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SĄDOWNICTWO
POLUBOWNE

:

Sąd polubowny – to inaczej sąd niepaństwowy orzekający w sporach cywilnoprawnych
poddanych mu pod rozstrzygnięcie mocą zapisu na sąd polubowny. Sądy polubowne mogą
orzekać:
w sprawach o prawa majątkowe;
w sprawach o prawa niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody, z wyjątkiem spraw o
alimenty.
W sprawach z zakresu prawa pracy

Działalność sądów polubownych w Polsce uregulowana jest w części V Kodeksu
postępowania cywilnego po zmianie ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 178,
poz. 1478, z późn. zm.) od art. 1154 do art. 1217.
Wyroki wydane przez sądy polubowne, po ich uznaniu lub po stwierdzeniu ich wykonalności
przez sąd powszechny, mają taką samą moc prawną, jak wyroki sądów powszechnych. O
uznaniu wydanego w kraju wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej orzeka
sąd powszechny na posiedzeniu niejawnym na wniosek strony; jeśli wyrok został wydany za
granicą orzeczenie następuje na rozprawie. Sąd powszechny może odmówić uznania lub
stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego, jeżeli stwierdzi że:
według przepisów ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego,
uznanie lub wykonanie wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej
byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej
Polskiej.

Postępowanie przed sądem polubownym ma charakter jednoinstancyjny co oznacza, że
stronom nie przysługuje możliwość odwołania się od wyroku sądu polubownego (chyba że
strony umówiły się na sąd dwuinstancyjny (art. 1205 § 2 kpc)). Sąd polubowny rozstrzyga

spór według prawa właściwego dla danego stosunku prawnego, niemniej jednak gdy strony
go wyraźnie upoważnią - to może rozstrzygać spór według ogólnych zasad prawa lub zasad
słuszności.
Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron. Najczęściej już
zawierając umowę strony określają, że ewentualne spory z niej wynikłe będą rozstrzygane
przez sąd polubowny. Przy obecnie obowiązujących przepisach, w przypadku istnienia zapisu
na sąd polubowny, strona nie może uchylić się od poddania sporu pod rozstrzygnięcie przed
sądem polubownym.

ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY

Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron,
w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór
wyniknął lub może wyniknąć (zapis na sąd polubowny).
W umowie nie można zamieszczać zapisów naruszających zasadę równości
stron Bezskuteczne są postanowienia zapisu na sąd polubowny naruszające
zasadę równości stron, w szczególności uprawniające tylko jedną stronę do
wytoczenia powództwa przed sądem polubownym przewidzianym w zapisie
albo przed sądem.
Zapis na sąd polubowny może wskazywać stały sąd polubowny jako właściwy
do rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je
regulamin stałego sądu polubownego obowiązujący w dacie wniesienia pozwu .
FORMA ZAPISU NA SĄD POLUBOWNY

Zapis na sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie.
Wymaganie dotyczące formy zapisu na sąd polubowny jest spełnione także
wtedy, gdy zapis zamieszczony został w wymienionych między stronami
pismach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków porozumiewania się
na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść. Powołanie się w umowie na
dokument zawierający postanowienie o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie
sądu polubownego spełnia wymagania dotyczące formy zapisu na sąd
polubowny, jeżeli umowa ta jest sporządzona na piśmie, a to powołanie się jest
tego rodzaju, że czyni zapis częścią składową umowy.

W zakresie spraw pracowniczych zapis na sąd polubowny może być
sporządzony dopiero po powstaniu sporu, jest to więc tzw. kompromis.
Niedopuszczalne jest zatem m.in. poddanie pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego sporów mogących wyniknąć z łączącego pracodawcę i
pracownika stosunku pracy. W treści zapisu należy wskazać przedmiot sporu i
stosunek prawny, z którego spór już wynikną
Zapis na sąd polubowny obejmujący spory wynikające z umów, których stroną
jest konsument, może być sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga
zachowania formy pisemnej. Powyższe
oznacza że nie ma prawnych
możliwości zawarcia w formie zdalnej np. przez telefon lub internet.
W zapisie na sąd polubowny wskazuje się pod rygorem nieważności, że
stronom znane są skutki zapisu na sąd polubowny, w szczególności co do mocy
prawnej wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej na równi z
wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd lub po
stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności. W praktyce wiele sądów w Polsce
jest przeciążonych a sadownictwo polubowne stwarza możliwość znaczenie
szybszego i tańszego rozstrzygnięcia powstałego sporu pomiędzy stronami.

