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Senatorowie ukraińscy w Senacie
II Rzeczypospolitej
Słowa kluczowe: II Rzeczypospolitej, kadencja Senatu, mniejszość narodowa, Senat,
senatorowie ukraiсscy.

Mniejszość ukraińska w Polsce w okresie międzywojennym stanowiła 16%
(około 5 mln) mieszkańców, z którymi wszystkie rządy polskie miały «największe
problemy». Działalność polityczna przedstawicieli mniejszości ukraińskiej w Polsce okresie międzywojennym przybierała różnorodną postać i różnorodny stosunek
do Państwa Polskiego. Jedną z form jaką ona przybierała było ich uczestnictwo i
działalność w pracach Senatu II Rzeczypospolitej.
Na skutek prowadzenia działań wojennych nie możliwe było przeprowadzenie w styczniu 1919 r. wyborów do Sejmu na kresach wschodnich. Stało się to możliwe dopiero po podpisaniu dnia 18 marca 1921 r. traktatu ryskiego Z punktu widzenia wyborów do senatu było to bez znaczenia, gdyż Sejm wybrany w 1919 r.
był jednoizbowy, a dopiero przewidziany na podstawie konstytucji marcowej miał
się składać z dwóch izb: Sejmu i Senatu.
Przedstawiciele mniejszości ukraińskiej oficjalnie deklarowali, że celem ich
działalności jest utworzenie niezależnego państwa ukraińskiego, jednakże ze
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względu na zaistniałą sytuację międzynarodową, «zmuszeni do wyboru pomiędzy
Rosją i Polską Ukraińcy wybrali Polskę, gdyż jako demokratyczna konstytucyjna
republika dawała ona rękojmię swobodnego rozwoju narodowego»1. Powyższy
argument był także jednym z wielu, który spowodował, że część ukraińskich działaczy politycznych postanowiławłączyć się w nurt polskiego życia politycznego,
biorąc udział w pierwszych parlamentarnych wyborach na podstawie konstytucji
marcowej z 1921 r. Część z nich postanowiła kandydować do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Każdorazowe wybory parlamentarne i towarzyszące im kampanie wyborcze
stały się od tej pory dla mniejszości ukraińskiej okazją do ujawniania się dążeń
politycznych, społecznych, kulturalnych i innych2.
Wybory do parlamentu w 1922 r., większość polityków ukraińskich mających jeszcze świeżo w pamięci nieudaną próbę utworzenia własnej państwowości
postanowiła zbojkotować. Znaczna ich część przyjęła wrogą postawę wobec Państwa Polskiego. Nie usatysfakcjonowała ich także autonomia jaką w odniesieniu do
województw lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego przewidywała ustawa z dnia 26 września 1922 r. o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a w szczególności województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego (Dz. U. RP nr 90, poz. 829). Zgodnie z tą ustawą w sejmikach tych województw jedną z dwóch kurii mieli tworzyć posłowie kurii ruskiej. Ustawa przewidywała ponadto utworzenie uniwersytetu ruskiego (do którego utworzenia nigdy
nie doszło, a który strona rządowa proponowała utworzyć w Krakowie) oraz dopuszczała możliwość posługiwania się językiem ruskim.
Pomimo bojotu wyborów do parlamentu przez Ukraińców galicyjskich (w
wyborach do Senatu wzięło udział 61,5% osób uprawnionych, wynik ten ówcześnie uznano za niski – J. K.) i zdecydowanego zwycięstwa prawicy w wyborach do
Senatu I kadencji (28 listopada 1922 – 28 listopada 1927), które odbyły się dnia
12 listopada 1922 r., już w nim znalazło się sześciu senatorów ukraińskich, wybranych z listy Bloku Mniejszości Narodowych RP. Utworzyli oni Klub Ukraiński, do
którego należeli: 1) Michał Czerkawski (Mychajło Czerkawśkyj, dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Dermaniu); 2) Damian Gersztański (Demian Giersztanśkyj, proboszcz prawosławny z Włodzimierza na Wołyniu); 3) Aleksander Karpiński (adwokat w Równem); 4) Helena Lewczanowska (Ołena Karliwna Łewczaniw); 5) Lew Markowicz (właściciel majątku Michałkowice) i 6) Jan Pasternak
(Iwan Pasternak, nauczyciel)3. Przewodniczącym Klubu Ukraińskiego w senacie
____________
1
M. Feliński, Ukraińcy w Izbach Ustawodawczych Polski Odrodzonej, «Sprawy Narodowościowe» 1931, R. 5, nr 6, s. 569.
2
Z. Zaporowski, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Działalność posłów, parlamentarne
koncepcje Józefa Piłsudskiego, mniejszości narodowe, Lublin 1992, s. 121.
3
I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003,
s. 505–506; Przewodnik praktyczny po Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, oprac. A. Bełcikowska, Warszawa 1925, s. 98–102.
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został A. Karpiński a wiceprzewodniczącym M. Czerkawski, który jednocześnie
był przewodniczącym Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej, obejmującej
posłów i senatorów. Z Reprezentacji Parlamentarnej we wrześniu 1927 r. wystąpił
J. Pasternak4.
Formalnie biorąc M. Czerkawski, D. Gersztański, H. Lewczanowska i
L. Markowicz uznawani byli za senatorów bezpartyjnych, natomiast A. Karpiński i
J Pasternak za tzw. autonomistów-federalistów5. Wspomniani autonomiści-federaliści
powstali w 1924 r., kiedy to w lutym tego roku, we lwowskim tygodniku
«Zahrawa» został opublikowany ich program, którego głównym hasłem była autonomia krajowa – jako forma federacyjna. Natomiast M. Czerkawski, A. Karpiński i
H. Lewczanowskajuż w 1924 r. zbliżyli się do Ukraińskiej Ludowej Partii Pracy.
M. Czerkawski był także jednym ze współzałożycieli i wiceprezesów powstałego
dnia 11 lipca 1925 r. Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego
(UNDO). Do centralnego Komitetu UNDO wszedł także cieszący się kiedyś zaufaniem władz A. Karpiński (były sędzia śledczy)6.
Większość nich, czworo (M. Czerkawski, D. Gersztański, H. Lewczanowska
i L. Markowicz), została wybrana w okręgu wyborczym wołyńskim (okręg nr 57),
jeden (J. Pasternak)w okręgu poleskim (okręg nr 60). Z listy państwowej, obejmującej Blok Mniejszości Narodowych (lista nr 16) został wybranyM. Czerkawski,
D. Gersztański, A. Karpiński, L. Markowicz i J. Pasternak7.
J. Pasternak pracował w komisjach gospodarstwa społecznego, skarbowobudżetowej i regulaminowej (od 1923 r.)8, natomiast M. Czerkawski w komisji
oświaty i kultury. Z kolei H. Lewczanowska pracowała w komisji spraw zagranicznych i wojskowych. Natomiast A. Karpiński pracował w komisjach: prawniczej, regulaminowej jako zastępca jej przewodniczacego i od lipca 1925 r. w specjalnej komisji do zmiany konstytucji. Mając do czynienia z najważniejszymi
komisjami senackimi związanymi z procesem tworzenia prawa, żalił się m.in. na
posiedzeniu Senatu w dniu 26 września 1923 r., na przypadki uchwalania przez
Senat projektów ustaw bez zmiany ze względu na «konieczność państwową» i
«pilność»9.
Ukraińcy w Senacie początkowo prezentowali postawę nierealistczną,
skrajnie roszczeniową do państwa i jego instytucji, która z czasem ewoluowała w
kierunku okazywania przychylności wobec państwa polskiego, poprzez realistyczną współpracę ze stroną polska, by ponownie powrócić do trudnej kompro____________
4

Przewodnik …, s. 88 i 115.
Ibidem, s. 115.
6
M. Feliński, Klub Ukraiński, w: Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1927, red. H. Mościcki, A. Dzwonkowski, Warszawa 1928, s. 327; M. Feliński, Ukraińcy …, s. 573–574.
7
Przewodnik …, s. 108 i 115.
8
P. Majewski, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 4. M–P, Warszawa 2009, s. 323.
9
J. Czajowski, Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922–1927. Pozycja prawnoustrojowa i praktyka ustrojowa, Warszawa 1999, s. 166–167.
5
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misowej koegzystencji w ramach państwa polskiego. Co w ślad za Mirosławem
Szumiło określić można jako drogę od «maksymilizacji i negacji poprzez realizm
do kompromisu»10.
Senat I kadencji stanowił płaszczyznę ostrej walki politycznej między przedstawicielami mniejszości ukraińskiej a obozem rządzącym.
Jedną z takich płaszczyzn był spór o ostateczny kształt przyjętej dnia 31 lipca
1924 r. ustawy o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjcnych (Dz. U. RP nr 73, poz. 724), która zapewniała obywatelom polskim narodowości ruskiej na obszarze województw: lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego i poleskiego możliwość używania języka ojczystego w sądownictwie, administracji i szkolnictwie. W rzeczywistości ustawa ta
przyczyniła się do radykalnego zmniejszenia liczby szkół ukraińskich w wyniku tzw.
utrakwizacji, czyli wprowadzenia do szkół publicznych nauczania w dwóch językach.Nie wpłynęła ona również w istotniejszy sposób na praktyki administracji. Ustawa ta pomimo, że stanowiła maksimum ustępstw władz wobec mniejszości narodowych, spotkała się z negatywnym przyjęciem Klubu Ukraińskiego, który uznał ją za
«prowokację ludności ukraińskiej i gwałt nad przyrodzonymi prawami narodu ukraińskiego»11. Natomiast jeden z jej współtwórców, Stanisław Thugutt stwierdził, że
jest ona «być może minimum tego, czego mniejszości żądają, ale zarazem maksimum tego, co dało się osiągnąć jako kompromis wszystkich stronnictw polskich»12.
Marszałek Senatu Wojciech Trąmpczyński w trakcie tej dyskusji musiał
między innymi stanowczo interweniować na słowa pracującego w komisjach
prawniczej i samorządowej L. Markowicza, gdy ten podczas niej powiedział: «Jeżeli patrzeć na tak, zwane kresy nie jak na tymczasowo zawojowane ziemie, które
tak czy inaczej trzeba będzie zwrócić prawnemu gospodarzowi, zdawałoby się, że
tam właśnie powinny być skierowane wszystkie środki aparatu państwowego»13.
W okresie I kadencji Senatu najistotniejszą zmianą do jakiej doszłow ukraińskim ruchu politycznym było powstanie Ukraińskiego Zjednoczenia NarodowoDemokratycznego. Miało ono charakter centroprawicowy i było największym legalnie działającym ukraińskim ugrupowaniem politycznym II Rzeczypospolitej.
Poprzez swych członków przejęło kierownictwo większości ukraińskich instytucji
w tym Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej.Celem UNDO była budowa niepodległego, demokratycznego państwa ukraińskiego i walka o wykonywanie konstytucyjnych praw obywatelskich Ukraińców w Polsce.
W wyniku konsolidacji ukraińskich ugrupowań politycznych w wyborach do
Senatu, które odbyły się dnia 11 marca 1928 r. wybrano najmocniejszą reprezentację
____________
10
M. Szumiło, Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna w Sejmie i Senacie RP (1928–1939),
Warszawa 2007, s. 5–6.
11
A. Ajnenkiel, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975, s. 232.
12
Cyt. za: H. Zieliński, Historia Polski 1914–1939, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
1985, s. 169.
13
Z. Kaczmarczyk, Marszałkowie Senatu II Rzeczypospolitej, Warszawa 1982, s. 67.
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ludności ukraińskiej w całym okresie międzywojennym liczącą 11 senatorów, z czego
dziewięć mandatów zdobyli kandydaci UNDO. Przy okazji warto dodać, że był to ten
Sejm, który na podstawie art. 125 ust. 3 konstytucji marcowej, bez Senatu, był uprawniony do zadecydowania o tym czy ma on [tj. Senat – J.K.] dalej istnieć, czy nie?
Czіonkami Senatu II, którego kadencja trwała od 27 marca 1928 r. do
30 sierpnia 1930 r. nie został nikt wybrany z poprzedniej kadencji, lecz zostali wybrani: 1) Wasyl Baranyk (adwokat w Zaleszczykach); 2) Aleksander Mikołaj Czerkawski14 (Aleksandr Mykoła Czerkawśkyj, adwokat we Lwowie); 3) Włodzimierz
Decykiewicz (Wołodymyr Decykéwycz, prawnik, członek wydziału wojewódzkiego we Lwowie); 4) Michał Hałuszczyński (Mychajło Hałuszczyńskyj, nauczyciel
ze Lwowa); 5) Antoni Horbaczewski (Antin Jakowycz Horbaczewśkyj, adwokat z
Czortkowa); 6) Helena Kisielewska (Ołena Lwiwna Kysiłewśka, dziennikarka i
pisarka); 7) Sergiusz Kozicki (Serhij Kozickyj, nauczyciel, prezes Towarzystwa
«Proswita»); 8) Mikołaj Kuźmin (Mykoła Kuźmyn, rolnik z Jeziernej); 9) Iwan
Makuch (adwokat w Tłumaczu, USPR); 10) Julian Tatomir (Julian Tatomyr, ksiądz
grekokatolicki); 11) Kornel Trojan(Kornyło Trojan, adwokat)15.
Członkami UNDO byli W. Baranyk, A. M. Czerkawski, W. Decykiewicz,
M. Hałuszczyński, A. Horbaczewski, H. Kisielewska, M. Kuźmin, J. Tatomiri,
K. Trojan. W większości byli oni także członkami jego Komitetu Centralnego
(W. Baranyk, A. M. Czerkawski, M. Hałuszczyński, M. Kuźmin) lub jego prezydium (K. Trojan). K. Trojan związany był również ze środowiskiem tygodnika
«Zahrawa». Wszyscy oni zostali wybrani z listy nr 18 Bloku Mniejszości Narodowych. Natomiast I. Makuch został wybrany z listy nr 22 Bloku Wyborczego Ukraińskich Socjalistycznych Włościańsko-Robotniczych Partii (startował on już w
wyborach do Senatu w 1922 r. nie udało mu się uzyskać mandatu), a S. Kozicki z
listy nr 8 Selrobu-Prawica16.
W. Baranyk, A Horbaczewskii M. Kuźmin zostali wybrani w okręgu wyborczym obejmującym województwotarnopolskie, H. Kisielewska i K. Trojan – województwo lwowskie, zaś I. Makuch – województwo stanisławowskie, a S. Kozicki –
województwo łuckie.
Będący zwolennikiem kompromisu z władzami polskimi M. Hałuszczyński
został wicemarszałkiem Senatu II kadencji, objął on ponadto przewodnictwo komisji kulturalno-oświatowej Senatu. A. Horbaczewski, na koniec kadencji Sejmu i
Senatu, przed ich rozwiązaniem w 1930 r., został przewodniczącym Ukraińskiego
Klubu Parlamentarnego. Wcześniej zaś pracował on w niezwykle ważnej komisji,
jaką była komisja spraw zagranicznych i wojskowych17. W tej samej komisji
pracował także A. M. Czerkawski. W. Baranyk działał w komisji regulaminowej
____________
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Senatu, a M. Kuźmin w komisji gospodarstwa społecznego. Wszyscy senatorowie
wybrani z ramienia UNDO i I. Makuch weszli w skład utworzonego w Senacie
II Kadencji Klubu Ukraińsko-Białoruskiego, którego przewodniczącym został
A. Horbaczewski. Natomiast S. Kozicki wszedł do Klubu Ukraińskiego Włościańsko-Robotniczego Socjalistycznego Zjednoczenia (USRP)18.
W trudnym położeniu senatorów ukraińskich stawiała działalność terrorystyczna prowadzona od 1929 r. przez powstałą Organizację Ukraińskch Nacjonalistów. Działalność OUN przyczyniła się do podjęcia odpowiednich kroków przez
władze w stosunku do jej członków wpłynęła także na zmianę postawy władz wobec wszelkich poczynań mniejszości ukraińskiej w Polsce.
W ponownych wyborach do Senatu w województwie wołyńskim, przeprowadzonych w maju i lipcu 1930 r. (w związku z unieważnieniem wcześniejszych
przez Sąd Najwyższy), reprezentanci ugrupowań ukraińskich zdobyli cztery mandaty, ale wybrane osoby nie zdołały już ich objąć, gdyż prezydent dnia 29 sierpnia
1930 r. rozwiązał Sejm, jako powód podając brak możliwości naprawy chaosu
prawnego w Rzeczypospolitej za pomocą istniejącego obecnie Sejmu19. Jednym z
niedoszłych senatorów był m.in. OłeksandrLewczanowski, mąż H. Lewczanowskiej
(senator I kadencji).
Jeszcze w trakcie Senatu II kadencji, w 1929 r., próbowano pociągnąć do
odpowiedzialności karno-sądowej J. Tatomira, A. Horbaczewskiego i A. Czerkawskiego, jednakże Minister Sprawiedliwości zrezygnował z wystąpienia do Senatu z wnioskiem o zezwolenie na pociągnięcie ich do takiej odpowiedzialności.
Stało się to natomiast możliwe w 1930 r. po rozwiązaniu Senatu, kiedy to aresztowano trzech senatorów. Procesów uniknęli A. Horbaczewski i K. Trojan. Natomiast w grudniu 1930 r., sąd w Samborze, uwolnił od zarzutu zdrady stanu J. Tatomira, ale skazał go na 6 miesięcy więzienia za przeszkadzanie urzędnikom w
pełnieniu służby. Uniewinnionym od stawianych mu zarzutów zorganizowania nielegelnego zgromadzenia po kilkumiesięcznym procesie, w sierpniu 1931 r. przez
sąd w Tarnopolu, został M. Kuźmin, sądzony razem z byłym posłem Sejmu
II Kadencji Antonim Kuńko. Do sukcesu tego przyczynił się broniący ich były poseł
ukraiński, adwokat Stefan Baran. Zaś adwokat, senator A. Horbaczewski w kwietniu 1931 r. był obrońcą w procesie byłego posła ukraińskiego Jana Leszczyńskiego. O nic nie zostali oskarżeni w tym czasie jedynie senatorowie W. Decykiewicz,
H. Kisielewska i M. Hałuszczyński20. Ten ostatni być może dlatego, że był wicemarszałkiem Senatu, którego chronił immunitet nietykalności. Między innymi wykorzystując go, M. Hałuszczyński w 1930 r. wywiózł do Gdańska materiały z
przebiegu i rezultatów pacyfikacji w Galicji Wschodniej21.
____________
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Sławne wybory «brzeskie» do Senatu III kadencji odbyły się nie tyle w cieniu pacyfikacji Galicji Wschodniej, lecz jej trwania. Pacyfikacja miała bowiem
miejsce od 16 września do 30 listopada 1930 r. i rozpoczęła się od aresztowania 30
byłych posłów i senatorów ukraińskich22. Przed wyborami do senatu, które miały
miejsce 29 listopada 1930 r. UNDO i USRP podpisały umowę blokową wyborczą.
UNDO wezwało także całe społeczeństwo ukraińskie do jak najaktywniejszego
udziału w wyborach23. UNDO, które do tej pory zajmowało wrogie stanowisko
wobec państwa polskiego wskutek zmiany dotychczasowej polityki WKP(b) na
Ukrainie sowieckiej – gdzie m.in. rozpoczął się proces kolektywizacji i miała miejsce klęska głodu oraz nastąpiło odejście od polityki ukrainizacji na rzecz rusyfikacji i mordowania ukraińskiej inteligencji – podjęło rozmowy ze stroną polską. Podjęcie tych rozmów stało się możliwe dzięki przyjęciu przez obydwie strony tezy o
«równoległości polskiej i ukraińskiej racji stanu» i wynikającej z tego dla galicyjskich Ukraińców konieczności gruntownej rewizji ich dotychczasowej polityki w
stosunku do państwa polskiego24.
Do Senatu III kadencji (9 grudnia 1930–10 sierpnia 1935) zostali ponownie wybrani: 1) W. Decykiewicz, 2) A. Horbaczewski, 3) H. Kisielewska, i
4) I. Makuch (wybrany także na posła w okręgu stanisławowskim zrezygnował z
tego mandatu), oraz 5) Innocenty Głowacki (Inocentyj Hłowaćkyj, dyrektor banku w Ostrogu), 6) Mikołaj Masłow (Mykoła Wasilowycz Masłow, prawnik),
7) Julian Pawlikowski (Julian Pawłykowskyj, prawnik, działacz spółdzielczy,
zięć I. Makucha)25.
Senat III kadencji, był szczególnym pod pewnym względem, a mianowicie
po raz pierwszy spotykamy w nim senatorów ukraińskich wybranych nie tylko z
ich własnych list, ale również z list obozu rządzącego, za jaką należy uznać listę
BBWR.
A. Horbaczewski, H. Kisielewska, J. Pawlikowski i I. Makuch zostali wybrani z listy nr 11 Bloku Ukraińskiego i Białoruskiego. Troje pierwszych reprezentowało UNDO, natomiast I. Makuch USRP. Zaś I. Głowacki i M. Masłow zostali
wybrani z listy nr 1 BBWR. Blok Ukraiński zdobył dwa mandaty senatorskie w
województwie lwowskim (H. Kisielewska i J. Pawlikowski) oraz po jednym w województwie stanisławowskim i tarnopolskim (A. Horbaczewski). Zaś w województwie wołyńskim obydwa mandaty senatorskie zdobyli kandydaci BBWR. Na czele
powstałych w Senacie: Klubu Ukraińskiego stanął A. Horbaczewski, a jego sekretarzem został J. Pawlikowski. Zaś prezesem Klubu USRP został I. Makuch26.
____________
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Senatorowie wybrani w województwie wołyńskim, a więc z list BBWR, którzy wraz z grupą posłów także wybranych na Wołyniu, wchodzili dotychczas w
skład Wołyńskiej Grupy Parlamentarnej, utworzyli w czerwcu 1931 r. deklarujące
lojalność wobec władz Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie (WUO)27. Zjednoczenie to uzyskało jedynie ograniczone wpływy wśród ludności ukraińskiej.
W Senacie III kadencji I. Makuch działał w komisji administracji i samorządu oraz komisji prawniczej.Nie do przecenienia było także w dziedzinie samorządu
i administracji doświadczenie W. Decykiewicza, który w tym zakresie uważany był
za wybitnego eksperta. A. Horbaczewski pracował w komisjach regulaminowej
oraz skarbowo-budżetowej. Zaś I. Głowacki był zastępcą członka w komisjach gospodarstwa społecznego oraz oświaty i kultury. M. Masłow został natomiast jednym z sekretarzy Senatu oraz jako zastępca członka pracował w komisjach konstytucyjnej oraz oświaty i wychowania.
Okres II kadencji Senatu był czasem przewartościowania swoich stanowisk
przez obydwie strony, a więc senatorów reprezentujących obóz rządzący i senatorów ukraińskich. Umożliwiło to w Senacie III kadencji nie tylko szukanie, a w niektórych przypadkach nawet zaowocowało porozumieniem pomiędzy obydwiema
stronami.
Uchodzący między innymi za «wzór taktu i umiaru» W. Decykiewicz
wszedł do specjalnej komisji wyłonionej przez UNDO, która miała przygotować
wytyczne do ewentualnych rozmów z rządem28.
Współpraca podjęta na początku Senatu III kadencji między stroną ukraińską
i rządową zwieńczona została w 1935 r. podpisaniem ugody polsko-ukraińskiej,
będącej podstawą do tzw. polityki normalizacji na terenie Galicji. Rozmowy te toczyły się także na forum parlamentu. W ich konsekwencji W. Mudry został wicemarszałkiem Sejmu IV i V kadencji.
Porównywanie wyborów do Senatu w 1935 r.– w następstwie wprowadzenia
na podstawie konstytucji kwietniowej skrajnie niedemokratycznej ordynacji wyborczej, która dawała prawa wyborcze jedynie tym osobom, które spełniały jeden z
trzech cenzusów:zasług, wykształcenia lub zaufania społecznego – z poprzednimi
w ogóle nie miało sensu. Choć przedstawiciele ugrupowań ukraińskich nie powinni
mieli mieć i tak powodów do narzekania, gdyż jako jedyni zostali zaproszeni przez
obóz rządzący do wystawiania swoich kandydatów.
W ich wyniku do Senatu IV kadencji (4 października 1935 – 18 października
1938) weszli: po raz trzeci 1) W. Decykiewicz, i 2) A. Horbaczewski (zastępca
przewodniczącego Grupy Prawniczej), po raz drugi 3) M. Masłow,29 i 4) J. Pawlikowski, a po raz pierwszy 5) Roman Łobodycz (kanonik kurii biskupiej grekokatolickiej w Stanisławowie), i6) Stanisław Łucki (Ostap Łuckyj, rolnik, działacz spółdzielczy, UNDO).
____________
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A. Horbaczewski i J. Pawlikowski zostali senatorami z nominacji prezydenta RP, który w tym zakresie skorzystał z świeżo nadanych mu przez konstytucję kwietniową prerogatyw. M. Masłow został wybrany z listy BBWR w województwie wołyńskim, W. Decykiewicz– lwowskim, a S. Łucki – tarnopolskim.
W województwie stanisławowskim senatorem został wybrany R. Łobodycz.
Kandydował on z ramienia Ukraińskiej Partii Narodowo-Katolickiej, popieranej
przez greckokatolickiego biskupa Stanisławowa Grzegorza Chomczyszyna, usiłującego ograniczyć aktywność polityczną kleru i szukającego dróg porozumienia z
rządem30.
Wskutek zmiany atmosfery w pracach komisji Senatu w czasie IV kadencji
i docenienia wiedzy i doświadczenia senatorów ukraińskich powierzono im wiele
ważnych funkcji. Między innymi A. Horbaczewski, jako marszałek senior (co w
kręgach ukraińskich przyjęto z dużą satysfakcją), dokonał otwarcia obrad Senatu
IV kadencji, a następnie został jego wicemarszałkiem. Natomiast S. Łucki i
J. Pawlikowski zostaliwiceprezesami Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej.
W Senacie nie powstały kluby parlamentarne. A. Horbaczewski został ponadto
zastępcą przewodniczacego Grupy Prawniczej w Senacie (której przewodniczącym był Wacław Makowski)oraz także zastępcą przewodniczącego komisji administracyjnej31. J. Pawlikowski został zastępcą przewodniczącego Grupy Posłów i Senatorów Województw Południowo-Wschodnich, był także zastępcą
przewodniczącego komisji gospodarczo-skarbowej (1935–1936) i członkiem komisji komunikacyjnej i rolnej (1937–1938). S. Łucki najpierw był sekretarzem
komisji budżetowej, a następnie zastępcą przewodniczącego komisji skarbowej
oraz członkiem komisji gospodarczej. Natomiast M. Masłow ponownie został
sekretarzem Senatu, pracował ponadto w komisji prawniczej (jako jej sekretarz) i
regulaminowej (1937–1938)32. Zaś R. Łobodycz działał w komisjach oświatowej
i prawniczej.
Na fali normalizacji S. Łucki, na początku1936 r. w trakcie debaty budżetowej
powiedział, że silna liczebnie i dobrze technicznie zaopatrzona armia polska jest w
interesie życiowym narodu ukraińskiego, a w grudniu tego samego rokuw Senacie
między innymi podkreślał, że «jednym z założeń nowego kursu politycznego UNDO
była silna mocarstwowo Polska w której granicach Ukraińcy będą spokojni o swoją
przyszłość, mogąc współtworzyć wartości moralne i materialne potrzebne dla całego
narodu»33. Były to słowa, których wcześniej z ust przedstawicieli mniejszości ukraińskiej w parlamencie polskim nigdy nie słyszano.
____________
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Porozumienie z kierownictwem UNDO – najsilniejszą wówczas ukraińską
partią polityczną – było dużym sukcesem politycznym obozu rządzącego. Członkowie UNDO poszli do urn wyborczych w zamian za obietnicę ustępstw rządu w
sprawie szkolnictwa ukraińskiego34. Niestety szybko okazało się, że umowa o
normalizacji stosunków rządu z UNDO miała jedynie charakter doraźny na potrzeby wyborów.
Rok 1938 przyniósł zerwanie polsko-ukraińskiej ugody dotyczącej Galicji.
Dnia 14 lipca 1938 r. miały miejsce w Senacie przemówienia, dotyczące burzenia
świątyń prawosławnych na terenie województwa lubelskiego. W trakcie tej dyskusji senator S. Łucki wypowiadał się także nad rządowym projektem ustawy o zatwierdzeniu «układu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą w sprawie ziem,
kościołów i kaplic pounickich». Ostrzegł on parlamentarzystów polskich, że polityka, jaką podjęły władze polskie na Chełmszczyźnie «jest dobra dla Rosji, ale niebezpieczna dla państwa i dla obu naszych narodów»35.
Pomimo zerwania ugody część działaczy ukraińskich dalej opowiadała
się za współpracą ze strona rządową. Należał do nich między innymi W. Decykiewicz, który w 1938 r., będącczłonkiem komisji mediacyjnej likwidującej
opozycję w UNDO, doprowadził do konsolidacji stanowisk obu grup w
UNDO36.
Wybory do Senatu V kadencji (28 listopada 1938–2 listopada 1939)zostały
przeprowadzone na podstawie tej samej ordynacji, co przy wyborach do śenatu
IV kadencji. W ich wyniku senatorami zostali wybrani: 1) ponownie S. Łucki, a
po raz pierwszy, 2) Emil Horodyński (Omelian Horodynśkyj, adwokat w Sołotwinie), 3) Mikołaj Malicki (Mykoła Małyćkyj, właściciel ziemski w Szlachcińcach), 4) Mikołaj Tworydło (Mykoła Tworydło, działacz izb rolniczych),
5) Serhij Tymoszenko (architekt w Łucku)37. Zastępcą senatora został wybrany
M. Masłow (senator dwóch poprzednich kadencji, BBWR). Z nominacji prezydenta RP senatorami zostali W. Decykiewicz (pełniący tą funkcję po raz czwarty)
i bezpartyjny Bohdan Łepki (Bohdan Łepkyj, wybitny ukraiński poeta, prozaik,
literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktor honoris causa
uniwersytetu w Pradze)38.
E. Horodyński został wybranyz listy Ukraińskiej Odnowy Narodowej (UNO) w
województwie stanisławowskim, M. Malicki – tarnopolskim (w wyborach do Senatu IV kadencji, mu się to nie udało, został tylko zastępcą senatora), M. Tworydło –
lwowskim, a S. Tymoszenko – wołyńskim. Zastępca senatora w wojewodztwie
wołyńskim został wybrany M. Masłow.
____________
34

