznanie spraw odbywa się z udziałem
upraw nionych przedstawicieli stron. Ponowne rozpatryw anie orzeczeń
odbywa się, gdy zachodzi po tem u potrzeba, z udziałem przedstawicieli
stron.
Przy A rbitrażu Państw owym przy Radzie M inistrów RSFRR tworzy
się kolegium w składzie Głównego A rbitra jako przewodniczącego, jego
zastępcy i kierowniczych pracowników arbitrażu. Skład kolegium pod
lega zatwierdzeniu przez Radę M inistrów RSFRR na wniosek Głównego
A rbitra.
Kolegium rozpatruje na swych posiedzeniach zagadnienia związane
z w ykonywaniem rozporządzeń i zarządzeń Rady M inistrów ZSRR i Ra
dy M inistrów RSFRR w spraw ach dostaw, jakości i kompletności pro
dukcji, rozpatruje projekty szczególnych w arunków dostaw i sprawo
zdania arbitrów państwowych, ocenia rezultaty pracy aribitrów pań
stw owych i resortowych RSFRR, jak również podstawowe zagadnienia
organizacji pracy arbitrów i praktyki arbitrażowej. Orzeczenia kole
gium są wprowadzane w życie zarządzeniami w ydawanym i przez Głów
nego A rbitra A rbitrażu Państwowego przy RSFRR.
W dniu 3 grudnia 1960 r. zostało również zatwierdzone rozporządze
nie o arbitrażu państwowym przy radach ministrów republik autono
micznych oraz kom itetach wykonawczych rad delegatów krajowych,
obwodowych i miejskich (m. Moskwy i Leningradu).
Podstawowe zadania tych arbitraży odpowiadają całkowicie zadaniom
A rbitrażu Państwowego przy Radzie M inistrów RSFRR.
Rozstrzygają one spory m ajątkow e bez ograniczenia sum y stanowiącej
w artość umowy lub pozwu, spory zaś wynikające przy zawieraniu
umów — na sumę nie przekraczającą 5 milionów rulbli, a spory wynika
jące z wykonania umów i z innych podstaw — na sumę nie przekra
czającą 50 000 rubli. Dopuszczalne jest także rozstrzyganie sporów
przez sądy polubowne, w ybierane w tym celu przez strony.
5 — P a le s tra
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A rbitraże powyższe składają — w edług właściwości — radom mi
nistrów republik autonomicznych oraz komitetom wykonawczym k ra
jowych, obwodowych i miejskich rad sprawozdania o najbardziej po
ważnych naruszeniach dyscypliny państw ow ej i przepisów o jakości
i kompletności produkcji oraz o innych faktach naruszenia praw orzą
dności socjalistycznej w działalności gospodarczej, ujawnionych przy
rozpoznawaniu spraw. Mogą one również wszczynać spraw y z własnej
inicjatywy.
Tryb rozpatryw ania spraw i reagowanie na braki ujawnione w pracy
przedsiębiorstw, organizacji i instytucji, jak również try b sprawdzania
prawidłowości orzeczeń i ich rew izji są analogiczne do tych, jakie są
stosowane przez A rbitraż Państw ow y przy Radzie Ministrów RSFRR.
W ten sposób, w nowych w arunkach ekonomicznych został zorganizo
w any A rbitraż Państw ow y w Federacji Rosyjskiej,