CO DAJE NAM ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY

Zapis na sąd polubowny stwarza przesłankę do odrzucenia pozwu. Mamy
więc uprawnienie do podniesienia zarzutu zapisu na sad polubowny który nie
jako wyłączą kompetencję sądów powszechnych do rozpoznania sprawy.
W razie wniesienia do sądu sprawy dotyczącej sporu objętego zapisem na sąd
polubowny, sąd odrzuca pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania
nieprocesowego, jeżeli pozwany albo uczestnik postępowania nieprocesowego
podniósł zarzut zapisu na sąd polubowny przed wdaniem się w spór co do istoty
sprawy.
.
Natomiast wniesienie sprawa do sądu powszechnego nie stanowi przeszkody
do rozpoznania sprawy przez sąd polubowny.
JAKIE SPRAWY MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE PRZEZ SĄD POLUBOWNY

Nie wszystkie sprawy mogą być rozpoznawane przez sąd polubowny, ale
jedynie te, których charakter wskazuje na to, że mogą być zakończone przez
strony ugodą sądową. Ugoda sądowa to szczególny rodzaj umowy zawartej
między stronami, w której strony samodzielnie ustalają między sobą określone
prawa i obowiązki. Jest ona zawierana przed sądem i podlega kontroli sądu, tak
by nie była sprzeczna z prawem. Ugodą sądową nie mogą zostać zakończone
takie sprawy, w których charakter stosunków prawnych, praw lub roszczeń
sprawia, że mogą być rozpoznane tylko przez sąd państwowy. Do takich spraw
należą
stosunki małżeńskie niemajątkowe
władza rodzicielska
prawa stanu cywilnego
Pochodzenie dziecka
uznania za zmarłego.
CZY W SĄDOWNICTWIE POLUBOWNYM ORZEKAJĄ SĘDZIOWIE

W sądownictwie polubownym nie ma sędziów, a orzeczenia wydają arbitrzy.
Nie ma wymogu aby arbitrzy posiadali wykształcenie prawnicze, gdyż
Arbitrem może być każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo,
mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Arbitrem jednak nie może być sędzia państwowy. Nie dotyczy to sędziów w
stanie spoczynku. O tym kto będzie arbitrem decydują same strony. Strony
mają kompetencje do uzgodnienia sposób powołania arbitrów. W braku
takiego uzgodnienia arbitrów powołuje się w sposób następujący:
1) jeżeli sprawa ma być rozpoznawana przez sąd polubowny
składający się z nieparzystej liczby arbitrów, każda ze stron
powołuje równą liczbę arbitrów, a następnie arbitrzy powołują
arbitra przewodniczącego; jeżeli strona nie powoła arbitra lub
arbitrów w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania drugiej
strony, aby to uczyniła, lub jeżeli arbitrzy powołani przez strony
nie powołali arbitra przewodniczącego w terminie miesiąca od dnia
ich powołania, arbitra lub arbitrów lub arbitra przewodniczącego
powołuje sąd na wniosek którejkolwiek ze stron;
2) jeżeli sprawa ma być rozpoznawana przez jedynego arbitra, a w
terminie miesiąca od dnia, w którym jedna ze stron zwróciła się o
wspólne powołanie arbitra, strony tego nie uczyniły, arbitra
powołuje sąd na wniosek którejkolwiek ze stron;
3) jeżeli sprawa ma być rozpoznawana przez sąd polubowny
składający się z parzystej liczby arbitrów, każda ze stron powołuje

równą liczbę arbitrów, a arbitrzy wybierają ze swego grona
przewodniczącego; jeżeli strona nie powoła arbitra lub arbitrów w
terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania drugiej strony, aby to
uczyniła, lub jeżeli arbitrzy powołani przez strony nie wybrali
arbitra przewodniczącego w terminie miesiąca od dnia ich
powołania, arbitra lub arbitrów lub arbitra przewodniczącego
powołuje sąd na wniosek którejkolwiek ze stron.
Strona lub strony mogą powołać także arbitra zastępczego na
wypadek śmierci, ustąpienia, odwołania (wygaśnięcia powołania)
arbitra przez nie wyznaczonego