A. Ajnenkiel, Historia …, s. 195.
Cerkiew prawosławna na Chełmszczyźnie. Przemówienia i interpelacje posłów i senatorów
ukraińskich w Sejmie i Senacie, Lwów 1938, s. 39–54; M. Szumiło, Ukraińska …, s. 224.
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R. Torzecki, op. cit., s. 358.
37
I. Ihnatowicz, A. Biernat, op. cit., s. 527–528.
38
P. Majewski, op. cit., t. 3, s. 392.
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M. Malicki został sekretarzem Senatu, pracował także w komisji rolnej. Zaś
E. Horodyński działał w komisji prawniczej, natomiast B. Łepki w komisji oświatowej.
Wewnętrznym organem Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej powołanym jeszcze w 1935 r. była Komisja Polityczna, której celem było ustalanie taktyki
parlamentarnej i ustalanie wspólnego stanowiska w ważnych kwestiach politycznych
poruszanych na forum Sejmu i Senatu. W jej skład w Senacie V kadencji wchodził
W. Decykiewicz39.
Jedną z takich kwestii była na przykład sprawa autonomii terytorialnej dla
ziem ukraińskich w Polsce. Projekt ustawy, której w grudniu 1938 r. przygotowała specjalna komisja pod przewodnictwem mającego największe doświadczenie
parlamentarne, spośród senatorów V kadencji, W. Decykiewicza40. Przejściowa
odwilż w stosunkach rządowo-ukraińskich trwała niestety krótko, kończąc się
wraz z złożonym w styczniu 1939 r. przez rząd projektem wzmocnienia elementu
polskiego na Kresach.
Pomimo że wielu kwestiach w okresie międzywojennym senatorowie ukraińscy mieli odmienne zdanie niż ich polscy koledzy, że często byli surowymi
krytykami władz polskich, zwłaszcza w odniesieniu do ich polityki w stosunku
do mniejszości narodowych, to jednak w chwili wybuchu II wojny światowej
większość z nich wzniosła się ponad tymi sporami i opowiedziała za polską racją
stanu. Najdobitniejszym dowodem tego była wypowiedź W. Mudreja, wicemarszałka Sejmu V kadencji i ówczesnego prezesa Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej, który na posiedzeniu Sejmu w dniu 2 września 1939 r., powiedział:
«iż polscy Ukraińcy spełnią obowiązki obywatelskie krwi i mienia wobec państwa»41.
Ostatnia nadzwyczajna sesja Senatu V kadencji odbyła się dnia 2 września
1939 r. Oficjalnie Senat V kadencji został rozwiązany rozporządzeniem prezydenta
z dnia 2 listopada 1939 r., który dnia 1 grudnia 1939 r. zarządził nowe wybory do
Senatu, które miały odbyć się po zakończeniu działań wojennych42. Ostatecznie
odbyły się one dopiero w dniach 4 i 18 czerwca 1989 r., otwierając w ten sposób
nowy rozdział w dziejach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedstawiciele mniejszości ukraińskiej w Polsce w okresie międzywojennym, stając się obywatelami państwa polskiego. Oczekiwali, że odrodzona Polska
będzie także ich domem. Pewne nadzieje w tym względzie zapłonęły w ich sercach
po uchwaleniu konstytucji marcowej, a szczególnie po przewrocie majowym w
1926 r., którego autorzy początkowo zapowiedzieli zmiany w polityce wobec terenów przez nich zamieszkałych. W rzeczywistości władze sanacyjne nie były jednak w stanie dać im żadnego nowego skutecznego rozwiązania.
____________
39
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Summary

Ukrainian Senators in the Senate of the Second Polish Republic

The participation of the Ukrainian minority representatives in the Senate’s works
was one of many forms of their contribution to the Polish political life in the interwar period. It also enabled them to express their attitude towards the Commonwealth of Poland, which evolved from extreme hostility to the Polish nation to the
policy of compromise and understanding with the Polish government. The author
presents the profiles of the Ukrainian senators appointed for subsequent terms, with
particular emphasis on their activity in Senate commissions and party affiliations.
As far as possible, the author discusses also the Senators’ attitude towards the minority policy of the Polish government, particularly in terms of Eastern Galicia, and
the effect of changes to the political movement as their organisational structure
(mainly Ukrainian National Democratic Alliance) on the Ukrainian representation
in the Senate.
Keywords: the Second Polish Republic, term of Senate, national minority, the
Senate, Ukrainian Senators.
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В міжвоєнний період українська меншина в Польщі становила 16% (біля 5 млн)
мешканців, з якими всі уряди Польщі мали «найбільші проблеми». Політична
діяльність представників української меншини в Польщі в міжвоєнний період
набирала різноманітних форм і займала різну позицію по відношенню до Польської держави. Однією з форм, якої вона набирала, була її участь у діяльності
Сенату ІІ Польської Республіки.
Внаслідок ведення бойових дій неможливим було проведення виборів в
січні 1919 р. до Сенату на Східних кресах. Це стало можливим лише після
підписання 18 березня 1921 р. Ризького миру. З точки зору виборів до Сенату
це не мало значення, так як Сейм, вибраний в 1919 р., був однопалатним, а
лише після змін, впроваджених березневою Конституцією, він повинен був
складатися з двох палат: Сейму і Сенату.
Представники української меншини офіційно заявляли, що метою їх
діяльності є створення незалежної української держави, однак з огляду на
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міжнародну ситуацію, «змушені до вибору між Росією і Польщею, українці
вибрали Польщу, оскільки демократична конституційна республіка давала
гарантію вільного національного розвитку»1. Вищезгаданий аргумент був
одним з багатьох, який спричинив те, що частина українських політичних
діячів вирішила приєднатися до польського політичного життя, беручи
участь в перших парламентських виборах, проведених на основі березневої
Конституції 1921 р. Частина з них вирішила балотуватися до Сенату Польської Республіки.
Кожні наступні парламентарні вибори і передуючі їм виборчі кампанії
стали з того часу для української меншини можливістю для представлення у
парламенті своїх політичних, суспільних, культурних і інших намірів2.
Парламентарні вибори в 1922 р. більшість українських політиків, у
пам’яті яких ще залишалася свіжа невдала спроба створення власної держави,
вирішили бойкотувати. Більшість з них зайняла вороже становище по відношенню до Польської держави. Їх також не задовільнила автономія, яку по
відношенню до Львівського, Тернопільського і Станіславського воєводств
передбачав закон від 26 вересня 1922 р. про принципи загального самоврядування в воєводствах, зокрема у Львівському, Тернопільському і Станіславському воєводстві (Збірник законів ПР № 90, п. 829). Згідно з цим законом в
радах цих воєводств одну з двох курій3 повинні були складати депутати русинської (тобто української) курії. Закон передбачав створення Русинського
університету (до створення якого так і не дійшло, і який уряд пропонував
створити в Кракові), а також допускав можливість користування русинською
мовою.
Незважаючи на бойкот виборів до парламенту українцями Галичини
(у виборах до Сенату взяли участь 61,5% осіб, які мали до цього право, цей
результат на той момент було визнано низьким – Ю. К.) праві сили в країні
здобули рішучу перемогу у виборах до Сенату І скликання (28 листопада
1922 – 28 листопада 1927), які відбулися 12 листопада 1922 р. Серед них
опинилися шестеро українських сенаторів, які були обрані за списком Блоку національних меншин ПР. Вони створили Український Клуб, до якого
належали: 1) Міхал Черкавскі (Михайло Черкавський, директор Учительської семінарії в Дермані); 2) Даміан Герштаньскі (Дем’ян Герштанський, православний священник з Володимира-Волинського); 3) Олександр Карпинський (адвокат в Рівному); 4) Гелена Левчановська (Олена Карпівна Левчанівська); 5) Лев Маркович (власник маєтку у Міхалковіце) і 6) Ян Пастернак
____________
1

