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w kancelarii Kubas Kos Gałkowski

Sąd Polubowny zdawna 
w Narodzie używany 
y prawami upoważony

Podczas naszej rozmowy z Rafałem Bałdysem Rembowskim o arbitrażu w ra-
mach podcastu PRZE:budowa1 poruszyliśmy m.in. temat historycznych uwa-
runkowań sądownictwa polubownego w Polsce. Ten wątek historii polskiego 
prawa jest intrygujący i zasługuje w mojej ocenie na większą uwagę. Mnie za-

ciekawiała szczególnie jedna regulacja, która niestety nie weszła nigdy w życie, tj. tzw. 
Kodeks Zamoyskiego z 1778 r. Pełna nazwa dokumentu to „Zbiór praw sądowych na 
mocy konstytucji roku 1776 przez J.W. Andrzeja Zamoyskiego ekskanclerza koronnego 
ułożony y na Seym roku 1778 podany”.

W 1776 r. były Kanclerz Wielki Koronny Andrzej Zamoyski otrzymał zadanie przy-
gotowania nowoczesnej kodyfikacji. Na ukończenie swojego dzieła otrzymał niecałe dwa 
lata. Zamoyski zebrał komisję (z udziałem m.in. Józefa Wybickiego) i zadanie swoje wy-
konał, oddając do druku w 1778 r. kompletny Zbiór Praw. Sejm odrzucił jednak projekt 
w 1780 r. z przyczyn społecznych (opór części szlachty), wewnętrznych (sprzeciw po-
słów z Litwy) i zewnętrznych (działania Rosji uniemożliwiające uporządkowanie prawa 
i stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej).

Zbiór ten oparty był na systematyce justyniańskiej (prawo osobowe – rzeczowe i pro-
cesowe). Wykraczał poza jedną gałąź prawa, gdyż zawierał regulacje prawa cywilnego, 
karnego, jak i publicznego. W części trzeciej, o procesie zawarto artykuł XI. o sądzie polu-
bownym. Zaskakujące jest to, że twórcy Kodeksu umiejętnie zawarli na niecałych dwóch 
stronach drukiem właściwie wszystkie podstawy regulacji arbitrażowej, które niewiele 
różnią się od zasad obowiązujących również dziś. Warto zatem zapoznać się z tą wyjąt-
kowo nowoczesną regulacją sprzed ponad 200 lat. W poniższym opisie zastosowano ory-
ginalną pisownię, co można porównać z reprodukcją omawianych stron w dalszej części.

Przepis artykułu XI. Kodeksu w § 1 wskazywał, że sąd polubowny jest „zdawna 
w Narodzie używany, y prawami upoważony” oraz że „zakłóconym przyśpieſza ſspra-
wiedliwość, tak w ſwey mocy y powadze na zawſze pozoſtaie”. Potwierdza to zakorzenie-
nie i popularność sądownictwa polubownego w Polsce. Omawiany przepis przewidywał 
też zasady wyboru arbitrów. Mianowicie sąd polubowny miał składać się z „ſuperarbi-
tra” wybranego przez obie strony i maksymalnie po dwóch arbitrów wybranych przez 
każdą ze stron.

Paragraf 2. przepisu o sądzie polubownym wymagał zapisu od „ſstron zakłóconych 
na piśmie ręcznym ſprawion[ego] y podpisan[ego]” oraz zarejestrowanego. Zapis ten 
określał „materyę”, którą sądzić miał sąd polubowny i poza którą nie mógł wyjść (§ 3). 
Kodeks – podobnie jak obecnie obowiązujące prawo – określał zatem formę umowy o ar-
bitraż i jej zakres przedmiotowy.

Skutki zapisu regulował § 9. zabraniał „Sądom ordynaryjnym” „wdawać się” 
„w ſprawy te ſądowi Polubownemu poddane”, chyba że za zgodną wolą stron. Oznaczało 
to wyłączenie właściwości sądów państwowych w sprawach, w których strony umówiły 
się na arbitraż. Pamiętać należy, że podobne normy ze współczesnych konwencji mię-
dzynarodowych uznawane są za najważniejszy element dorobku prawa arbitrażowego.

Zasady postępowania przewidywał § 4, który określał, że sąd polubowny powinien 
zachować „wſzyſtkie ſtopnie poſtępku prawnego według potrzeby ſprawy, tak iak w ſądzie 
ordynarinym”. Przepis § 6 wymagał od sądu polubownego zachowania prawa.

Przepis § 5 określał które sprawy mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu polu-
bownego oraz zakres podmiotowy zapisu. Zdatne arbitrażowo były mianowicie „wſzelkie 

1 Link do wszystkich odcinków podcastu PRZE:budowa: https://sidir.pl/podcast-przebudowa/

j.w. andRzei zamoyski
Ex-kanclerz koronny,  

Kawaler Orderu Orła Białego
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ſprawy prywatne Obywatelów, właſności dotykające, iako to: 
o Sukceſſyę, Działy, Poſagi, Długi y o pretenſye”. Z kolei wyłą-
czone z kognicji sądów polubownych były sprawy „kryminalne y 
inne Cywilne, okoliczności publiczne w ſobie zawierające”, a także 
te sprawy, które dotyczyły „oſob w zapis nie wchodzących”.

Paragraf 7. Przewidywał tygodniowy termin na wydanie wy-
roku sądu polubownego (zwanego dekretem) i dwutygodniowy 
termin na ich „oblatowanie [tj. rejestrowanie] w Aktach”. Za uchy-
bienia w tym zakresie arbitrom groziły grzywny. Z pewnością 
sprzyjało to szybkiemu zakończeniu sporu, tak pożądanemu i dziś.

Skutki wyroku sądu polubownego regulował § 8., zgodnie 
z którym „Polubowne dekreta wzruſzane w żadnym ſądzie bydź 
nie maią, owſzem ſtrony przeſtać na nich powinny” i przewidywał 
grzywny za naruszenie tej reguły. Widać więc wyraźnie, że twórcy 
Zbioru Praw obdarzali arbitrów wielkim zaufaniem.

Regulacja sądownictwa polubownego w Kodeksie Zamoy-
skiego jest bardzo nowoczesna i może być inspiracją również 
dla współczesnego ustawodawcy. Zarówno, jeśli chodzi o zwię-
złość, jak i wierność podstawowym zasadom arbitrażu. Warto 
zatem sięgać do tej regulacji i inspirować się dorobkiem naszych 
przodków.

Przy przygotowaniu niniejszego opracowania korzystałem z następujących 
publikacji:
M. Wincenciak, Rec.: Zbiór Praw Sądowych przez ex-kanclerza wielkiego koronnego 
Andrzeja Zamoyskiego ułożony i w roku 1778 drukiem wydany, w 300. rocznicę 
urodzin X Ordynata, w roku 2017 przedrukowany, Wstępem oraz Słownikiem 
wyrazów i zwrotów staropolskich, prawniczych, łacińskich, nazw geograficznych oraz 
osób przez Jerzego Piotrowskiego opatrzony, Bieżuń, 2017, ZNSA nr 5/2020
W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego. Tom I (966–1795),  
Warszawa 2015. 

Zaskakujące jest to, że twórcy 
Kodeksu umiejętnie zawarli na 
niecałych dwóch stronach drukiem 
właściwie wszystkie podstawy 
regulacji arbitrażowej, które niewiele 
różnią się od zasad obowiązujących 
również dziś.
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