CZY SĄDOWNICTWO POLUBOWNE JEST ODPŁATNE

Sądownictwo polubowne jest odpłatne , jednak koszty postępowania są niższe
niż w sądownictwie państwowym.
Arbiter orzekający w sprawie ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków
poniesionych w związku z wykonywaniem czynności. Z tego tytułu strony
odpowiadają solidarnie, (oznacza to, że strony są wspólnie odpowiedzialne za
wynagrodzenie arbitrów, bez względu na istniejące między nimi stosunki).
Wynagrodzenie arbitra przewodniczącego jest zwykle wyższe niż pozostałych.
Wynagrodzenie ustala w drodze ich porozumienia ze stronami a ich wysokość
zależy od negocjacji. Jeśli takie porozumienie nie nastąpiło, arbiter może żądać
ustalenia wynagrodzenia przez sąd powszechny. Stałe sądy polubowne zasady
pobierania opłat i przyznawania wynagrodzenia arbitrom określają zwykle w
swoich regulaminach. Generalną zasadą jest, że strona przegrywająca ponosi
całość kosztów arbitrażu.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POLUBOWNYM

postępowaniu przed sądem polubownym strony powinny być traktowane równoprawnie.
Każda ze stron ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich twierdzeń oraz dowodów
na ich poparcie.
Art. 1184. [Zasady i sposób postępowania]
§ 1. Jeżeli przepis ustawy nie stanowi inaczej, strony mogą uzgodnić zasady i sposób
postępowania przed sądem polubownym.
§ 2. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sąd polubowny może, z zastrzeżeniem
przepisów ustawy, prowadzić postępowanie w taki sposób, jaki uzna za właściwy. Sąd
polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem.
Art. 1185. [Miejsce posiedzenia]
Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, sąd polubowny niezależnie od ustalonego miejsca
postępowania może wyznaczyć posiedzenie w każdym miejscu, jakie uzna za stosowne dla
odbycia narady arbitrów albo dla przeprowadzenia dowodów.
Art. 1186. [Wezwanie na arbitraż]
W braku odmiennego uzgodnienia stron, postępowanie przed sądem polubownym rozpoczyna
się w dniu, w którym pozwanemu doręczono pismo zawierające żądanie rozpoznania sprawy
w postępowaniu przed sądem polubownym (wezwanie na arbitraż). Wezwanie na arbitraż
powinno dokładnie określić strony i przedmiot sporu oraz wskazywać zapis na sąd
polubowny, na podstawie którego postępowanie ma być prowadzone, a także zawierać
wyznaczenie arbitra, jeżeli należy to do strony, która dokonuje wezwania na arbitraż.
Art. 1187. [Język postępowania]
§ 1. Strony mogą uzgodnić język lub języki, w których będzie prowadzone postępowanie. W
braku takiego uzgodnienia, o języku lub językach postępowania decyduje sąd polubowny.
Uzgodnienie stron lub decyzja sądu polubownego, jeżeli nie postanowiono w nich inaczej,
mają zastosowanie do wszystkich oświadczeń pisemnych stron, rozprawy oraz orzeczeń i
zawiadomień sądu polubownego.
§ 2. Sąd polubowny może zarządzić, aby do każdego dokumentu było dołączone jego
tłumaczenie na język lub języki uzgodnione przez strony lub określone przez ten sąd.
Art. 1188. [Pozew i odpowiedź na pozew]
§ 1. W terminie uzgodnionym przez strony lub, jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w
terminie wyznaczonym przez sąd polubowny powód powinien wnieść pozew, a pozwany
może złożyć odpowiedź na pozew. Do pozwu i odpowiedzi na pozew strony mogą dołączyć
dokumenty, jakie uznają za stosowne.
§ 2. W braku odmiennego uzgodnienia stron pozew lub odpowiedź na pozew mogą być
uzupełnione lub zmienione w toku postępowania przed sądem polubownym, chyba że sąd
polubowny nie dopuści do takiego uzupełnienia lub takiej zmiany ze względu na zbyt późne
ich dokonanie.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się także do powództwa wzajemnego.
Art. 1189.
[Rozprawa; doręczanie pism drugiej stronie]