M. Feliński, Ukraińcy w Izbach Ustawodawczych Polski Odrodzonej, «Sprawy Narodowościowe»
1931, Р. 5, № 6, с. 569.
2
Z. Zaporowski, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Działalność posłów, parlamentarne
koncepcje Józefa Piłsudskiego, mniejszości narodowe, Люблін 1992, с. 121.
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(Іван Пастернак, вчитель)4. Головою Українського Клубу в Сенаті став
О. Карпинський, а його заступником став М. Черкавський, який одночасно
був головою Української Парламентської Репрезентації, яка охоплювала
депутатів і сенаторів. З Парламентської Репрезентації у вересні 1927 р. вийшов І. Пастернак5.
У формальному розумінні М. Черкавський, Д. Герштанський і
Л. Маркович вважалися безпартійними сенаторами, у той час як
О. Карпинський і І. Пастернак були так званими автономістами-федералістами6. Згадані автономісти-федералісти виникли у 1924 р., коли ще в
лютому того року, у Львівському щотижневику «Заграва» була опублікована їх програма, головним лозунгомякої була державна автономія у рамках федерації. У свою чергу М. Черкавський, О. Карпинський і О. Левчанівська вже у 1924 р. наблизилися до Української Партії Національної
Праці. М. Черкавський був також одним з співзасновників і віце-голів
Українського Національно-Демократичного Об’єднання (УНДО), яке було
засновано 11 липня 1925 р. До центрального Комітету УНДО увійшов також О. Карпинський (колишній слідчий суддя), який раніше користувався
довірою влади7.
Більшість з них, (четверо – М. Черкавський, Д. Герштанський, О. Левчанівська і Л. Маркович), були вибрані у Волинському виборчому окрузі
(округ № 57), один (І. Пастернак) у Поліському виборчому окрузі (округ
№ 60). З державного списку, який включав Блок національних меншин (список № 16) були обрані М. Черкавський, Д. Герштанський, О. Карпинський,
Л. Маркович і І. Пастернак8.
І. Пастернак працював у соціально-економічному комітеті, казначейсько-бюджетному і у комітеті з питань регламенту (від 1923 р.)9, у
свою чергу М. Черкавський – в комітеті освіти і культури. О. Левчанівська
працювала у комітеті закордонних і військових справ. Натомість
О. Карпинський працював у наступних комітетах: правовому, статутному,
як заступник його голови, і від липня 1925 р. – у спеціальному комітеті з
питань впровадження змін до конституції. Маючи справу з найважливішими комітетами Сенату, пов’язаними з процесом творення права, він
скаржився, між іншим, на засіданні Сенату 26 вересня 1923 р., на випадки
____________
4

I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Варшава 2003,
с. 505–506; Przewodnik praktyczny po Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, опрацювання
A. Bełcikowska, Варшава 1925, c. 98–102.
5
Przewodnik …, с. 88 i 115.
6
Ibidem, с. 115.
7
M. Feliński, Klub Ukraiński, w: Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1927, ред.
H. Mościcki, A. Dzwonkowski, Варшава 1928, с. 327 і наст.; M. Feliński, Ukraińcy …, с. 573–574.
8
Przewodnik …, с. 108 i 115.
9
P. Majewski, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny,
т. 4. M–P, Варшава 2009, с. 323.
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прийняття Сенатом проектів законів без обговорення – з огляду на «державну необхідність» і «терміновість»10.
Українці в Сенаті спочатку займали принципову позицію, яка виражалась у крайній незадоволеності державою і її інститутами, а з часом еволюціонувала у напрямку збільшення прихильності до польської держави, через
більш реалістичну співпрацю з польською стороною, щоб знову повернутися
до важкого компромісного співіснування в рамках польської держави, що
відповідно до думки Мирослава Шумило визначити можна як дорогу від
«максимізації і заперечення за посередництвом реалізму до компромісу»11.
Сенат І скликання був місцем гострої політичної боротьби між представниками української меншини і правлячим табором.
Однією зі сфер такої боротьби була суперечка про остаточну форму прийнятого 31 липня 1924 р. закону про державну мову, мову виконання службових обов’язків і мову органів місцевої адміністрації (Збірник Законів ПР № 73,
поз. 724), який забезпечував польським громадянам русинської національності
на території Львівського, Тернопільського, Івано-Франківського, Волинського і
Поліського воєводств можливість використання рідної мови у судовому провадженні, адміністрації і освіті. Реально цей закон призвів до радикального зменшення кількості українських шкіл в результаті так званої утраквізації, тобто
введення до державних шкіл системи двомовного навчання. Закон також значною мірою не вплинув на практику адміністрування. Цей закон, незважаючи на
те, що він становив максимальну кількість поступок влади щодо національних
меншин, був негативно сприйнятий Українським Клубом, який визнав його
«провокацією влади по відношенню до українського народу і насильством над
природними правами українського народу»12. У свою чергу один з його співавторів, Станіслав Тугутт стверджував, що він є «можливо мінімум того, чого
меншини вимагають, але одночасно максимум того, чого вдалося досягнути, як
компроміс серед усіх польських сторін»13.
Спікер Сенату Войцех Трампчинський в процесі цієї дискусії був змушений втручатися, у зв’язку з висловлюваннями працюючого тоді в юридичному комітеті і комітеті місцевого самоврядування Л. Марковича, коли
останній під час його засідання сказав: «Якщо дивитися на так звані Креси,
не як на тимчасово завойовані землі, які так чи інакше треба буде повернути
законному господареві, може здатися, що саме туди повинні бути скеровані
усі ресурси державного апарату14».
____________
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J. Czajowski, Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922–1927. Pozycja
prawnoustrojowa i praktykaustrojowa, Варшава 1999, с. 166–167.
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M. Szumiło, Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna w Sejmie i Senacie RP (1928–
1939), Варшава 2007, с. 5-6.
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A. Ajnenkiel, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Варшава 1975, с. 232.
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Цитата з: H. Zieliński, Historia Polski 1914–1939, Вроцлав-Варшава-Краків-Гданськ-Лодзь
1985, с. 169.
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Z. Kaczmarczyk, Marszałkowie Senatu II Rzeczypospolitej, Варшава 1982, с. 67.
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В період діяльності І каденції Сенату, найістотнішою зміною до якої
дійшло в українському політичному русі, було створення Українського Національно-Демократичного Об’єднання. Воно мало центристсько-правий характер і було найбільшим законно діючим українським політичним угрупуванням часів ІІ Польської Республіки. За посередництвом своїх членів воно
зайняло керівні посади у більшості українських установ, у тому числі в Українській Парламентської Репрезентації. Завданням УНДО було створення незалежної, демократичної української держави і боротьба за дотримання конституційних прав українських громадян в Польщі.
В результаті консолідації українських політичних угрупувань у виборах до Сенату, які відбулися 11 березня 1928 р., було вибрано найвідоміших
представників українського населення протягом цілого міжвоєнного періоду,
які нараховували 11 сенаторів, з яких дев’ять мандатів здобули кандидати від
УНДО. При нагоді варто додати, що це був той Сейм, який опираючись на
ст. 125 п. 3 березневої Конституції, без Сенату мав повноваження до прийняти рішення про те, чи він [тобто Сенат – Ю. К.] має далі існувати, чи ні?
Членами Сенату ІІ скликання, каденція якого тривала від 27 березня
1928р. до 30 серпня 1930 р. не був вибраний ніхто з попереднього скликання,
але були вибрані: 1) Василь Бараник (адвокат в Заліщиках); 2) Александр Міколай Черкавський15 (Олександр Микола Черкавський, адвокат у Львові);
3) Влоджімєж Децикєвіч (Володимир Децикевич, юрист, член воєводського
відділення у Львові); 5) Антоні Горбачевські (Антон Якович Горбачевський,
адвокат з Чорткова) 6) Гелена Кішєлєвська (Олена Львівна Кисилевська, журналістка і письменниця); 7) Сергіуш Козіцкі (Сергій Козицький, вчитель, Голова товариства «Просвіта»); 8) Міколай Кузьмін (Микола Кузьмин, селянин
з Озерної) 9) Іван Макух (адвокат в Тлумачі, УРСР); 10) Юліан Татомір
(Юліан Татомир, греко-католицький священник); 11) Корнель Троян (Корнило Троян, адвокат)16.
Членами УНДО були В. Бараник, А. М. Черкавський, В. Децикевич,
М. Галущинський, А. Горбачевський, О. Кисилевська, М. Кузьмін, Ю. Татомир і
К. Троян. В більшості вони були також членами його Центрального Комітету
(В. Бараник, А. М. Черкавський, М. Галущинський і М. Кузьмін) або його Президії (К. Троян). К. Троян був також пов’язаний з видавництвом щотижневика
«Заграва». Вони усі були обрані із списку № 18 Блоку Національних Меншин. У
свою чергу І. Макух був вибраний із списку № 22 Виборчого Блоку Українського селянсько-робітничого соціалістичного об’єднання (він брав участь у виборах
до Сенату ще в 1922 р., однак йому не вдалося отримати мандат), а С. Козицький
від списку № 8 Сель-Робу правих17.
____________
15
Безрезультатно натомість балотувався до Сенату М. Черкавський, сенатор попередньої
каденції.
16
M. Feliński, Ukraińcy …, с. 583; I. Ihnatowicz, A. Biernat, op. cit., с. 512–513.
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M. Feliński, Ukraińcy …, с. 583–584; M. Szumiło, Ukraińska …, с. 296–298.
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В. Бараник, А. Горбачевський і М. Кузьмін були вибрані у виборчому
окрузі, який належав до Тернопільського воєводства: О. Кисиленвська и
К. Троян були вибрані у Львівському воєводстві, І. Макух – Івано-Франківське воєводство, а С. Козицький – Луцьке воєводство.
Будучи прихильником досягнення компромісу з польською владою,
М. Галущинський став віце-спікером Сенату ІІ скликання, окрім того він зайняв місце голови культурно-освітньої комітету Сенату. А. Горбачевський,
під кінець каденції Сейму і Сенату, напередодні їхнього розпуску в 1930 р.,
став головою Українського Парламентарного Клубу. Однак раніше він працював у надзвичайно важливому комітеті, а саме це був комітет закордонних
і військових справ18. Також у цьому комітеті працював О. Черкавський.
В. Бараник діяв в комітеті з питань регламенту, а М. Кузьмін в комітеті суспільного господарства. Усі сенатори, обрані від імені УНДО і І. Макух
увійшли до складу створеного у Сенаті ІІ зібрання Українсько-Білоруського
Клубу, головою якого став А. Горбачевський. У свою чергу, С. Козицький
увійшов до Клубу Українського селянсько-робітничого соціалістичного
об’єднання (Сель-Роб)19.
У важке положення українських сенаторів ставила терористична діяльність, яку вела від 1929 р. новостворена Організація Українських Націоналістів. Діяльність ОУН змусила владу вжити необхідних заходів по відношенню
до її членів, що також вплинуло на ставлення польської влади до будь-яких
починань української національної меншини у Польщі.
У чергових виборах до Сенату у Волинському воєводстві, які проходили в травні і липні 1930 р. (у зв’язку з визнанням недійсними попередніх виборів Найвищим Судом), представники українських угруповань здобули
4 мандати, але вибрані представники не встигли їх зайняти, так як Президент
29 серпня 1930 р. розпустив Сейм, посилаючись на відсутність можливості
відновлення правового порядку в Польській Республіці за допомогою існуючого в той час Сейму20. Одним з цих сенаторів був, між іншим, Олександр
Левчанівський, чоловік О. Левчанівської (сенатора І каденції).
Ще під час каденції Сенату ІІ-ого скликання, у 1929 р., були спроби
притягнути до кримінальної відповідальності Ю. Татомира, А. Горбачевського і А. Черкавського, однак Міністр внутрішніх справ відмовився виступити із зверненням до Сенату з пропозицією про дозвіл на притягнення їх до
такої відповідальності. Проте це стало можливим у 1930 р. після розпуску
Сенату, коли ці троє сенаторів були заарештовані. Судового процесу уникнули А. Горбачевський і Ю. Троян. У свою чергу, в грудні 1930 р. суд в Самборі, оправдав від звинувачення у державній зраді Ю. Татомира, однак засудив
____________
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M. Smogorzewska, Posłowie i senatorowie Rzezcypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, т. 2. E–J, Варшава 2000, с. 241.
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Ibidem, с. 587.
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його на 6 місяців ув’язнення за перешкоди у провадженні слідства державними службовцями. Виправданим від звинувачень у організації нелегального
зібрання після кількамісячного процесу, у серпні 1932 р., судом у Тернополі
був визнаний М. Кузьмін, разом з яким під слідством перебував депутат Сейму ІІ скликання Антонін Кунько. Цьому успіху посприяв захищаючий їх колишній український депутат, адвокат Стефан Баран. Проте адвокат, сенатор
А. Горбачевський у квітні 1931 р. був захисником під час процесу колишнього українського депутата Івана Лещинського. В той час ні в чому не були
звинувачені тільки сенатори В. Децикевич, О. Кисилевська і М. Галущинський21. Останній можливо з огляду на те, що був віце-спікером Сенату, якого
захищав імунітет недоторканності. Між іншим, використовуючи його,
М. Галущинський у 1930 р. вивіз у Гданськ матеріали з перебігу і результатів
пацифікації у Східній Галичині22.
Відомі Брестські вибори до Сенату ІІІ скликання відбулися не стільки
на фоні пацифікації Східної Галичини, скільки під час її перебігу. Пацифікація відбувалася від 16 вересня до 30 листопада 1930 р. і розпочалася арештом
30 колишніх українських депутатів і сенаторів23. Перед виборами до Сенату,
які відбулися 29 листопада 1930 р., УНДО і УРСР підписали договір про
створення виборчого блоку. УНДО також закликало усе українське суспільство до якнайактивнішої участі у виборах24. УНДО, яке до того часу займало
вороже становище по відношенню до польської держави внаслідок зміни попередньої політики ВКП (б) на радянській Україні – де між іншим розпочався
процес колективізації і розпочався голод, а також наступив відхід від політики українізації на користь політики русифікації і знищення української інтелігенції – розпочало переговори з польською стороною. Початок переговорів
став можливим завдяки прийняттю двома сторонами тези про «рівність польського і українського державного інтересу» і виникаючої з цього необхідності
для українців з Галичини ґрунтовного перегляду їх попередньої політики по
відношенню до польської держави25.
До Сенату ІІІ скликання (9 грудня 1930 – 10 серпня 1935) були знову
вибрані 1) В. Децикевич, 2) А. Горбачевський, 3) О. Кисилевська і 4) І. Макух
(також був обраний депутатом від Івано-Франківського виборчого округу,
однак відмовився від мандату), а також 5) Інноценти Гловацкі (Інокентій
Гловацький, директор банку в Острозі), 6) Міколай Маслов (Микола Маслов,
____________
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юрист), 7) Юліан Павліковскі (Юліан Павликовський, юрист, суспільний діяч,
зять І. Макуха)26.
Сенат ІІІ скликання, був особливим з певної точки зору, а саме вперше
у ньому можна було зустріти українських сенаторів, вибраних не лише із власних списків, а також із списку правлячої партії, якою варто визнати список
Безпартійного Блоку Співпраці з Урядом (ББСУ).
А. Горбачевський, О. Кисилевська, Ю. Павликовський і І. Макух були
вибрані із списку № 11 Українсько-Білоруського Блоку. Троє перших репрезентували УНДО, у той час як І. Макух – УРСР. І. Гловацький і М. Маслов
були вибрані із списку № 1 ББСУ. Український блок здобув два сенаторські
мандати у Львівському воєводстві (О. Кисилевська і Ю. Павликовський) а
також по одному у Івано-Франківському і Тернопільському воєводстві
(О. Горбачевський). У свою чергу у Волинському воєводстві обидва сенаторські
мандати здобули кандидати ББСУ. На чолі виниклого в Сенаті Українського
Клубу став А. Горбачевський, а його секретарем став Ю. Павликовський. У
свою чергу головою Клубу УРСР став І. Макух27.
Сенатори, обрані у Волинському воєводстві, а значить із списку ББСУ,
який разом з групою депутатів, вибраних на Волині, входили у тогочасну Волинську Парламентарну Групу, створену в червні 1931р., декларуючи лояльність по відношенні до влади з боку Волинського Українського Об’єднання
(ВУО)28. Це Об’єднання мало лише обмежений вплив серед українського
населення.
У Сенаті ІІІ скликання І. Макух діяв у комітеті адміністрування і місцевого самоврядування, а також правовому комітеті. Не можна не відзначити
досвід у галузі місцевого самоврядування і адміністрування В. Децикевича,
який у цій сфері вважався видатним експертом. А. Горбачевський працював у
комітеті регламенту і казначейсько-бюджетному. У свою чергу І. Гловацький
був заступником члена комітету суспільного господарства та освіти і культури. Натомість М. Маслов став одним із секретарів Сенату, а також на посаді
заступника члена працював у конституційному комітеті і комітеті з питань
освіти і культури.
Період ІІ каденції Сенату був часом переоцінки своїх поглядів двома
сторонами, а саме сенаторами правлячого кола і українськими сенаторами.
Це дало можливість у Сенаті ІІІ скликання не лише шукати, але й у деяких
випадках дійти до порозуміння поміж двома сторонами.
Зразок, як тоді здавалося, «такту і міри» було те, що В. Децикевич
увійшов до складу спеціальної комісії, що виникла стараннями УНДО і мала
приготувати настанови для можливих переговорів з урядом29.
____________
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Співпраця, яка розпочалася на початку ІІІ каденції Сенату між українською і урядовою стороною увінчалася підписанням польсько-українського
договору, який служив основою для так званої політики нормалізації на території Галичини. Ці розмови також велися на парламентських засіданнях.
Унаслідок чого, В. Мудрий став віце-спікером Сейму ІV i V скликання.
Порівняння виборів до Сенату в 1935 р. – як наслідок введення на основі квітневої Конституції надзвичайно недемократичного виборчого статуту, який давав право голосу лише тим людям, які відповідали хоч би одному з
трьох цензів: заслуг, освіти або суспільної довіри – з попередніми взагалі не
мало сенсу. Хоча представники українських угрупувань і так не повинні були
мати причин до нарікання, так як вони єдині отримали запрошення від керуючого табору для виставлення власних кандидатів.
На основі виборів Сенату IV скликання (4 жовтня 1935 – 18 жовтня
1938) увійшли: втретє 1) В. Децикевич і 2) А. Горбачевський (заступник голови Правової Групи), вдруге 3) М. Маслов30, і 4) Ю. Павликовський, а вперше 5) Роман Лободич (український греко-католицький священик, соборний
крилошанин у Івано-Франківську), і 6) Станіслав Луцкі (Остап Луцький, селянин, суспільний діяч, УНДО).
А. Горбачевський і Ю. Павликовський стали сенаторами, яких номінував президент ПР, який у цій сфері скористався нещодавно наданими йому
прерогативами квітневої Конституції. М. Маслов був обраний з списку ББСУ
у Волинському воєводстві, В. Децикевич – Львівському, а С. Луцький – Тернопільському. У Івано-Франківському воєводстві був вибраний Р. Лободич.
Він був кандидатом від Української Католицької Народної Партії, яку підтримував греко-католицький єпископ Івано-Франківська Григорій Хомишин,
який намагався обмежити політичну діяльність духовенства і шукав доріг для
порозуміння з урядом31.
Як наслідок змін атмосфери у роботі комітетів Сенату під час IV каденції
і надання великої ваги знанням і досвіду українських сенаторів, їм було довірено багато важливих функцій. Між іншим, А. Горбачевський, як старший спікер
(що в українських колах було прийнято з великою пошаною), розпочав відкриття засідань Сенату IV скликання, а потім був обраний його віце-спікером.
У свою чергу С. Луцький і Ю. Павликовський стали віце-головами Української
Парламентської Репрезентації. В Сенаті не було створено парламентських клубів. Більше того, А. Горбачевський став заступником голови Юридичної Групи
в Сенаті (головою якої був Вацлав Макоські), а також заступником голови адміністративного комітету32. Ю. Павликовський став заступником голови Групи
Депутатів і Сенаторів Південно-Східних Воєводств, був також заступником
____________
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господарсько-казначейського комітету (1935–1936) і членом комунікаційного і
аграрного комітету(1937–1938). С. Луцький був спочатку секретарем бюджетного комітету, потім заступником голови казначейського комітету і членом
господарського комітету. У свою чергу М. Маслов знов став секретарем Сенату,
окрім цього він працював у правовому комітеті (в ролі його секретаря) і комітеті з питань регламенту (1937–1938)33. Натомість Р. Лободич діяв у освітньому і правовому комітетах.
На хвилі нормалізації С. Луцький, на початку 1936 р. в процесі бюджетних дебатів сказав, що кількісно сильне і добре технічно оснащене польське
військо знаходиться в інтересах українського народу, а у грудні цього самого
року в Сенаті між іншим підкреслював, що «одним з постулатів нового політичного курсу УНДО є сильна великодержавна Польща, в границях якої
Україна буде спокійною за своє майбутнє, таким чином спільно створюючи
моральні і матеріальні цінності необхідні для усього народу»34. Це були слова, яких раніше з вуст представника української національної меншини в
польському парламенті ніхто не чув.
Домовленість з керівництвом УНДО – у той час найсильнішою українською політичною партією – було великим успіхом правлячого табору. Члени
УНДО пішли до виборчих урн в обмін на обіцянку поступок уряду в справі
української шкільної освіти35. На жаль швидко виявилось, що домовленість
про нормалізацію відносин уряду з УНДО мала лише тимчасовий характер,
тобто на час виборів.
1938 рік приніс зрив польсько-українського договору щодо Галичини.
14 липня 1938 р. в Сенаті у виступах звучали заклики до знищення православних святинь на території Люблінського воєводства. В процесі цієї дискусії
сенатор С. Луцький висловлювався також щодо урядового законопроекту про
затвердження «домовленості між Апостольською Столицею і Польською Республікою у справі поуніатських земель, костелів і каплиць». Він застерігав
польських членів парламенту, що політика, яку веде польська влада на Холмщині «є вигідною для Росії, але небезпечна для держави і для двох наших
народів»36.
Незважаючи на зрив договору, частина українських діячів надалі виступала за співпрацю із урядом. До них між іншим належав В. Децикевич, який у
1938 р., будучи членом посередницького комітету, який займався ліквідацією
опозиції в УНДО, призвів до консолідації позицій двох груп в УНДО37.
____________
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Вибори до СенатуV скликання (28 листопада 1938 – 2 листопада 1939)
були проведені на основі того самого виборчого законодавства, що і вибори
до Сенату IV скликання. В результаті їх проведення сенаторами стали:
1) знову С. Луцький, а вперше 2) Еміль Городинські (Омельян Городинський,
адвокат в Солотвино), 3) Міколай Маліцкі (Микола Малицький, земельний
магнат в Шляхтинцях), 4) Міколай Творидло (Микола Творидло, діяч аграрних торгівельних палат), 5) Сергій Тимошенко (архітектор в Луцьку)38. Заступником сенатора було обрано М. Маслова (сенатора двох попередніх
скликань, ББСУ). Президент ПР номінував В. Децикевича (який виконував
цю функцію уже четвертий раз) і безпартійного Богдана Лепкого (Богдан Лепкий, відомий український поет, прозаїк, літературознавець, професор Ягелонського університету і доктор honoris causa Празького університету)39.
О. Городинський був обраний із списку Українського Національного
Об’єднання (УНО) у Івано-Франківському воєводстві, М. Малицький – Тернопільського (у виборах до Сенату IV скликання, йому це не вдалося, він став
лише заступником сенатора), М. Творидло – Львівського, а С. Тимошенко –
Волинського. Заступником сенатора у Волинському воєводстві було обрано
М. Маслова.
М. Малицький став секретарем Сенату, також він працював у аграрному комітеті. У свою чергу О. Городинський у правовому комітеті, а Б. Лепкий
у освітньому комітеті.
Внутрішнім органом Української Парламентської Репрезентації, утвореним ще у 1935 р., була Політична Комісія, завданням якої було встановлення
парламентарної тактики і опрацювання спільної позиції у важливих політичних
питаннях, які порушувалися на засіданнях Сейму і Сенату. До її складу в Сенаті V скликання входив В. Децикевич40.
Одним з таких питань була, наприклад, справа територіальної автономії
для українських земель у складі Польщі. Проект закону в грудні 1938 р. приготувала спеціальна комісія під керівництвом В. Децикевича, який мав найбільший парламентарний досвід серед сенаторів V скликання41. Перехідна відлига у урядово-українських відносинах нажаль тривала недовго, закінчуючись разом і складеним у січні 1939 урядом проектом зміцнення польського
елементу на Кресах.
Незважаючи на те, що по багатьох питаннях у міжвоєнний період українські сенатори мали іншу думку, ніж їхні польські колеги, а також часто виступали суворими критиками польської влади, особливо по відношенню до
їхньої політики по відношенню до національних меншин, то, однак, в момент
початку ІІ Світової війни більшість з них була вищою від цих суперечок і
____________
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виступила на стороні польського державного інтересу. Найвідомішим доказом цього був виступ В. Мудрея, віце-спікера Сейму V скликання і тогочасного голови Українського Парламентського Представництва, який на засіданні Сейму 2 вересня 1939 р., сказав: «що польські українці виконають громадянські обов’язки крові і маєтку по відношенню до держави»42.
Останнє екстрене засідання Сенату V скликання відбулося 2 вересня
1939 р. Офіційно Сенат V скликання був розпущений рішенням президента
від 2 листопада 1939 р., який 1 грудня 1939 р. оголосив нові вибори до Сенату, які мали пройти після завершення військових дій43. В кінці кінців вони
відбулися лише 3 і 18 червня 1989 р., таким чином відкриваючи новий розділ
в діяльності Сенату Польської Республіки.
Представники української національної меншини в Польщі у міжвоєнний період, будучи громадянами польської держави, очікували, що відроджена Польща буде також їхньою домівкою. Певні сподівання запалали у їхніх
серцях після прийняття березневої Конституції, і особливо після Травневого
перевороту у 1926 р., автори якого на початку обіцяли зміни у політиці по
відношенню до земель, на яких вони проживали. Реально санаційна влада не
була в стані знайти для них ніякого нового ефективного розв’язання.
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General Permitting Type of Legal Regulation
as Legal Means of Realizing the Concept
of Civil Society
Кеуwords: general permitting type of legal regulation, prohibitions, prohibiting
legal norms.
Introductory remarks. The formation of the civil society is not conceived without
the involvement of legal mechanisms, and it necessitates the review of main statements of the legal regulation theory. The scope and limits of such regulation deserve special attention, as they directly determine the extent of individual freedom
in society, and hence its ability to realize themselves as much as possible in the
existing legal order. It becomes real through the appropriate type of regulation, and
above all, general permitting type of legal regulation.
Main part. The general permitting type of legal regulation is determined in doctrine by the formula: «everything that is not directly prohibited by law is allowed».
It is clear that the scope of permissions is determined primarily by the scope of
prohibitions, and then there is a question on the content and the scope of «all the
rest», which is permitted by the state. The article step-by-step considers the prob-
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lem of permissions and prohibitions in the context of general permitting type of
legal regulation.
Part I. «Scope of prohibitions». The research of prohibitions necessitates the general theoretical description of prohibitions. Thus, in legal doctrine and legal practice
the term «prohibition» is often used to refer to the method of legal regulation (next to
the permission and positive obligations) (S. S. Alekseev, A. H. Bratko)1, one of the
means of the method of legal regulation (T. N. Radko)2 prohibiting regulatory requirements (O. E. Leyst)3 and actually prohibiting rules by themselves (M. M. Rybushkin)4 or their core (V. M. Kudryavtsev)5. Other possible meanings of prohibitions are discussed, namely prohibitions as a form of legal restrictions (along with
penalties, duties and other negative means) (A. V. Malko, M. M. Sultyhov)6 and as a
basis of the special permitting system (T. A. Chervyakova)7.
In order to characterize prohibitions in the context of «general permissions»
it is important to study first the regulatory effect of prohibitions. From this standpoint we proceed to the analysis of legal prohibitions.
S. S. Alekseyev explains that from regulatory aspect prohibitions are expressed in passive legal obligations, i.e. in obligations to refrain from taking certain
actions. Thus, any prohibition in the law is a special legal obligation, and it possess
same features as traditional duties in general (non-ambiguity in principle, categorical imperative, cogency, the availability of effective legal mechanisms). This can
be considered as the legal content of prohibitions. Accordingly, the performance of
the specified duty (implementation of the prohibition) is due to the passive behavior of individuals, which is usually the actual content of prohibitions8.
From methodology standpoint it is important to clarify questions of legal realization of prohibitions. S. S. Alekseyev notes that prohibitions in law, along with
general obligations are characterized by formal definition, i.e. they are fixed in law
and have determined content and scope (limits). However, this feature of legal pro____________
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hibitions does not mean that prohibitions are always embodied only in prohibiting
norms. There are several methods (forms) of legal prohibitions objectification in
the text of regulations. Along with self-objectification in the form of regulations,
legal prohibitions may be often «hidden» in the text of a standard protective provisions, in particular, in criminal law texts9.
There are other views on this subject in some monographs. For example,
O. G. Bratko offers broad and narrow understanding of prohibitions, and therefore
introduces the concept of «implicit prohibition». The legal prohibition in the broad
sense is implicitly expressed in any legal norm, and in a narrow sense, it is a prohibiting norm10.
We agree with the criticism by scholars of such broad interpretation of the
prohibition, because it establishes prohibiting nature of law in general, which does
not comply with the nature of social regulation in a democratic society, blurs clear
boundaries of subjective legal rights, which outline permissible limits. Therefore, it
raises questions or equivalence between concepts: «the absence of permitted» and
«prohibited» 11. Another important argument is associated with the nature of violations, which should not be performed and which are regulated by promotional or
sanctioning legal norms. In addition, M. M. Rybushkin conducting a discussion
with other scholars, defends the position according to which the legislator in legal
mediation of organized social relations – depending on the scope, type, kind or
other features – uses various means of regulation: permits, authorizations, positive
obligations, prohibitions, restrictions, and when the prohibition is used, the created
norm becomes prohibitive in its nature. And since the disposition of the prohibiting
norm indicates the form and the model of the repressed social relationship, it is not
justified to look for prohibitions in other norms, in creation of which other means
of legal influence (permission, obligation) have been used12.
In legal doctrine sometimes the existence of the prohibition in every legal
norm is justified, from the standpoint of its structure, i.e., the presence of a sanction.
Such position is followed by S. N. Bratus, I. S. Samoschenko, M. H. Farukshyn13. However, here is a debate again, whether to understand the sanction narrowly – only as
a measure of state coercion (or even only measures of legal liability) or wider – as
a part of a legal norm, which provides for the measure of state security in general
(coercion, encouragement, promotion)14.
____________
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In this context the concept of the so-called general prohibition can’t be omitted, which was suggested by S. S. Alekseyev given the types of legal regulation. As
he notes, that the general rule regarding prohibitions and permissions is understood
in the sense that the relevant regulations are starting and directing legal beginning
in a particular area of public relations. But the general prohibition cannot produce
direct legal consequences that may not be a direct criterion of misconduct. In all
cases only specific rules may be considered as grounds for determining illegality:
prohibiting (if there is a general authorization or an absolute prohibition) or binding
or empowering, (when the non-compliance evidences the offense)15.
Therefore, in order to identify the methodological basis of regulatory characteristics of prohibitions, it is necessary to determine their legal realization. Discussions on this issue are quite fair in light of methodological positions: they are different on understanding the concept of prohibiting norms, their structure and their
relationship with prohibiting regulations. To study prohibitions in this context it
seems appropriate to adopt as the methodological basis the position, according to
which legal prohibitions are realized via prohibiting legal norms. Such position is
adopted due to the following reasons:
– the legal norm is the source of regulation and the possibility of special
regulation may be found in the «reserve» of legal norms. Such special regulation
can take place during the functioning of the general permitting type of legal regulation. The special regulation may be seen when the formal regulation of social relations is conducted via prohibiting norms. Such regulation can be called indirect
because the general and abstract authorization for active behavior becomes dependent on a specific prohibition. These considerations seem to allow discussion of
legal norms types of regulation (direct and indirect), and further justify different
qualities of legal norms: as a model of legal behavior, as limits (criteria) of legal
behavior and as legal character of the behavior;
– formal certainty of the legal norm (in this case of the prohibiting norm)
clearly limits the scope of the prohibited and limits, «cuts off» the space of permissions (thus, determining the scope of permissions). This allows from formal-legal
standpoint to start the generally permitting mechanism, to permit certain rights and
freedoms (arising in the course of such a mechanism) by checking whether law
does not prohibit them. On the other hand, such approach allows for justification,
substantiation of the «presumption that everything that is not prohibited is legal»,
which was described by V. S. Nersesyants and V. M. Kudryavtsev16. For example,
V. S. Nersesyants noted that the objective socio-historically determined limit for
the maximum value of legalized degree of freedom is socially harmful boundary
criterion, from which the law should protect and secure social life. This maximum
____________
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limit that defines and legitimizes all socially harmless, is provided and limited by
legal prohibitions. The minimum value of legal measure of freedom, which is
caused by the objective criteria of direct and immediate social utility (certain actions, states, relationships, etc), is expressed in legal permissions accordingly17.
However, the classification status of this presumption (rebuttable or irrefutable) requires additional research, as part of a wider problem, which is the following: the relationship between lawful and not prohibited.
Taking into account above-mentioned position, it seems appropriate at this
stage to «introduce» the concept of legal rule (particularly, the prohibiting legal
rule), as the legal rule primarily contains «binding» to the state command, and it is
not quite in the spirit of the legal energy source of general permitting type of regulation. Its action is mediated by the state, but it is not initiated by the state. It is
usually triggered by non-state, non-legal factors (discussed below).
Thus, adopting a position, according to which legal prohibitions are realized
through prohibiting legal rules, and, therefore, more detailed research regarding the
following matters:
– the concept of prohibiting legal norm and scope of its regulation;
– the relationship between the prohibiting legal norm and the prohibiting legal rule (the formulation of prohibitions);
– the structure of the prohibiting legal norm;
– features and functions of the prohibiting legal norm, will allow better understanding of the scope of prohibitions in the context of the general permitting
regime.
Part II. «The scope of permissions». Obviously, the phrase «everything is permitted» is primarily associated with «freedom». Freedom (in its widest meaning) is
understood as:
– the absence of restrictions, and in relation to the idea of freedom – the opportunity to perform at own discretion;
– one of the fundamental ideas of European culture that reflects such attitude
of the subject to his/her actions, where he/she is considered the main source, cause,
factor of such actions;
– a human condition, its ability to act in accordance with their interests and
18
goal .
It should be noted that determinism supposes recognizing that the objective
conditions and knowledge and understanding of right and proper is a form of conditioning human decisions and actions, and the situation of choice (in which formally the freedom of choice is demonstrated) is limited to a specific set of capabili____________
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ties. What appears as a self-expression, is actually the result of previous (and not
always conscious) experience of the individual. In addition, people tend to selfdetermination in a certain system of values19.
Exploring the legal nature of freedom, M. M. Marchenko sees it only in the
context of state and law, namely, that it is senseless to discuss the legal aspect of
freedom, justice and equality without these institutions. Only such an approach allows for philosophical reflection of law to remain on the basis of the facts (empirical and ideal) and not to resort to exorbitant meaningless abstractions20. Logically,
the question arises whether the «general permitting» regime is the best reflection of
the concept of freedom.
Thus, analyzing freedom in a given context, we will intensify the category of
interest, values, complex of possibilities, system constraints and coercion. The content of all these categories have the legal form and the legal content, but not only.
Let us examine some of them in more detail.
It is well-known that the legal life is inextricably linked with motivation. The
motivation of legitimate (and legal) behavior, as it is noted, is gradually shifted
from taboos and duty to expediency, then to benefits and, finally, to the need. Certain representatives of legal scholarship have seen the fusion and connection between natural and legal in the need.
Interest (in everyday use) is the importance of something, special attention to
something, and, accordingly, such an understanding of interest is associated with
purpose. But then, according to some scholars, the problem of purpose choice
arises and, therefore, there is the problem of isolating areas of acceptable and positive for society interests. Therefore, the interest as such can not be included in the
interpretation of the law21.
Consequently, «everything is permitted» means permissible, acceptable –
harmless to society. But is it always correlated with the interest of the individual?
The implementation of «general permission», and thus the conditionality of the law
is determined in this case first of all by the balance of interests of the individual
and society.
That is all possible under the condition that public interest is connected with
the state interest. However, as practice shows, such «consensus» is not always the
case. The interest of the state as the will realization of the dominant most powerful
part of population does not always coincide with personal or social interests.
Therefore, the second part of the «expressly not prohibited by law» leads to the
question why the law left the matter left unattended, moreover, not prohibited:
____________
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– due to objective reasons, that the law-making mechanism is not on the same
page with the development of society and in filling gaps in prohibiting legal regulation;
– due to subjective reasons, which also, in turn, can be classified as positive
(stimulating individual initiative and creativity in the legal field) and negative (e.g.,
the legislator intentionally delays the settlement of certain «beneficial» situations),
which is the abuse of law.
Thus, in view of the above-mentioned considerations, the implementation of
«general permissions» may have two aspects: – positive and in some sense negative.
Therefore, the category of interest in terms of general permitting type functioning requires a separate study, in particular with respect to the following questions:
– primacy in the linkage between interest and law;
– the coexistence of state, public and individual interests;
– the existence of a person in state and international (globalization, integration) interests, the scope of «legal movement, circulation» of a person;
– the role of incentives and restrictions to legal development in general and
to individual development in particular.
Turning back to the research category of values in a given context, it should
be noted that all capabilities and likes of a person take part in values production
and the value is a phenomenon of an internal choice. Therefore, the scope of manifestations of values is the realm of human freedom: no one can force a person to
appreciate or not appreciate something that does not correspond to their internal
choice22. In the doctrine on axiological problems there are several meaning of the
concept «value» that intersect, namely the following: 1) the ability of things, events
affect the person in such way that these things or events are perceived as good, are
worth striving for them and possessing them; 2) the general principle of purposeful
activity, based on which a person ascribes practical significance to a particular objects that encourage her to act and behave accordingly23.
These positions outline possible research directions of the conditionality between general permitting type of legal regulation and values, including legal. Values that constitute the ontological essence of law are the following: freedom, equality and justice.
The outlined above piece of research appears to encourage first of all the
analysis of justice as a guarantee of the normal implementation of the general permitting regime because in its essence the law is a method, an instrument of setting
fair value (balance) between the interests of everyone: individuals, social strata,
social communities and entities24.
____________
22

Петрушенко Віктор. Тлумачний словник основних філософських термінів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.– С. 186.
23
Давыдов Ю. Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология. – М., 1998. –
С. 51–52.
24
Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. – М.:
Юрайт-М, 2001. – 346 с. – С. 130–131.