§ 1. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sąd polubowny decyduje o tym, czy
przeprowadzić rozprawę w celu przedstawienia przez strony twierdzeń lub dowodów na ich
poparcie, czy też postępowanie będzie prowadzone na podstawie dokumentów i innych pism,
bez wyznaczania rozprawy. Jeżeli strony nie uzgodniły, że postępowanie będzie prowadzone
bez wyznaczania rozprawy, sąd polubowny jest obowiązany rozpoznać sprawę na rozprawie,
gdy jedna ze stron tego zażąda.
§ 2. Strony powinny być odpowiednio wcześnie zawiadomione o rozprawie oraz
posiedzeniach sądu polubownego odbywanych w celu przeprowadzenia dowodów.
§ 3. Wszelkie pisma składane przez stronę sądowi polubownemu powinny być doręczone
drugiej stronie. Obu stronom powinny być doręczone opinie biegłych oraz inne dowody na
piśmie, które sąd polubowny może wziąć pod uwagę przy rozstrzyganiu sporu.
Art. 1190. [Sposoby zakończenia postępowania]
§ 1. Sąd polubowny umarza postępowanie, jeżeli powód nie wniesie pozwu zgodnie z art.
1188.
§ 2. Jeżeli pozwany nie wniesie odpowiedzi na pozew zgodnie z art. 1188, sąd polubowny
prowadzi postępowanie. Brak odpowiedzi na pozew nie może być uznany za przyznanie
faktów przytoczonych w pozwie.
§ 3. Jeżeli strona nie stawi się na rozprawę lub nie przedstawi dokumentów, które strona
obowiązana była przedłożyć, sąd polubowny może prowadzić postępowanie i wydać wyrok
na podstawie zebranego materiału dowodowego.
§ 4. Przepisów § 1-3 nie stosuje się, jeżeli strona usprawiedliwi swą bezczynność lub
niestawiennictwo, chyba że strony postanowiły inaczej.
Art. 1191. [Dowody; zakaz stosowania środków przymusu]
§ 1. Sąd polubowny może przeprowadzić dowód z przesłuchania świadków, z dokumentów,
oględzin, a także inne konieczne dowody, nie może jednak stosować środków przymusu.
§ 2. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sąd polubowny może także:
1) wyznaczyć biegłego lub biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii;
2) zażądać od strony dostarczenia biegłemu odpowiednich informacji lub przedstawienia mu
albo udostępnienia do zbadania dokumentów lub innych przedmiotów.
§ 3. W braku odmiennego uzgodnienia stron, na żądanie strony lub jeżeli sąd polubowny
uzna to za konieczne, biegły po przedstawieniu swojej pisemnej lub ustnej opinii uczestniczy
w rozprawie, w toku której strony mogą zadawać mu pytania oraz żądać wyjaśnień.
Art. 1192. [Pomoc sądowa]
§ 1. Sąd polubowny może zwrócić się o przeprowadzenie dowodu lub wykonanie innej
czynności, której sąd polubowny nie może wykonać, do sądu rejonowego, w którego okręgu
dowód lub czynność powinna być przeprowadzona. W postępowaniu dowodowym przed
sądem rejonowym mogą wziąć udział strony i arbitrzy z prawem zadawania pytań.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się także, gdy miejsce postępowania przed sądem polubownym
znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie jest oznaczone.
Art. 1193. [Zarzut naruszenia przepisów]
Jeżeli uchybiono przepisom niniejszej części, od których strony mogą odstąpić, albo
uchybiono określonym przez strony zasadom postępowania przed sądem polubownym,
strona, która o powyższym uchybieniu wiedziała, nie może podnieść zarzutu takiego
uchybienia przed sądem polubownym ani też powołać się na takie uchybienie w skardze o
uchylenie wyroku sądu polubownego, jeżeli nie podniosła zarzutu niezwłocznie lub w
terminie określonym przez strony bądź przepisy niniejszej częśc
TYTUŁ VI