42

Nаtaliya Radanovych

Excepts fairness, it is possible to analyze other values of the system which
determine or should determine the behavior of an individual in the case of legal
activity of a person or providing incentives to a person by general permitting type
of regulation. It should be remembered that different moral and spiritual system of
values will be attributed to the effect of the investigated type of legal regulation in
its negative aspect (allowed, because there was not enough time to prohibit).
Conclusions. In describing general permitting type of legal regulation first of all
we face the problem of permissions scope, which will be determined in the context
of the studied type of legal regulation by the prohibitions scope. In this regard,
there is a need in the general theoretical characterization of restrictive regulatory
capacity of prohibitions.
Methodological basis of regulatory characteristics of prohibitions will constitute their legal realization, in particular it will be implemented by prohibiting
legal provisions, since:
– legal norm is the source of regulation, because in legal norm’s «reserves» it is
possible to find opportunities of such special regulation, which will take place in the
functioning of the general permitting type of legal regulation. The said regulation may
be called indirect because the general and abstract authorization for active behavior
becomes dependent on a specific prohibition. Such considerations seem to allow discussion on the types of legal regulation (direct and indirect) as well as to further substantiate different characteristics of the legal norms as a) model of legal behavior b) the
boundaries of acceptable legal behavior and c) criteria of its legality;
– formal legal determination of a legal norm, in this case, a prohibiting legal
norm. Such formal legal determination clearly defines the scope of prohibited and
separates, distinguishes «cuts» the space of permitted (thus determining the permissions scope). This allows to start general permitting mechanism of regulation from
formally legal standpoint, implement authorization of certain rights and freedoms (arising in the course of such a mechanism) by checking their legal non-prohibition.
Taking into account above-mentioned position, it seems appropriate at this
stage to «introduce» the concept of legal rule (particularly, the prohibiting legal
rule), as the legal rule which primarily contains «binding» with the state command,
and it is not quite in the spirit of the legal energy source of general permitting type
of regulation. Its functioning is mediated by the state, but it is not initiated by the
state, however it is possibly mitigated by the state.
The research of permissions scope is considered secondary as to the research
of the prohibitions scope and it is directly related with the legal nature of freedom.
Analyzing freedom in a given context, we intensify following categories: interest,
values, complex of possibilities, system of constraints and coercion. This in turn
allows much wider understanding of general categories, such as: legal order, legal
behavior, abuse of law and at the end destination of positive law and its ability to
support fundamentals of civil society.

General Permitting Type of Legal Regulation…

43

Streszczenie
Ogólnie dozwolony typ regulacji prawnej jako instrument wdrożenia idei
społeczeństwa obywatelskiego

W artykule przedstawiono opracowanie na temat niektórych aspektów ogólnie dozwolonego typu regulacji prawnej. Analizie poddano zakres dopuszczalności i zakres ograniczeń. Rozwiązanie tego problemu spowodowane jest w szczególności
wyjaśnieniem możliwości regulacyjnych zakazów prawnych. Ustalono, że podstawą metodologiczną regulacyjnej charakterystyki ograniczeń stanowią ich pośrednictwo prawne, które realizowane będzie za pomocą przepisów prawnych zabraniających, gdyż ich formalna definicja jasno określa zakres zabronione i oddziela,
«cięci» przestrzeń dozwolonego. Pozwala to na legalno-formalne «uruchomienie»
mechanizmu ogólnie dozwolonego typu regulacji, dokonać zezwolenia na stosowanie niektórych praw i wolności poprzez ich sprawdzenie na zakazy prawne.
Badanie sfery pozwoleń prowadzone jest «we wtórnym» – po ilości zaprzeczeń – porządku i jest bezpośrednio związana z problematyką natury prawnej wolności. Uaktywnia to kategorie zainteresowania, wartości, kompleks możliwości,
system ograniczeń i przymusu, a także pozwala na szersze zrozumienie ogólnoteoretycznych kategorii takich jak: porządek, właściwe zachowanie, nadużycie
prawem i w końcu przeznaczenie samego prawa pozytywnego i jego możliwości w
zapewnieniu postulatów społeczeństwa obywatelskiego.
Słowa kluczowe: оgólnie dozwolony typ regulacji prawnej, zakazy, przepisy prawny
zabraniające.
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Загальнодозвільний тип правового
регулювання як юридичний засіб втілення
ідеї громадянського суспільства
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забороняючі правові норми.
Вступні зауваги. Процес формування громадянського суспільства не мислиться без залучення юридичних механізмів, що відповідно зумовлює перегляд основних положень теорії правового регулювання. Особливої уваги при
цьому заслуговують сфера і межі такого регулювання, які безпосередньо визначають міру свободи особи в суспільстві, а отже, і її можливості реалізувати
себе максимально в умовах існуючого правопорядку. Реальним усе це стає за
допомогою відповідного типу правового регулювання, і насамперед, загальнодозвільного.
Виклад основних положень. В науковій літературі загальнодозвільний тип
правового регулювання визначають формулою «дозволено усе, що прямо не
заборонено законом». Цілком зрозумілим є те, що обсяг дозволеності
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визначається в першу чергу обсягом забороненості, а вже потім постає питання, яким за змістом і об’ємом є те «все» решта, що санкціонує, а отже,
допускає держава. Тому спробуємо розглянути поетапно в контексті дії
даного типу правового регулювання – проблему «забороненості» і проблему «дозволеності».
Частина І. «Обсяг забороненості». Дослідження обсягу забороненості
передбачає загальнотеоретичну характеристику заборон. Так, в юридичній
науці і практиці терміно-поняття «заборона» використовується для позначення найчастіше способу правового регулювання (поряд із дозволом та позитивним зобов’язанням) (С. С. Алексеев, А. Г. Братко)1, одного зі засобів метода
правового регулювання (Т. Н. Радько)2, забороняючих нормативних приписів
(О. Е. Лейст)3 і, власне, забороняючих норм (М. М. Рибушкін)4 або їх ядра
(В. М. Кудрявцев)5. Обговорюють також можливості заборон як різновидів
правових обмежень (поряд із покараннями, обов’язками, іншими негативними засобами) (А. В. Малько, М. М. Султигов)6 і як основи спеціальнодозвільної системи (Т. А. Червякова)7.
Але для характеристики заборон в контексті «загальнодозвільності» важливим є насамперед дослідження специфіки регулятивності заборон. Саме під
таким кутом зору й спробуємо далі проаналізувати юридичні заборони.
Як зазначає С. С. Алексеев, з регулятивної сторони заборони виражаються у юридичних обов’язках пасивного змісту, тобто в обов’язках утримуватися від вчинення певних дій. Таким чином, будь-яка заборона в праві – це
особливий юридичний обов’язок, і для неї є притаманним усе, що і для традиційних обов’язків взагалі (принципова однозначність, імперативна категоричність, незаперечність, забезпеченість дієвими юридичними механізмами).
Це можна назвати юридичним змістом заборон. Відповідно виконання вказаного обов’язку (втілення заборони) відбувається завдяки пасивній поведінці
осіб, котра зазвичай складає фактичний зміст заборон8.
____________
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Методологічно важливим у здійснюваній характеристиці є з’ясування
питання про юридичне опосередкування заборон. С. С. Алексеев зауважує,
що заборони в праві – поряд із загальною обов’язковістю – характеризуються
формальною визначеністю, – тобто тим, що вони отримують закріплення в нормах права і відзначаються визначеністю за змістом та за обсягом (межами).
Правда, не варто розуміти цю особливість юридичних заборон так, що вони
завжди втілюються тільки в забороняючих нормах. Існує декілька способів
(форм) зовнішньої об’єктивації юридичних заборон у тексті нормативних актів.
Поряд із об’єктивацією у вигляді самостійних забороняючих норм, юридична
заборона нерідко міститься у «прихованому» вигляді в тексті нормативних
охоронних положень, зокрема в текстах норм кримінального права9.
В інших спеціальних монографічних дослідженнях зустрічаємо деякі інші міркування. Так, наприклад, О. Г. Братко пропонує широке і вузьке розуміння заборон, а відповідно вводить поняття «імпліцитна заборона». Правова
заборона в широкому значенні імпліцитно виражена в будь-якій правовій нормі, а у вузькому значенні вона представляє собою забороняючу норму10.
Варто погодитися із критикою науковцями такого широко трактування
заборон, оскільки воно утверджує забороняючий характер права в цілому, що
ніяк не узгоджується із природою соціального регулювання у демократичному суспільстві, розмиває чіткі межі юридичних суб’єктивних прав, якими
окреслюються межі дозволеного, а відповідно висуває питання, чи рівнозначними є поняття – «відсутність дозволеного» і «заборонене»11. Важливим є і
той аргумент, що пов’язаний із характером порушень, від яких потрібно
утримуватися в суспільних відносинах, упорядковуваних заохочувальними
чи закріплювальними нормами права. Крім того, М. М. Рибушкін, дискутуючи з різними авторами, відстоює позицію, згідно з якою законодавець при
юридичному опосередкуванні упорядковуваних суспільних відносин – залежно
від їх сфери, роду, виду чи інших особливостей – використовує різноманітні
засоби правового регулювання: дозволи, уповноваження, позитивні зобов’язання, заборони, обмеження, і в тому випадку, коли використовується
заборона, створювана норма набуває забороняючого характеру. Й оскільки
диспозиція забороняючої норми вказує на форму, модель витіснюваного відношення, то знаходити заборону в інших нормах, при створенні яких використовуються інші засоби юридичного впливу (дозвіл, зобов’язування), недостатньо виправдано12.
В юридичній літературі інколи обґрунтовують існування заборони в
кожній правовій нормі, з позицій її структури, тобто наявності санкції. Такої
____________
9

Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве / Собрание сочинений: в 10 т. – Т. 2: Специальные вопросы правоведения. – М.: Статут, 2010. – 471 с. – С. 268.
10
Братко А. Г. Запреты в советском праве. – Саратов, 1979. – 92 с. – С. 10, 34.
11
Алексеев С. С. Вказ. праця. – С. 270.
12
Рыбушкин Н. Н. Вказ. праця. – С. 29, 42.
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позиції дотримуються С. Н. Братусь, І. С. Самощенко, М. Х. Фарукшин13. Але
тут відразу виникають дискусії з приводу того, чи розуміти санкцію вузько –
виключно як міру державного примусу (або навіть тільки заходи юридичної
відповідальності) чи ширше – як елемент правової норми, яким дозується міра її державного забезпечення взагалі (примус, заохочення, стимулювання)14.
У даному сюжеті не можна оминути поняття так званої загальної заборони, яке вводиться С. С. Алексеевим з огляду на типи правового регулювання. Як він відзначає, загальне щодо заборон і дозволів розуміється в тому
значенні , що відповідне нормативне положення є відправним і скеровуючим
юридичним началом на певній ділянці суспільних відносин. Але загальні заборони не можуть породжувати безпосередні юридичні наслідки, тобто не
можуть бути безпосереднім критерієм неправомірної поведінки. У всіх без
винятку випадках значення підстав для визначення неправомірності можуть
мати лише конкретні норми – або забороняючі (за наявності загального дозволу чи абсолютної заборони), або зобов’язуючі чи уповноважуючі, невиконання яких чи вихід за межі яких і свідчить про правопорушення 15.
Отже, щоб виявити методологічну основу регулятивної характеристики
заборон потрібно визначитися з їхнім юридичним опосередкуванням. Наведені
дискусії з цього приводу є цілком справедливими у світлі відповідних методологічних позицій: вони різняться підходами до розуміння поняття забороняючих норм, їх структури та їх співвідношення із забороняючими приписами. Для
дослідження заборон у заданому контексті, як видається, буде доцільно прийняти за методологічну основу позицію, згідно з якою юридичним опосередкуванням заборон вважатимуться забороняючі правові норми. І ось чому:
– саме правова норма є джерелом регулятивності, тому саме у «резервах» правової норми можна віднайти можливості особливої регулятивності,
яка матиме місце при функціонуванні загальнодозвільного типу правового
регулювання. Така особлива (специфічна) регулятивність проявлятиметься,
коли формальне регулювання суспільних відносин опосередковуватиметься
дією забороняючих норм. Таку регулятивність можна назвати непрямою,
оскільки загальне й абстрактне уповноваження на активну поведінку ставиться в залежність від конкретної заборони. Такі міркування, як видається, дозволяють обговорювати питання про види регулятивності правових норм
(прямої та непрямої), а також додатково обґрунтовувати різні якості правової
норми: як моделі правової поведінки, як меж (критеріїв) правової поведінки і
як праововсті самої поведінки;
____________
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Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). – М.: Городециздат, 2001. – 208 с.; Самощенко И. С., Фарукшин М. Х. Ответсвтвенность по советскому законодательству. – М.: Юридическая литература, 1971. – 240 с.
14
Фаткуллин Ф. Н. Проблемы общей теории социалистической правовой настройки. – Казань, 1980.
15
Алексеев С. С. Вказ. праця. – С. 302.
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– формальна визначеність правової (у даному випадку забороняючої)
норми чітко визначає обсяг забороненого і відмежовує, «відсікає» простір
дозволеного (у такий спосіб визначаючи обсяг дозволеності). Це дозволяє
формально-юридично «запустити» загальнодозвільний механізм, здійснити
санкціонування певних прав і свобод (що виникають в процесі дії такого механізму) шляхом їх перевірки на юридичну незабороненість. З іншого боку,
таким чином можна обґрунтувати, надати юридичне забезпечення «презумпції правомірності незабороненого», яку описували В. С. Нерсесянц та
В. М. Кудрявцев16. Так, наприклад, В. С. Нерсесянц зазначав, що об’єктивною, соціально-історично обумовленою межею для максимальної величини
легалізованої міри свободи є пограничний критерій суспільно шкідливого, від
якого право вцілому повинно обмежувати і захищати суспільне життя. Ця
максимальна межа, що визначає і легітимізує все суспільно нешкідливе, ставиться й окреслюється правовими заборонами. Мінімальна величина правової
міри свободи, об’єктивно зумовлена критерієм прямої та безпосередньої суспільної корисності (тих чи інших дій, станів, відносин і т. і), виражається відповідно в правових дозволах17 .
Проте класифікаційний статус цієї презумпції (як спростовної чи неспростовної) потребує додаткового дослідження, в рамках ширшої проблеми:
співвідношення незабороненого і правомірного.
З огляду на це не вбачається доцільним «введення» на даному етапі поняття нормативно-правового припису (зокрема забороняючого правового припису), оскільки нормативно-правовий припис першочергово містить «прив’язку» до державно-владного веління, а це не зовсім відповідає так би мовити духу,
джерелу юридичної енергії загальнодозвільного типу правового регулювання.
Його дія опосередковується державою, але нею не ініціюється. Він ініціюється
зазвичай позадержавно-неюридичними факторами (про що йтиметься далі).
Таким чином, прийняття за основу позиції, згідно з якою юридичним
опосередкуванням заборон вважатимуться забороняючі правові норми, а відповідно детальне дослідження:
– поняття забороняючої правової норми та предмета її регулювання;
– співвідношення забороняючої правової норми зі забороняючими
нормативними приписами (формулювання заборон);
– структури забороняючої правової норми;
– функцій та особливостей дії забороняючих правових норм – дозволить сформувати чітке уявлення про обсяг забороненості в контексті режиму
загальнодозвільності.
____________
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Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология / Избранные труды по социальным наукам: в 3 т. / В. Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 2002. – Т.1: Общая теория права. Уголовное
право. – 2002. – 567 с. – С. 127.
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Нерсесянц В. С. Философия права: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА,
2009. – 848 с. – С. 122.
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Частина ІІ. «Обсяг дозволеності». Вочевидь формулювання «дозволено усе»
насамперед асоціюється із категорією «свобода». Свобода (в самому загальному значенні) розуміється як:
відсутність обмежень, а у співвідношенні з ідеєю волі – можливість
вчиняти на власний розсуд;
– одна із основоположних для європейської культури ідей, що відображає таке відношення суб’єкта до своїх вчинків, при якому він вважається їх
визначальною причиною, джерелом, чинником;
– стан людини, її здатність діяти у відповідності зі своїми інтересами і
цілями18.
При цьому варто зауважити, що детермінізм допускає визнання того,
що і знання об’єктивних умов, і розуміння правильного і належного – своєрідна
форма обумовлення рішень і дій людини, а ситуація вибору (в якій формально виявляється свобода вибору) обмежена певним набором можливостей. Те, що з’являється в якості самостійного волевиявлення, є насправді результатом попереднього (і не завжди усвідомленого) досвіду індивіда. Крім
того, людина схильна до самодетермінації у певній системі цінностей19.
Досліджуючи правову природу свободи, М. М. Марченко вбачає її лише в контексті держави і права, поза цими інститутами говорити про юридичний аспект свободи, справедливості і рівності позбавлено всякого змісту.
Тільки така постановка питання дозволяє при філософському осмисленні
держави і права залишатися на ґрунті фактів (емпіричних та ідеальних) і не
вдаватися до захмарних беззмістовних абстракцій20. Логічно виникає запитання, а чи не найбільше відтворює ідеї тієї ж свободи саме режим «загальнодозвільності»?
Таким чином, аналізуючи свободу у заданому контексті, ми активізуємо категорії інтересу, цінностей, комплексу можливостей, системи обмежень
і примусу. Зміст усіх цих категорій має правове закріплення, правове наповнення, але не тільки. Зупинимося на окремих з них детальніше.
Як відомо, правове життя нерозривно пов’язано із мотивацією. Сама ж
мотивація правомірної (і законної) поведінки, відзначають вчені, поступово
зміщувалася від табу і обов’язку до міркувань доцільності, потім до користі і,
накінець, до потреби. В потребі було побачено представниками окремих правових щкіл злитість, поєднаність природного і правового.
Інтерес (в буденному вжитку) – це значимість чогось, особлива увага
до чогось, і, відповідно, таке розуміння інтересу асоціюється із метою. Але
____________
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Кальной И. И. Философия права: учебник. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 259 с. – С. 249.
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Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН. – М.: Мысль, 2010. –
Т. 3. – 692 с. – С. 501–503.
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Проспект, 2011. – 552 с. – С. 325.
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тоді, на думку окремих вчених, виникає проблема селекції цілей, а отже, з’являється проблема виокремлення сфери допустимих, позитивних для суспільства інтересів. Тобто сам собою інтерес у вказаному значенні не може бути
включеним в інтерпретацію права21.
Отже, «дозволено все» – це означає допустимо, прийнятно – нешкідливо для суспільства. Але чи завжди це співвідноситься з інтересом окремої
особи. Таким чином, реалізація «загальнодозвільності», а отже і обумовленість дії права визначається у даному випадку балансом насамперед інтересів
особи і суспільства.
Але усе це за умови, що суспільний інтерес поєднаний із державним.
Проте, як свідчить практика, така «одностайність» не завжди має місце. Інтерес
держави як реалізація волі домінуючої, найбільш впливової частини населення,
не завжди співпадає з особистими чи загальносуспільними інтересами. Тому
друга частина формули: «прямо не заборонено законом», наштовхує на питання, чому закон залишив це поза увагою, більше того – не заборонив:
– в силу об’єктивних причин, не встигаючи правотворчими механізмами за розвитком суспільства, в заповненні прогалин у забороняю чому регулюванні;
– в силу суб’єктивних причин, які теж, в свою чергу, можна кваліфікувати як позитивні (стимулювання ініціативності та творчості особи у правовій
сфері) і негативні (як-от, намірене відтягування законодавцем врегулювання
певних «вигідних» ситуацій), що є за своєю природою зловживанням правом.
Отже, з цих міркувань реалізація «загальнодозвільності» може мати два
аспекти: – позитивний і в певному сенсі негативний. Тому окремого дослідження потребує, як видається, категорія інтересу в аспекті дії загальнодозвільного типу, а саме питання:
– первинності у зв’язці інтерес – право;
– співіснування інтересів держави, особи, суспільства;
– існування особи в системі державних та міждержавних (глобалізаційних, інтеграційних) інтересів, сфера «правового руху, обігу» особи;
– значення стимулів і обмежень для правового розвитку взагалі і розвитку особи зокрема.
Повертаючись до дослідженні категорії цінностей у заданому контексті, варто зазначити, що у їх продукуванні беруть участь усі здібності та уподобання людини, що цінність постає явищем внутрішнього вибору. Тому
сфера проявів цінності – це сфера людської свободи: ніхто не може змусити
людину цінувати або не цінувати те, що за її внутрішнім вибором таким не
постає22. В науковій літературі, присвяченій аксіологічній проблематиці,
____________
21
Малахов В. П. Мифы современной общеправовой теории: монография / В. П. Малахов. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. – 151 с. – С. 61.
22
Петрушенко Віктор. Тлумачний словник основних філософських термінів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 264 с. – С. 186.
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виокремлюють декілька значень поняття «цінність», які перетинаються між
собою:1) здатність речей, явищ оточуючого світу впливати на суб’єкта таким
чином, що вони сприймаються як блага, спонукають прагнути до них і володіти ними; 2) загальні принципи доцільної діяльності, відштовхуючись від
якої людина приписує тим чи іншим об’єктам практичну значимість, що спонукає її діяти і вести себе відповідним чином23.
Наведені позиції окреслюють можливі напрями дослідження обумовленості дії загальнодозвільного типу правового регулювання цінностями, у тому числі правовими. До таких, що становлять онтологічну сутність права,
прийнято відносити свободу, рівність і справедливість.
Заданий предмет дослідження, як видається, спонукає аналізувати першочергово справедливість як гарантію нормальної реалізації режиму «загальнодозвільності», оскільки сутність права полягає у тому, що воно є способом
(інструментом) встановлення справедливого співвідношення (балансу) інтересів всіх і кожного: індивідів, соціальних прошарків, соціальних спільностей
і утворень24.
Окрім справедливості можна обговорювати інші цінності, або системи
цінностей, що обумовлюють або повинні обумовлювати поведінку особи, коли йдеться про правову активність особи чи її стимулювання загально дозвільним типом правового регулювання. При цьому варто пам’ятати, що дію
досліджуваного типу у його негативному прояві (дозволено, бо не встигли
встановити заборони) обслуговуватиме дещо інша етично-ціннісна духовна
система.
Висновки. Характеризуючи загальнодозвільний тип правового регулювання
змістовно, ми стикаємося насамперед з проблемою обсягу дозволеності, який
визначатиметься у контексті досліджуваного типу правового (юридичного)
регулювання в першу чергу обсягом забороненості. У зв’язку з цим виникає
потреба у загальнотеоретичній характеристиці обмежувальних регулятивних
можливостей заборон.
Методологічну основу регулятивної характеристики заборон становитиме їх юридичне опосередкування, зокрема воно здійснюватиметься завдяки
забороняючим правовим нормам, оскільки:
– правова норма є джерелом регулятивності, тому саме у «резервах»
правової норми можна віднайти можливості тієї особливої регулятивності,
яка матиме місце при функціонуванні загальнодозвільного типу правового
регулювання. Вказану регулятивність можна назвати непрямою, оскільки
загальне і абстрактне уповноваження на активну поведінку ставиться в
____________
23
Давыдов Ю. Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология. – М., 1998. –
С. 51–52.
24
Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. – М.:
Юрайт-М, 2001. – 346 с. – С. 130–131.
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залежність від конкретної заборони. Такі міркування, як видається, дозволяють обговорювати питання видів регулятивності правових норм (прямої і непрямої), а також додатково обґрунтовувати різні якості правової норми, як
а) моделі правової поведінки, б) меж допустимої правової поведінки і
в) навіть критеріїв її правовості;
– формальна визначеність правової – у розглядуваному випадку забороняючої норми чітко визначає обсяг забороненого і відокремлює, вирізняє,
«відсікає» простір дозволеного (в такий спосіб визначаючи обсяг дозволеності). Це дозволяє формально-юридично «запустити» загальнодозвільний механізм регулювання, здійснити санкціонування певних прав і свобод (що виникають в процесі дії такого механізму) шляхом їх перевірки на юридичну незабороненість.
З огляду на це не бачиться доцільним «введення» саме на даному етапі
поняття нормативно-правового припису (зокрема забороняючого правового
припису), оскільки він першочергово містить «прив’язку» до державновладного веління, а це не зовсім відповідає так би мовити духу, джерелу
юридичної енергії загальнодозвільного типу правового регулювання. Його
дія, функціонування опосередковується державою, але нею прямо не ініціюється, хіба що полегшується.
Дослідження обсягу дозволеності відбувається так би мовити у вторинному – після обсягу забороненості – порядку і безпосередньо пов’язано із
проблематикою правової природи свободи. Аналізуючи свободу у заданому
контексті, ми активізуємо категорії інтересу, цінностей, комплексу можливостей, системи обмежень і примусу. Це у свою чергу дозволяє ширше розуміти
чимало загальнотеоретичних категорій, як-от: правопорядок, правомірна поведінка, зловживанням правом та й зрештою призначення самого позитивного
права і його можливості у забезпеченні постулатів громадянського суспільства.
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Judicial reform is one of the most important tasks of the state due to necessity to
create a judiciary which would enjoy trust and support from people. Since Ukraine
has proclaimed its independence it has constant ongoing judicial reform, the aim of
which is to amend the legislation of the judicial system and to establish a more efficient and accessible judiciary for all citizens. Nevertheless, the level of trust and
satisfaction with the judiciary system in Ukraine remains very low. All this leads to
the urgency of finding new ways and forms of judiciary reforming in Ukraine, its
optimization, its ability to objectively and impartially perform judicial functions,
and receive the support from the community. At the same time, we believe that
such a transformation of the judiciary system is not possible only by cosmetic
amendments to the law, by changing names of courts or redistribution of competencies between the units of the judiciary. Perhaps the greatest achievement of the
state in this very area is the establishment of administrative justice system in
Ukraine. Its main task is to protect rights and freedoms of individuals and legal
entities against unlawful decisions, actions or inactions of the government. Instead
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it seems we need to perform a comprehensive judicial reform which will rely on
theoretical achievements of legal science and will implement the best international
experience which can be useful for our country in this field.
Significant in this context it appears the need for a theoretical framework for
the reform of the judiciary in Ukraine. It will help to look at the complex issues of
justice in general to develop a mechanism for its reformation. The theoretical and
normative basis for the functioning of the judiciary in Ukraine is the judicial law. It
is necessary to emphasize that many scholars understand judicial law as a number
of legal norms of Ukraine’s Constitution and Law of Ukraine «On judiciary and
status of judges».
Today there is no single approach to explain a notion of judicial law. There
is no common understanding of its essence, system and possibility to regard it as a
separate branch of law.
Among domestic researchers who were involved in the problems of judicial
law, we should distinguish V. Bryntsev, V. Gorodovenko, M. Koziubra, V. Komarov, V. Krivenko, N. Kuznetsov, R. Kuybida, V. Malyarenko, I. Marochkin V. Moldovan,
L. Moskvych, I. Nazarov, D. Prytyka, S. Prylutskyy, P. Rabinovich, N. Rudenko,
A. Selivanov, V. Serdyuk, N. Sibilova, S. Shevchuk, V. Shishkin, I. Burevich and
many others. However, today in Ukraine there is no single comprehensive research
of this problem which caused the relevance of this studying.
The aim of this article is to investigate scientific approaches to definition of
judicial law, to single out its judicial nature, essence and its components.
Among the different approaches to the definition of a judicial law in legal
literature we should take into consideration comprehensive understanding of judicial
law made by S. Pryluckyj. He describes the judicial law as:
1. The law which exists in judicial precedents, which is also known as common law, court practice, constitutional courts’ decisions or in other judicial acts.
2. Number of legal norms, which regulate judiciary.
3. Scientific conception of judicial reform which took place in Russia in
1864 and was developed by number of scholars of Soviet Union to present date.
4. Separate branch of law, which comprehensively examines the judiciary
1
system in its system connection, organization and action .
Under the first approach to the essence of the judicial law it is characterized
by identification with a judge-made law or judicial rule-making. This refers to the
law which was created as a result of judicial decisions, judicial acts. This interpretation is connected with the Anglo-Saxon legal system, where traditional courts,
along with Parliament create legal norms, by making judicial decisions. These decisions become precedents for the settlement of similar cases in the future. Thus the
judicial law under this approach is only the law which is created by the courts.
____________
1
S. Prylutskyy, Vstup to teorіyi sudovoyi vlady (Suspіlstvo. Pravosuddya. Derzhava), Kyiv 2012,
S. 8–10.
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However, into our opinion, this is too narrow understanding of judicial law, which
refers only to its element or source of judicial law.
According to the next interpretation of the judiciary it is a set of rules regulating the judicial system and judiciary in general. The author notes that in this respect
the judiciary is a complex of cross-sectoral regulations (sectoral legislation). The Judicial Code of Belgium (1967) is a good example for this very approach. It regulates
the organization of courts and tribunals, their competence and procedure activity (Ar2
ticle 1) and the legal status of lawyers. There is also the Code of Judicial System of
3
France (1978) , which determines normative principles of all courts’ operation which
hear criminal and civil cases in France. In this context it is also important to mention
the draft of the Great judicial code of Ukraine which registered in the Supreme
Council of Ukraine in 2003. It was an attempt to codify all of rules concerning the
judicial system in Ukraine. However, the proposed definition under the second approach, in our opinion is quite narrow. It duplicates legal norms which are included
into the law of Ukraine «On the Judicial System and Status of Judges», moreover, is
the only branch of legislation. Although it seems that today we can talk about new
complex branch of law which is broader than just a system of legislation.
A branch of law and a branch of legislation are two different even though dialectically interrelated categories. Thus the primary unit of branch of law is a legal
norm, while legal provision is the part of branch of legislation. All legal provisions in
their complex form a legal act. In addition, the source of judicial law is not only a
legal act, but also normative agreements court practice and other external forms of
law. For legal system is a form of existence of judicial law as a field of law.
Under the third approach S. Prylutskyy understands the judicial law as a scientific concept of tsarist Russia from the time of the judicial reform in 1864, which
was continued by Soviet legal science and revived in Ukraine. Many scientific papers related to the concept and essence of judicial law were issued at the beginning
of the last century. I. Foynytskyy stated a close relationship between criminal and
civil processes. Questions of judicial law were a subject of study of prominent Russian scientists in the Soviet period as well. Among the most prominent publications
we should recall M. Polyansky’s work «Essays on the general theory of criminal
proceedings», published in 1927. In it he analyzed the essence and system of judicial law. Later in 1949 M. Shifman published a monograph «The prosecutor in
criminal proceedings (trial stage)», in which he proposed to develop the concept of
judicial law. In 1956 A. Ryvlin made a scientific work which is also devoted to the
problems of judicial law. In 1983 a monograph by M. Polyansky, M. Strogovich,
V. Savitsky and A. Melnikov «Problems of judicial law» was released. In this work
the authors have formulated and substantiated the idea of judicial law as a complex
____________
2
Code Judiciaire (10 octobre 1967), 368 s. – Mode d'accès : http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/
laws/fr/be/be136fr.pdf
3
Code de l’organisation judiciaire «Journal officiel de la Republique Française», 1978, Mode
d'accès: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337659
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branch of law which includes all judicial proceedings. These issues were also investigated by other representatives of law of civil proceedings such as E. Mu4
rad’yan, I. Reshetnikova and others .
A category «judicial law» hasn’t been used only in the writings of Soviet researchers. In this context we should notice a work of the professor of Ukrainian
Free University in Munich Dr. Jaroslav Padoh called «Ancient Ukrainian judiciary» (1949). In his work the author argued and justified legal terms such as the ju5
diciary, the judicial system, justice which is still relevant even today .
Among the modern Ukrainian researchers of judicial law and the judiciary in
general we should provide the following names: V. Bryntsev, V. Gorodovenko,
I. Marochkin V. Moldovan, L. Moskvych, I. Nazarov, D. Prytyka, S. Prylutskyy,
A. Selivanov, S. Shevchuk, I. Yurevich and many others.
Today theoretical understanding of the concept of judicial law is essential for
the formation of a new field of judicial law. Although we cannot regard judicial
law as only a complex of judicial proceedings. Into our opinion the formation of a
new field of law will become a basis for all kinds of judicial specializations and
this will ensure unity of the judiciary. Thus, in our view, the judiciary is not only a
theoretical concept, but a new legal doctrine. It hasn’t completely formed yet, but is
actively filled with works of researchers.
According to the fourth interpretation of judicial law by S. Prylutskyy it is
characterized as a separate branch of law which comprehensively examines the
judiciary and justice system in their communication, organization and action. However, in our opinion, there is a substitution of notions of law and jurisprudence as
the branch of law doesn’t study any phenomena or processes. It is a complex of
legal norms task of which is to regulate not to study social relationship. Thus the
task of the judicial law as a field of law is to regulate social relations in the field of
judiciary, justice in general.
Therefore, we believe that the judicial law should be considered in a classic
approach as a branch of law, as a science and as an academic discipline. This will
help to avoid confusion in understanding of the nature of the judicial law, will separate the judicial law from the other branches of law, legal sciences and disciplines.
A branch of law may be characterized as homogeneous set of social relations
regulated by specific method of legal regulations. Thus the main criterion for distinguishing branches of law is subject and method of legal regulation. Unlike many new
fields of law which were separated from the fundamental branches of law, for instance land law, environmental law, commercial law, etc. The judicial law, including
its material component is not part of other areas of law. The Constitution regulates
the general issues of justice and the judiciary as well as basic matters of other areas
____________
4

A. Guskova, N. Muratova, Sudebnoe pravo: istoria i sovremennost sudebnoy vlasti v sfere
uholovnoho sudoproyzvodstva, Moskva 2005, 176 s.
5
Y. Padoh, Davnie Ukrainske sudove pravo (konspekt vykladiv), Munich-Paris, 1949, 49 s.
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of law. However, place of judicial law among other areas of law, in our view is
unique, defined by its subject and settled by a specific method of legal regulation.
S. Alekseev notes that the field of law is not just the area of legal regulation,
artificially arranged set of rules by «their subject», but real and unique legal units
6
in the legal sense of law . As for the judicial law, he wrote that it is not the main
branch that absorbs (replaces) criminal procedure, civil procedure, law of the judiciary, but a «comprehensive integrated complex which is built above mentioned
7
divisions of the basic structure of Soviet law» .
L. Moskvych offers to characterize the judicial law as a complex branch of
law, «as its subject is the legal regulation of social relations which arise in the implementation of the functions of the judiciary, and therefore, it combines several specific (one might even say – unique) legal relationships. This involves the interplay of
material law, determining statutory provisions on judicial system and status of holders of judicial power, and procedural rules which define the general principles of litigation. Interference of the form and content of social relations that arise in the process of implementation of the functions of the judiciary, determines the integrity and
8
unity of the judicial law as a complex area of law» . We should agree with this position, because the judiciary is really a complex branch of law that has to carry out legal regulation of social relations arising in the area of justice and to establish the basis
for all procedural areas of law, to ensure the unity of the judiciary, and all kinds of judicial proceedings. Such an approach cannot be realized by mechanical unification of
existing procedural areas of law, but by formation of joint principles of justice.
Therefore, it is difficult to agree with the opinion of A. Guskova, who argues
that the judicial law is a litigation based on legal norms. The judicial law, she
states, «is the complex of all procedural branches of law, «leaving aside the judiciary, which even though has some organizational and legal impact on the judicial
9
law, but cannot be its part» . We believe that this approach, based on the Soviet
concept of judicial law does not meet the needs of current legal practice. Combining of different judicial processes into one branch of law even with common principles in our opinion is fragmented and unjustified as it doesn’t include very important norms of material law.
This caused some pessimistic concerns about the future of the judicial law as
independent branch of law according to L. Shylo and A. Loboyko, «it has no future
because its elements, which are also components of other procedural branches, are
10
very different» .
____________
6
S. Alekseev, Pravo: Azbuka – teoriya – philosophia. Opyt compleksnogo isledovanija, Moskva
1999, s. 250.
7
S. Alekseev, Structura sovietskogo prava, Moskva 1975, s. 197.
8
L. Moskvych, Sudove pravo: krok vid teoriyi do galuzi prava «Pravo Ukrainy», 2015, nr. 3, s. 21.
9
A. Guskova, N. Muratova, op. cit., s. 18.
10
L. Loboyko, L. Shylo, Koncepciya sudovoho prava u konteksti sudovoho zahystu prav i svobod
«Pravo Ukrayiny», 2015, nr. 3, s. 63, 64.
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Judicial process should be recognized as a part of judicial law, but without
norms of material law it has no sense at all. Opponents of this approach remark that
in this way all kinds of judicial processes have more differences than similarities.
That is why in our opinion formation of a new complex field of law should take
into account modern realities of legal practice and theoretical achievements of national law and practice.
V. Boyko, V. Yevdokimov, and A. Yuldashev propose to define the judicial
law as a set of legal norms which provide a natural right to protection11. Thus the
judicial law in their understanding is a subjective right of the individual, which is
provided by the state through its positive law.
According to Alexander Selivanov, the judicial law is identified with the
theory of legal maintenance of public relations related to the administration of justice. This provides the essence of judicial law as a doctrine of judicial power in the
public legal system of Ukraine. Thus, concludes the research, the judicial law pretends to become independent branch of the national jurisprudence12.
We should agree with the definition of the judicial law provided by
L. Moskvich, who proposed to consider it as a part of public law, which «examines
the basic principles of functioning of the judiciary: basics of the judicial system.
Thus ensuring the right to adequate legal protection; foundations of judicial process
involving common to all types of proceedings principles and reflect the specifics of
this type of legal process; court management which studies the place of court in the
state mechanism, laws of effective interaction of court with government agencies
13
and society, etc» . This definition broadly describes the subject of the judicial law
which is a range of public relations and are regulated within this very field of law.
Another essential feature for the separation of judicial law as a branch of law
is a method of legal regulation that defines in what ways and means social relations
should be regulated, which are the subject of the subsequent branch of law. Traditionally two basic methods of legal regulation are distinguished: the imperative
method and the dispositive one. Due to the fact that the judicial law is a branch of
public law and it studies justice and the judiciary, the imperative method is the
main method of legal regulation. But along with this, as in many other areas of
public law, the judicial law is characterized by discretionary elements, which can
include reconciliation institute in the trial, the principles of equality before the law
and the court, adversarial principle and optionality.
We believe that today there are all grounds to acknowledge that the judiciary
in Ukraine is formed as a separate branch of Ukrainian law with its specific subject. It is intended to make regulations of public relations in the field of justice. It
also has a specific method of legal regulation – the complex imperative and dispo____________
11