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Art. 1194. [Prawo właściwe, ogólne zasady prawa, zasady słuszności]
§ 1. Sąd polubowny rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku, a gdy
strony go do tego wyraźnie upoważniły - według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności.
§ 2. W każdym jednak przypadku sąd polubowny bierze pod uwagę postanowienia umowy
oraz ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego.
§ 3. W przypadku sporów wynikających z umów, których stroną jest konsument,
rozstrzyganie sporu według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności nie może prowadzić
do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie wiążącymi przepisami
prawa właściwego dla danego stosunku.
Art. 1195. [Wydanie orzeczenia; zdanie odrębne]
§ 1. Jeżeli sąd polubowny rozpoznaje sprawę w składzie więcej niż jednego arbitra, jego
orzeczenia zapadają większością głosów, chyba że strony uzgodniły inaczej. Orzeczenia w
kwestiach proceduralnych może wydawać samodzielnie arbiter przewodniczący, jeżeli
zostanie upoważniony do tego przez strony lub przez pozostałych arbitrów.
§ 2. Arbiter, który głosował przeciwko stanowisku większości, może na wyroku przy swoim
podpisie zaznaczyć, że zgłosił zdanie odrębne.
§ 3. Uzasadnienie zdania odrębnego należy sporządzić w terminie dwóch tygodni od dnia
sporządzenia motywów rozstrzygnięcia i dołączyć do akt sprawy.
§ 4. Jeżeli przy wydawaniu wyroku nie można osiągnąć wymaganej jednomyślności lub
większości głosów co do rozstrzygnięcia o całości lub o części przedmiotu sporu, zapis na sąd
polubowny w tym zakresie traci moc.
Art. 1196. [Ugoda]
§ 1. Jeżeli strony zawarły ugodę przed sądem polubownym, sąd polubowny umarza
postępowanie. Osnowę ugody wciąga się do protokołu albo zamieszcza w odrębnym
dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron.
§ 2. Na wniosek stron sąd polubowny może nadać ugodzie formę wyroku. Wyrok sądu
polubownego wydany na podstawie ugody stron powinien odpowiadać wymaganiom art.
1197 i zawierać stwierdzenie, że jest wyrokiem sądu polubownego. Wyrok taki ma takie same
skutki jak każdy inny wyrok sądu polubownego.
Art. 1197. [Forma i treść wyroku]
§ 1. Wyrok sądu polubownego powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez
arbitrów, którzy go wydali. Jeżeli wyrok jest wydany przez sąd polubowny rozpoznający
sprawę w składzie trzech lub więcej arbitrów, wystarczą podpisy większości arbitrów z
podaniem przyczyny braku pozostałych podpisów.
§ 2. Wyrok sądu polubownego powinien zawierać motywy rozstrzygnięcia.
§ 3. Wyrok sądu polubownego powinien wskazywać zapis na sąd polubowny, na podstawie
którego wydano wyrok, zawierać oznaczenie stron i arbitrów, a także określać datę i miejsce
jego wydania. Gdy każdy z arbitrów podpisuje wyrok w innym państwie, a strony nie
określiły miejsca wydania wyroku, miejsce to określa sąd polubowny.
§ 4. Wyrok sądu polubownego doręcza się stronom.
Art. 1198. [Umorzenie postępowania przed sądem polubownym]
Poza wypadkami, o których mowa w art. 1190 § 1 i art. 1196 § 1, sąd polubowny wydaje
postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy:
1) powód cofnął pozew, chyba że pozwany się temu sprzeciwił, a sąd polubowny uznał, że
ma on uzasadniony interes w ostatecznym rozstrzygnięciu sporu;

2) stwierdził, że dalsze prowadzenie postępowania stało się z innej przyczyny zbędne lub
niemożliwe.
Art. 1199. [Koniec obowiązków arbitrów]
Po wydaniu wyroku albo postanowienia o umorzeniu postępowania lub innego postanowienia
kończącego postępowanie w sprawie, kończą się obowiązki arbitrów z wyjątkiem
obowiązków określonych w art. 1200-1203 i art. 1204 § 1.
Art. 1200. [Sprostowanie i wykładnia wyroku]
§ 1. W terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wyroku, jeżeli strony nie uzgodniły innego
terminu:
1) każda ze stron może, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócić się do sądu polubownego o
sprostowanie w tekście wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub
innych oczywistych omyłek;
2) każda ze stron może, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócić się do sądu polubownego o
rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku.
§ 2. Jeżeli sąd polubowny uzna wniosek za uzasadniony, dokonuje sprostowania lub
wykładni wyroku w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wykładnia stanowi
integralną część wyroku.
Art. 1201. [Sprostowanie z urzędu wyroku]
W terminie miesiąca od dnia wydania wyroku sąd polubowny może z urzędu sprostować
błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. O dokonanym sprostowaniu sąd
polubowny zawiadamia strony.
Art. 1202. [Uzupełnienie wyroku]
Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, każda z nich może, po zawiadomieniu drugiej strony,
zwrócić się do sądu polubownego w terminie miesiąca od dnia otrzymania wyroku z
wnioskiem o jego uzupełnienie co do żądań zgłoszonych w postępowaniu, o których sąd
polubowny nie orzekł w wyroku. Po rozpoznaniu wniosku sąd polubowny wydaje wyrok
uzupełniający w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Art. 1203. [Przedłużenie terminu]
§ 1. Sąd polubowny może przedłużyć termin do złożenia wniosku o sprostowanie,
wykładnię lub wydanie wyroku uzupełniającego, jeżeli uzna to za niezbędne.
§ 2. Do sprostowania lub wykładni wyroku oraz do wyroku uzupełniającego stosuje się art.
1195 i 1197.
Art. 1204. [Złożenie akt i oryginału wyroku w sądzie]
§ 1. Akta sprawy wraz z oryginałem wyroku sąd polubowny składa w sądzie.
§ 2. Stałe sądy polubowne mogą przechowywać akta we własnych archiwach i wówczas
powinny udostępniać je sądowi oraz innym uprawnionym organom na ich żądanie.
§ 3. W razie ponownego rozpoznania sprawy przez sąd polubowny sąd ten jest uprawniony
do wglądu w złożone akta.
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