V. F. Boyko, et al., Pravo liudyny na pravosuddia (Sudove pravo Ukrayiny), Кyiv 2003, s. 6, 7.
А. О. Selivanov, Sudove pravo: nova galuz’ prava chy teoretychna dumka «Visnyk Verhovnoho Sudu Ukrayiny», 2008, nr. 6 (94), s. 6–9.
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L. Moskvych, op. cit., s. 24.
12

Notion and Essence of Judicial Law

59

sitive method. Hence, the judicial law is a branch of law which can be defined as a
set of legal norms governing public relations in the field of justice and its implementation through legal proceedings. Of course, this definition is not clear and
complete but it is intended to identify a specific subject of this legal branch which
is justice.
Justice in Ukraine is administered by the judiciary in the following five
forms, which are: constitutional, civil, economic, criminal and administrative procedures. The doctrine of judicial law is of particular importance as it investigates
the special subject of the judicial law, which is not only a scientific concept or
theoretical model, but real legal phenomenon in which exist the judiciary and judi14
cial order .
In the second sense in our opinion the judicial law should be considered as a
legal science. In this sense it is wider than the field of law. As a science it includes
theoretical research and works of scholars. It creates theoretical and methodological foundations for research, finding optimal models, analysis, practical recommendations for improvements of the judiciary in Ukraine. It is the science of judicial law which created a framework for the separation of judicial law as a separate
branch of law.
However, we should admit that in modern Ukrainian law the judicial law is
still a very young almost not explored science. It is investigated mainly by scholars
of other fields of law. This thesis confirms M. Kolokolov, who claims that knowledge of the judicial power are currently scattered across a group of humanities, but
urgently require a generalized settlement within a single fundamental science15.
Judicial law as a science is a specialized field of knowledge which investigates the functioning of the judiciary, its place in the system of government, its
social role and organizational principles of proper conditions of its functioning,
judicial procedure and its impact on the specific subjects of law16.
A separate specialty for Ph. D. thesis defense in Ukraine «12.00.10 – Judiciary; prosecution and advocacy» contributes to the formation of a separate science
of judicial law. According to the passport of this specialty it studies questions of
the legal nature of the judiciary, problems of legislation concerning objectives and
structure of the court system in Ukraine, the legal status of judges and bodies that
make up the infrastructure of the judiciary.
The judicial law as an academic discipline in Ukraine is practically not
formed. The question of the judiciary, constitutional principles of the judicial system are considered fragmented within the theory of law, constitutional law, judicial
and law enforcement law and others. Only in few schools there are special chairs of
judicial law and they teach relevant training courses for students. First of all we
____________
14
А. Selivanov, Sudove pravo jak samostijna galuz‘ systemy suchasnoho ukrainskoho prava
«Pravo Ukrainy», 2015, nr. 3, s. 9–17.
15
N. А. Kolokolov, Sudebnaya vlast’: o suschem fenomene v logose, Moskva 2005, s. 6.
16
Moskvych L. op. cit., s. 19.
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should name the National University «Law Academy of Ukraine named after
Yaroslav the Wise», which has a discipline «Judicial Law» and a methodical book
17
for students from this subject .
However, this is rather an exception from the general rule. Here we are facing the question concerning feasibility of judicial law studying by law students in
higher educational institutions of Ukraine. In this context, we agree with A. Tsyhotskyj who said that the study of judicial law is essential for the preparation of
lawyers, as in future these specialists will have knowledge required for their occupation. Students should acquire knowledge necessary to ensure effective and justified work of public authorities at the time of state formation and market economy
18
and also this forms the legal culture and legal ability to make equitable decisions .
Thus, we can make a conclusion that issues of judicial law today are very
urgent for Ukraine especially in the context of permanently reforming of judicial
system. It is necessary to find the optimal model for judicial power, create effective
mechanisms for independent, objective, impartial consideration and resolution of
cases. Judicial law is a new phenomenon in national science and legal system. We
believe that the intensification of theoretical researches in the field of judicial law
will improve the legal sphere of realization of justice and will create appropriate
legislative framework.
Investigation of notion and essence of judicial law led us to the conclusion
that we should single out three approaches for understanding of the judicial law.
We should understand it as a branch of law, as a science and academic discipline.
However, the question of judicial law requires further fundamental researches
which will lead to its consolidation in the domestic legal science and will create
grounds for its further development in Ukrainian legal system.
Streszczenie
Pojęcie oraz istota prawa sądowego

Reforma sądownictwa jest jednym z najważniejszych zadań państwa. Powodowana
jest potrzebą stworzenia takiego systemu sądownictwa, który będzie mieć zaufanie
i poparcie w społeczeństwie. Istotną w tym kontekście wydaje się potrzeba wykorzystania podstaw teoretycznych dla reformy sądownictwa na Ukrainie. Pozwoli to
____________
17
Navchalno-metodychnyj posibnyk z navchalnoyi dyscipliny «Sudove pravo» (galuz’ znan’ 0304
«Pravo», osvitnio-kvalifikacijnyj riven’ «Magistr», napriam pidhotovky 8.03040101 «Pravoznavstvo») dlia studentiv fakultetu No. 8 zaochnoi formy navchannia, uklad. І. Ye. Marochkin,
L. М. Мoskvych, І. V. Nazarov ta in, Kharkiv 2012, 30 s.
18
А. V. Cyhockyy, Sudebnoye pravo kak uchebnaja discyplina v sistemem podhotovki yuristov:
problem stanovlenija «Vestnik Novosibiskoho gosudarstennogo universiteta», Seriya pravo, 2008,
nr. 1, t. 4, s. 28.
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dokonać kompleksowej analizy sądownictwa w ogóle, a także stworzyć mechanizm jego udoskonalenia. Podstawą teoretyczną i normatywną dla funkcjonowania
władzy sądowniczej jest prawo sądowe.
W artykule wykazano, iż obecnie nie istnieje ani jeden sposób podejścia do
wyjaśnienia pojęcia prawa sądowego. Nie ma również ogólnego rozumienia jego
istoty, systemu czy możliwości tworzenia jako odrębnej gałęzi prawa.
Zadaniem postawionym w niniejszym artykule było zbadanie metod naukowych w celu określenia definicji prawa sądowego, a także wydzielenie jego charakteru prawnego, istoty oraz składowych.
Dzisiejsze problemy w prawie sądowym są niezwykle ważne dla Ukrainy,
zwłaszcza w kontekście trwałej reformy sądownictwa. Konieczne jest znalezienie
optymalnego modelu władzy sądowniczej oraz stworzenie skutecznych mechanizmów niezależnego, obiektywnego, bezstronnego rozpatrywania i załatwiania
spraw. Prawo sądowe jest zjawiskiem nowym dla nauki i prawa w ogóle. Wierzymy, że intensyfikacja badań teoretycznych w dziedzinie prawa sądowego poprawi
sferę prawną dążenia do sprawiedliwości i stworzy odpowiednie ramy legislacyjne.
W artykule zidentyfikowano, iż dziś posiadane są wszelkie podstawy do
uznania tego, że sądownictwo na Ukrainie jest formowane jako oddzielna gałąź
ukraińskiego prawa, jako relacje społeczne w kwestii tematu sprawiedliwości, oraz
tego, iż posiada ono specyficzną metodę regulacji prawnej – imperatywnodyspozytywną. Prawo sądowe jest taką gałęzią prawa, która może być określona
jako zbiór reguł prawnych regulujących kwestie publiczne w zakresie sprawiedliwości, implementowanych poprzez procedury prawne.
Zbadanie pojęcia i istoty prawa sądowego pozwoliło dojść do wniosku o konieczności rozdzielenia trzech podejść jego wyznaczania: jako gałęzi prawa krajowego, jako nauki i jako dyscypliny akademickiej. Jednakże w kwestii prawa sądowego potrzebne są dalsze, fundamentalne badania naukowe, co w dalszej kolejności sprzyjać będzie uznaniu go w ramach nauk prawnych, a następnie kształtowaniu się odpowiedniej dziedziny ukraińskiego prawa.
Słowa kluczowe: Prawo sądowe, sprawiedliwość, proces sądowy, postępowanie
sądowe, postępowanie sądowe, sądownictwo.
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Реформа правосуддя є одним із найголовніших завдань держави, викликана
необхідністю формування такої системи судової влади, яка б користувалась
довірою та підтримкою у суспільстві. В Україні з часу проголошення незалежності постійно триває судово-правова реформа, що полягає у змінах до законодавства щодо судоустрою та статусу суддів, необхідності побудови більш
ефективної та доступної для громадян судової системи. Незважаючи на це,
рівень довіри та задоволення громадян судовою владою в Україні залишається вкрай низьким. Все це зумовлює актуальність пошуку нових способів та
форм реформування судової влади в Україні, її оптимізації, здатності
об’єктивно та неупереджено здійснювати судові функції, користуватись підтримкою у суспільстві. Поряд із цим така ґрунтовна трансформація судової
влади не можлива, на нашу думку, косметичними змінами до законодавства,
через зміну назв судових органів чи перерозподіл компетенції між ланками
судової системи. Чи не найбільшим досягненням держави у цій сфері можна
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вважати створення системи адміністративного судочинства, завданням якої є
захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб від незаконних
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Натомість видається необхідно провести масштабну реформу, яка б спиралась на теоретичні
здобутки науки та впроваджувала зарубіжний досвід, що може бути корисний
та реально може бути впроваджений у вітчизняних реаліях державотворення.
Суттєвим у цьому контексті видається необхідність використання теоретичного підґрунтя для реформи судової влади в Україні. Це дозволить комплексно подивитись на проблеми судочинства та правосуддя загалом, розробити механізм їх реформування. Теоретичною та нормативною основою для
функціонування судової влади, судоустрою у державі є судове право. Однак
досить часто розуміння судового права зводиться лише до положень Конституції України та Закону України «Про судоустрій та статус суддів».
Сьогодні немає єдиного підходу до визначення поняття судового права,
відсутній спільний підхід до розуміння його сутності, системи, можливості
виокремлення у якості окремої галузі права.
Серед вітчизняних дослідників, які займались проблемами судового
права, слід вказати таких як В. Бринцев, В. Городовенко, М. Козюбра, В. Комаров, В. Кривенко, Н. Кузнєцова, Р. Куйбіда, В. Маляренко, І. Марочкін, В. Молдован, Л. Москвич, І. Назаров, Д. Притика, С. Прилуцький, П. Рабінович, М. Руденко, А. Селіванов, В. Сердюк, Н. Сібільова, С. Шевчук, В. Шишкін, І. Юревич та багато інших. Проте на сьогодні в Україні відсутнє єдине комплексне
ґрунтовне дослідження з проблем судового права, що загалом й зумовило актуальність цього дослідження.
Завданням цієї статті є дослідити основні наукові підходи до визначення судового права, з’ясувати його правову природу та сутність, визначити
його складові елементи.
Серед існуючих в юридичній літературі підходів до визначення поняття
судового права варто звернути увагу на запропоноване С. В. Прилуцьким
комплексне розуміння судового права, під яким він визначає:
1. Право, що міститься у судових прецедентах – так зване прецедентне право чи судовій практиці, рішеннях конституційних судів та інших
судових актах.
2. Сукупність норм, які регулюють судоустрій та судочинство.
3. Наукова концепція часів судової реформи 1864 р. у царській Росії, яка
з середини 30-х років минулого століття була продовжена радянською юридичною наукою і відродилась в сучасній Україні та окремих країнах СНД.
4. Окрема галузь права, що комплексно вивчає судову владу та правосуддя у їх системному зв’язку, організації та дії1.
____________
1
Прилуцький С. В. Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя. Держава): монографія / С. В. Прилуцький. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2012. – С. 8–10.
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Перший підхід до розуміння судового права характеризується ототожненням судового права із суддівським правом або суддівською нормотворчістю, під якою розуміють право, створене у результаті прийняття судових рішень, судових актів. Саме таке трактування найближче для країн англосаксонської правової системи, де традиційно суди, поряд із парламентом, виконують нормотворчу функцію, приймаючи судові рішення, що набувають прецедентне значення для врегулювання суспільних відносин. Відтак судове право
згідно цього підходу це все право, що створюється судами. Проте на нашу думку, це дещо вузьке розуміння судового права, під яким розуміють лише складову
судового права – його джерело або зовнішню форму судового права.
Згідно з наступним трактуванням судове право являє собою сукупність
норм, які регулюють судоустрій та судочинство. При цьому С. Прилуцький
зазначає, що у цьому розумінні судове право має характер міжгалузевого комплексу норм (галузевого законодавства). Тут можна навести як приклад Судовий кодекс Бельгії (1967 р.), який врегульовує організацію судів і трибуналів,
їх компетенцію та процедуру діяльності (стаття 1)2, а також правовий статус
адвокатів, Кодекс про судоустрій Франції (1978 р.)3, що визначає нормативні
засади функціонування усіх судових інстанцій, що розглядають кримінальні та
цивільні справи у Франції. У цьому контексті також важливо згадати і про проект Великого судового кодексу, зареєстрований у Верховній Раді України у
2003 році як спроба кодифікації норм, що регламентують судоустрій в Україні.
Однак запропоноване визначення, на нашу думку, є досить вузьким, адже фактично дублює норми, які є в Законі України «Про судоустрій та статус суддів»
і, крім того, є лише галуззю законодавства. Видається сьогодні вже можна вести мову про комплексну галузь права – судове право, а не лише про систему
законодавства. Галузь права і галузь законодавства – це різні, хоча і діалектично взаємопов’язані між собою категорії. Так, первинною одиницею галузі права є юридична норма, у то час як для галузі законодавства – правовий припис,
які у сукупності є складовими нормативно-правового акта. Окрім того, джерелом судового права є не лише нормативно-правовий акт, але й нормативний
договір, судова практика та інші зовнішні форми права. Адже система законодавства є формою існування судового права як галузі права.
Відповідно до третього підходу С. В. Прилуцький під судовим правом
розуміє наукову концепцію царської Росії, починаючи з часів судової реформи 1864 р., що була продовжена радянською юридичною наукою і відродилась в Україні. Багато наукових праць, що стосуються поняття та сутності
судового права були видані ще на початку минулого століття. Так, І. Я. Фой____________
2

Code Judiciaire (10 octobre 1967) [Ressource électronique]. – 368 p. – Mode d'accès: http://www.wipo.
int/edocs/lexdocs/laws/fr/be/be136fr.pdf
3
Code de l’organisation judiciaire [Ressource électronique] // Journal officiel de la Republique
Française. – 18 mars 1978. – Mode d'accès: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
JORFTEXT000000337659
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ницький відзначав найтісніший зв’язок кримінального судочинства з процесом цивільним і адміністративним. Питаннями судового права займалися видатні російські вчені і в радянський період. Серед найбільш відомих публікацій слід назвати роботу М. М. Полянського «Нариси загальної теорії кримінального процесу», опубліковану у 1927 році, в якій аналізувалася думка
вченого про сутність судового права. Пізніше, у 1949 р, вийшла в світ монографія М. Л. Шифмана «Прокурор у кримінальному процесі (стадія судового
розгляду)», в якій автор пропонував розробити концепцію судового права. У
1956 році у роботі А. Л. Ривліна досліджуються питання судового права. У
1983 р. виходить монографія М. М. Полянського, М. С. Строгович, В. М. Савицького і А. О. Мельникова «Проблеми судового права», в якій автори сформулювали і обґрунтували ідею комплексної галузі права як сукупності процесуальних галузей права. Питанням формування концепції судового права
займались не лише представники науки кримінального процесу, але й цвільного процесу такі як Е. М. Мурад’ян, І. В. Решетнікова та інші4.
Категорія «судове право» використовувалась не лише у працях радянських дослідників, так, необхідно відзначити працю («конспект викладів»)
професора Українського вільного університету доктора Ярослава Падоха під
назвою «Давнє українське судове право» (1949 р.), у якій використовуються
та обґрунтовуються такі терміни як судівництво, судовий устрій, судочинство, що є актуальним й сьогодні5.
Серед сучасних українських дослідників проблем судового права та судової влади загалом слід вказати, таких як В. Бринцев, В. Городовенко,
І. Марочкін, В. Молдован, Л. Москвич, І. Назаров, Д. Притика, С. Прилуцький, А. Селіванов, С. Шевчук, І. Юревич та багато інших.
Сьогодні теоретичні уявлення та створення концепції судового права
мають важливе значення для формування нової галузі судового права. При
цьому безумовно не можна говорити про поглинання цієї галузі існуючих процесуальних галузей права, натомість визначальним, на нашу думку, має стати
формування нової галузі судового права, що виступить основою для здійснення правосуддя усіх спеціалізацій та сприятиме забезпеченню єдності судової
влади. При цьому, на нашу думку, про судове право слід говорити не лише як
про концепцію, а вже як про нову правову науку, що хоча ще не сформувалась
остаточно, проте активно наповнюється працями вітчизняних дослідників.
Згідно із четвертим трактуванням судового права С. В. Прилуцького
під судовим правом розуміємо окрему галузь права, що комплексно вивчає
____________
4

Гуськова А. П. Судебное право: история и современность судебной власти в сфере
уголовного судопроизводства: монография / А. П. Гуськова, Н. Г. Муратова. – М.: Юрист,
2005. – 176 с. [Электронный ресурс] // Сейчас.ру. – 2015. – 106 с. – Режим доступа:
https://www.lawmix.ru/commlaw/1333. – С. 2.
5
Падох Я. Давнє українське судове право (конспект викладів) / Я. Падох. – Мюнхен – Париж, 1949. – 49 c.
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судову владу та правосуддя у їх системному зв’язку, організації та дії. При
цьому, на нашу думку, відбулась підміна понять галузь права і юридична наука. Адже галузь права не має за завдання вивчати будь-які явища і процеси,
адже становить сукупність правових норм, що врегульовують суспільні відносини. Відтак завданням галузі судового права є регулювання суспільних
відносин у сфері судової влади, правосуддя в цілому, а не їх вивчення.
Зважаючи на це, на нашу думку, судове право слід розглядати у класичному для більшості правових наук і галузей права підході: як галузь права, як
науку і як навчальну дисципліну. Це дозволить уникнути плутанини в розумінні сутності судового права, дозволить відмежувати судове право від інших
галузей права, юридичних наук та дисциплін.
Під галуззю права розуміємо сукупність однорідних суспільних відносин, врегульованих специфічним методом правового регулювання. Відтак
основним критерієм для розмежування галузей права виступає предмет та
метод правового регулювання. На відміну від багатьох нових галузей права,
виділених із фундаментальних галузей права, наприклад, земельне, екологічне право, господарське право тощо, судове право, зокрема матеріальна його
складова, не перебуває у межах іншої галузі права. Конституція у загальному
врегульовує питання правосуддя та судової влади, так само як й основну матерію інших галузей права. Проте місце судового права серед інших галузей
права, на наш погляд, є унікальним, що визначається тим колом суспільних
відносин, що становлять його предмет і врегульовується специфічним методом правового регулювання.
С. Алексєєв відзначав, що галузі права – не просто зони юридичного
регулювання, не штучно скомпоновані сукупності норм «за предметом», а
реально існуючі та юридично своєрідні підрозділи у самому юридичному
змісті права6. Щодо судового права він писав, що це не основна галузь, яка
поглинає (замінює) кримінально-процесуальне, цивільно-процесуальне, право судоустрою, а «комплексна інтегрована сукупність, що «надбудовується»
над зазначеними підрозділами основної структури радянського права»7.
Л. Москвич пропонує віднести судове право до комплексної галузі права, «оскільки його предмет – правове регулювання суспільних відносин, які
виникають у процесі реалізації функцій судової влади, а отже, поєднує декілька
специфічних (можна навіть сказати – унікальних) правовідносин. Це передбачає взаємовплив норм матеріального права, що визначають статутні положення щодо судоустрою та статусу носіїв судової влади, та норм процесуального права, які визначають загальні засади судового процесу. Взаємовплив
форми і змісту суспільних відносин, які виникають при реалізації функцій
судової влади, обумовлює цілісність та єдність судового права як комплексної
____________
6

Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования /
С. С. Алексеев. – М.: Статут, 1999. – С. 250.
7
Алексеев С. С. Структура советского права / С. С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1975. – С. 197.
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галузі права»8. Погоджуємось із такою позицією, адже судове право дійсно як
комплексна галузь має здійснювати правове регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері здійснення судовою владою правосуддя, а також
створити підґрунтя для всіх процесуальних галузей права, щоб забезпечити
єдність судової влади, наблизити усі судові процеси. Таке наближення має
відбутись не шляхом механічного об’єднання існуючих процесуальних галузей права, а формуванням спільних засад судочинства.
Відтак важко погодитись із висловленою А. П. Гуськовою позицією
щодо категорії судового права, під якою дослідниця розуміє заснований на
праві судовий процес, складовими елементами якого є всі процесуальні галузі
права, «залишаючи в стороні судоустрій, який у певній мірі здійснює свій
організаційно-правовий вплив, але його складовою частиною бути не може»9.
Вважаємо, що такий підхід, що базується на радянській концепції судового
права, на сьогодні не відповідає потребам правової дійсності та юридичної
практики. Об’єднання судового процесу в єдину галузь навіть із виробленням
спільних засад і принципів, без матеріально-правових норм, що визначають
судоустрій та засади здійснення правосуддя в Україні, на нашу думку, буде
фрагментарним та невиправданим.
Звідси песимістичні прогнози щодо долі судового права як самостійної
галузі, що, на думку Л. Лобойко і О. Шило, «не має перспектив на існування,
бо предмети регулювання окремих галузей права, які претендують на роль її
складових, суттєво різняться за змістом»10.
Судовий процес може бути складовою судового права, його особливою
частиною, але відірваний від норм матеріального права, він ризикує стикнусь
з критикою вчених-процесуалістів про те, що всі види судових процесів мають
більше відмінностей, ніж спільних рис. Саме тому, на наш погляд, формування нової комплексної галузі судового права має відбутись із врахуванням сучасних реалій юридичної практики та базуватись на теоретичних здобутках
вітчизняної юриспруденції.
В. Бойко, В. Євдокимов, О. Юлдашев пропонують визначити судове
право як сукупність позитивних прав, що забезпечують природне право людини на справедливий судовий захист11. Відтак судове право у їх розумінні це
____________
8
Москвич Л. Судове право: крок від теорії до галузі права / Л. Москвич // Право України. –
2015. – №3. – С. 21.
9
Гуськова А. П. Судебное право: история и современность судебной власти в сфере
уголовного судопроизводства: монографія / А. П. Гуськова, Н. Г. Муратова. – М.: Юрист,
2005. – 176 с. [Электронный ресурс] // Сейчас.ру. – 2015. – 106 с. – Режим доступа:
https://www.lawmix.ru/commlaw/1333. – С. 18.
10
Лобойко Л. Концепція судового права у контексті судового захисту прав і свобод /
Л. Лобойко, О. Шило // Право України. – 2015. – № 3. – С. 63, 64.
11
Бойко В. Ф. Право людини на правосуддя (Судове право України): навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / В. Ф. Бойко, В. О. Євдокімов, О. Х. Юлдашев. – К.: Варта: МАУП, 2003. –
C. 6, 7.
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суб’єктивне право особи, яке забезпечується державою через створене нею
позитивне право.
На думку А. Селіванова, судове право ідентифікується з теорією правового забезпечення суспільних відносин, пов’язаних зі здійсненням правосуддя. У цьому можна побачити самостійне призначення судового права як
вчення про судову владу в публічно-правовій системі України. Отже, робить
висновок дослідник, судове право нині справді претендує на місце самостійної галузі вітчизняної наукової юриспруденції12.
Погоджуємось із визначенням судового права, запропонованого Л. Москвич, як частини публічного права, яке «вивчає основні засади функціонування судової влади, а саме: основи судоустрою, які обумовлюються потребою належного забезпечення права на судовий захист; основи судового процесу, які включають спільні (загальні для всіх видів судочинства) засади судового провадження та відображають специфіку цього виду юридичного
процесу; основи судового управління, які вивчають місце суду в державному
механізмі, закони ефективної взаємодії суду з державними органами та суспільством тощо»13. У цьому визначені детально охарактеризовано предмет
судового права, тобто те коло суспільних відносин, що врегульовуються у
межах цієї галузі права.
Наступною необхідною ознакою для виокремлення судового права як
галузі права є метод правового регулювання, що визначає якими способами
та засобами здійснюється регулювання тих суспільних відносин що становлять предмет відповідної галузі. Традиційно виокремлюють два основних
методи правового регулювання: імперативний та диспозитивний. У зв’язку з
тим, що судове право є галуззю публічного права і вивчає правосуддя та судову владу, його основним методом виступає імперативний метод правового
регулювання. Проте поряд із цим, як і в багатьох інших галузях публічного
права, судове право характеризується елементами диспозитивності, до яких
можемо віднести інститут примирення в судовому процесі, принципи рівності сторін перед законом і судом, принципи змагальності сторін та диспозитовності тощо.
Отже, вважаємо, що сьогодні є вже всі підстави стверджувати, що судове право в Україні сформувалось в окрему галузь українського права, що
має окремий предмет правового регулювання – суспільні відносини у сфері
правосуддя, так і специфічний метод правового регулювання – імперативнодиспозитивний. А судове право як галузь права можемо визначити як сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері здійснення
____________
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Селіванов А. О. Судове право: нова галузь права чи теоретична думка? / А. О. Селіванов //
Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 6 (94). – С. 6–9.
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та реалізації правосуддя шляхом здійснення судочинства. Звичайно, це визначення має загальний характер і не претендує на повноту, але має на меті
окреслити особливий предмет цієї галузі – правосуддя.
Правосуддя в Україні здійснюється судовою владою у п’ятьох формах
судочинства: конституційного, цивільного, господарського, кримінального й
адміністративного, а доктрина судового права набуває особливого значення
як імпульс для дослідження предмета спеціальної галузі юриспруденції – науки
про судове право, яка відображає не тільки наукову концепцію, теоретичну
модель, а й реально існуюче явище правового життя, в якому існують судова
влада і судовий порядок14.
Відтак у другому значенні судове право слід розглядати як юридичну
науку. У цьому сенсі вона є ширшою, ніж галузь права. Як наука судове
право включає праці, теоретичні напрацювання дослідників, що створюють
теоретико-методологічні основи дослідження, пошуку оптимальних моделей, аналізу, практичні рекомендації, концепції з питань практичного врегулювання суспільних відносин у сфері правосуддя. Саме наука судового
права створила передумови для виокремлення судового права в окрему галузь права.
Проте необхідно визнати, що у сучасній українській юриспруденції судове право є ще дуже молодою та малодослідженою наукою. Предмет дослідження судового права переважно розкривається у працях вчених конституціоналістів та процесуалістів. Цю тезу підтверджує і М. Колоколов стверджуючи, що знання про судову владу, які наразі розкидані по цілій групі гуманітарних наук, нагально потребують узагальненого викладення у межах
єдиної фундаментальної науки15.
Судове право як наука являє собою галузь спеціальних знань щодо
закономірностей функціонування судової влади, її місце в системі державних
органів та суспільну роль, організаційні засади належних умов для функціонування, процедуру судочинства та специфіку владного впливу на суб’єкти
права16.
Формуванню науки судового права сприяє існування окремої спеціальності для захисту дисертацій в Україні – 12.00.10 – судоустрій; прокуратура
та адвокатура. Відповідно до паспорту цієї спеціальності досліджуються питання правової природи судової влади, проблеми розвитку законодавства щодо завдань і структури судової системи, правовий статус суддів та органів,
що складають інфраструктуру судової влади.
____________
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Селіванов А. Судове право як самостійна галузь системи сучасного українського права /
А. О. Селіванов // Право України. – 2015. – № 3. – С. 9–17.
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Судове право як навчальна дисципліна в Україні практично не сформована. Питання судоустрою, системи судів, конституційних принципів їх
побудови розглядається фрагментарно у межах теорії держави і права, конституційного права, предмету щодо судових та правоохоронних органів тощо. І лише в небагатьох навчальних закладах існують окремі кафедри з
проблем судового права та викладається однойменна навчальна дисципліна.
Насамперед, у цьому плані передовим є Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», де викладається навчальна
дисципліна «Судове право», розроблено навчально-методичний посібник із
цього предмету17. Проте це швидше виняток із загального правила. Тут ми
наштовхуємось на питання щодо доцільності вивчення такого предмету
студентами юридичних факультетів у вищих навчальних закладах України.
У цьому контексті погоджуємось із А. В. Цихоцьким, який зазначає, що вивчення студентами судового права є вкрай важливим для підготовки юристів, оскільки майбутній фахівець опановує знання, що є потрібними для
фундаментальної підготовки правознавця, засвоює правові поняття, знання
яких необхідно для забезпечення ефективної діяльності органу державної
влади в умовах формування державності та ринкової економіки, а також
формує свою правову культуру і здатність приймати правові обґрунтовані
рішення18.
Отже, можемо зробити висновок, що сьогодні питання судового права в
Україні є вкрай актуальні в умовах постійного реформування судової системи
та пошуку оптимальної моделі судової влади, створення механізмів її незалежності та об’єктивності, неупередженого розгляду та вирішення судових
справ. Судове право є новим явищем для вітчизняної науки та права загалом.
Вважаємо, що інтенсифікація теоретичних досліджень у галузі судового права сприятиме вдосконаленню правової сфери реалізації правосуддя та створенню належної законодавчої бази.
Дослідження поняття та сутності судового права дозволило нам прийти
до висновку щодо необхідності виокремлення трьох підходів для визначення
судового права як галузі права, науки та навчальної дисципліни. Однак питання судового права потребує подальших фундаментальних наукових досліджень, що сприятиме його утвердженню у вітчизняній правовій науці та
подальшому формуванню відповідної галузі українського права.
____________
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13. Москвич Л. Судове право: крок від теорії до галузі права / Л. Москвич //
Право України. – 2015. – № 3. – С. 18–25.
14. Селіванов А. Судове право як самостійна галузь системи сучасного
українського права / А. О. Селіванов // Право України. – 2015. – № 3. – С. 9–17.
15. Колоколов Н. А. Судебная власть: о сущем феномена в логосе: моногр. /
Н. А. Колоколов. – М.: Юрист, 2005. – 560 c.
16. Москвич Л. Судове право: крок від теорії до галузі права / Л. Москвич //
Право України. – 2015. – №3. – С. 18–25.

72

Володимир Решота
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Some issues of the constitutional development of Ukraine as the sovereign state.
Constitutional development of Ukraine as the sovereign state extends back slightly
over a quarter of a century. This period of time is sufficient to analyse achievements and failures, define mistakes, find ways of correcting them, as well as model
directions of the future governmental evolution. During this time, Ukraine has
managed to constitute its state sovereignty, to adopt the Constitution (1996), to reflect in it the basic principles of constitutionalism, to fix a wide range of constitutional human rights and freedoms, to accede to the European community by joining
the Council of Europe (in 1995) and ratifying a number of important international
treaties, including the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms (in 1997). This was preceded by difficult social and political
processes, i.e. the formation of a multiparty system, the implementation of new
electoral standards, the gradual decentralization of power and the liberalization of
public life.
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However, Ukraine, unfortunately, failed to form an effective and at the
same time constitutionally limited system of public authority. This was one of the
reasons why certain provisions of the Ukrainian Constitution, especially those
concerning human rights and freedoms, have been unrealized. Since the main
objective of the public authority was not only to govern the state in post-socialist
conditions, but to conduct a number of necessary state reforms, many lawyers
and most politicians tended to the model of a «strong» president with authority to
manage the executive branch of power. The society, in which the need for a
«strong hand» had been formed during the time of the socialist system, was inclined to follow that model. The risks associated with the presidential model of
government in post-socialist, illiberal societies, have been underestimated,
thereby the idea of the effectiveness of the government, not of its limitations, has
prevailed. Today, the fallacy of this decision is obvious. In fact, lack of appropriate «safeguards» in the system of public authority has led to the excessive concentration of power in the hands of the president, created the preconditions for
the occurrence of the authoritarian system, under which the president actually
controlled the legislative and executive bodies and had serious leverage over the
judiciary power, as of 2013.
In general, the state ideology did not focus on the formation of a constitutional state (with constitutionally limited public authority), but on the idea of a democratic legal state. The latter meant, according to the most widespread in a postSoviet period approach, the state founded on the people’s power and limited by
legislation (which was actually identified with a set of laws), by human rights envisaged by the said laws, at best. Thus, it was overlooked that without real constitutional restrictions, democracy could easily turn into dictatorship (a rule, which was
known to ancient Greeks, and was again proved by Ukraine’s experience). The implementation of formal features and certain elements of democracy, including
competitive elections, referendums, etc., did not bring the desired result, as the
dominant political forces manipulated electoral legislation, easily changing it to
achieve desirable results at the next elections.
Lack of an internally balanced constitutional system of government and an
effective system of public authority has repeatedly led to political and governmental crises, overcoming thereof has been wrongly associated with the redistribution
of power among the highest bodies of the state power and, therefore, amendments
to the Constitution. In fact, since its adoption until today, the Constitution of
Ukraine alternately acted in two editions – the first version of 1996, which provided a presidential-parliamentary form of government (1996–2004 and 2010–
2013) and the addition of 2004 with the system of parliamentary-presidential governance (2004–2010 and from 21 February till nowadays). Moreover, both versions
of the Constitution contained unsuccessful variants of the distribution of powers
between the president, parliament and government, and, what is the most important, didn’t create a balanced system of government.
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It should be added that every time (in 2004, 2010, 2014) the Constitution
was amended in the ways that further raised doubts as to its legitimacy. The first
time the Constitution was attacked in 2000, when elected for a second term, President Leonid Kuchma made an attempt to strengthen the status of the President at
the expense of weakening the position of parliament by constitutional amendments
through the national referendum. However, the Constitutional Court stood up for
the Constitution and recognized two of the six questions, planned to be put to the
referendum, unconstitutional. These were the questions on the confidence in the
current parliament and adoption of a new Constitution through a referendum, as the
Basic Law did not provide such opportunities. The majority of citizens voted «yes»
in the referendum regarding other four issues (i.e. the reduction of the number of
deputies from 450 to 300, the establishment of additional grounds for the dissolution of the parliament, the liquidation of the institution of parliamentary immunity,
the establishment of a bicameral parliament in the future). However, the referendum decision was not implemented.
The first amendments to the Constitution of Ukraine were made on December 8, 2004 as a result of massive public protests against the officially announced
results of the presidential elections (V. Yanukovych was announced the elected
president), which had included significant falsifications at the stages of voting and
counting of votes (the Orange Revolution). As a compromise to overcome the crisis, the two laws, on amendments to the Constitution and holding the third round of
the presidential elections between two candidates who had received the greatest
support from voters in the first round, were simultaneously adopted by the socalled «package» voting. It should be noted that the adoption of the Law on
Amendments to the Constitution involved a gross violation of procedures, which
were thoroughly analysed in the opinion of the Venice Commission1. That became
a formal ground for the cancellation of the constitutional reform in 2010 and the
actual returning to a presidential-parliamentary system of government.
However, the submission to the Constitutional Court had been brought in before, but in 2008 the Court refused to consider the case, citing to the fact that the
Law on Amendments to the Constitution after its entering into force becomes an
integral part of the Constitution and the Court does not have the authority for the
revision of the Constitution2. After the presidential elections in 2010, the Constitutional Court changed its legal position, and considered the Law on Amendments to
the Constitution in 2004, declaring it unconstitutional due to the aforementioned
violations of procedures and reinstating the Constitution of 1996. The body of constitutional jurisdiction had actually become the subject of constitutional reform,
____________
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CDL-AD(2004)030-e Opinion on the Procedure of Amending the Constitution of Ukraine
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which was criticized by the Venice Commission3. This step laid the legal basis for
the concentration of power by the president.
As a result of the events of late 2013 – early 2014 (Revolution of Dignity),
the Verkhovna Rada of Ukraine again recognized the Constitution of Ukraine of
2004. But it was not done by adopting the law on amendments to the Constitution
according to the established procedure (section 13), but by passing the Law «On
the recovery of certain provisions of the Constitution of Ukraine» (21 February
2014) by the majority vote. The Law contained the political assessment of the previous constitutional process and stated that by taking the decision in 2010, the Constitutional Court went beyond the constitutional powers and changed the Basic Law
in an unconstitutional manner, since the Constitution is an act of constituent power
of the people and the authority of amending it belongs to the Parliament only (in
accordance with section 13 of the Constitution).
However, this was not the only advantage of the Revolution of Dignity. Its
more important achievement is that, having become an example of the right of
people to resist tyranny, it gave strong impetus to rethink approaches to the formation (reformation) of the constitutional system of public authority. Previously, all
serious political crises were resolved by the redistribution of power between the
president, parliament and government and therefore by changing the form of government (2004, 2010), whereas in 2014, it was for the first time when the society
expressed clear demands to protect from the government arbitrariness and prevent
it in the future. Thus, the first steps in reforming the government were to be focused on its decentralization, as well as fundamental changes in the justice system
and the fight against corruption.
Such a public requirement demonstrates the need for the formation of the
principally new system of governance – constitutional. It should include a system
of constitutional means to prevent the state arbitrariness, to limit the state power in
order to guarantee the constitutional rights and freedoms of man and citizen. Such a
system of constitutionally limited government is a practical plane of constitutionalism, which also includes appropriate ideology and doctrine. It is the constitutionalism that has to become the methodological basis for the further constitutional development of Ukraine, the formation of its constitutional (in the sense of limited
government in favour of human rights) state. However, constitutionalism is too
general as a concept, while defining the directions for further constitutional development needs clear guidelines, which can be fulfilled by the model of constitutionalism, which is the most acceptable for Ukraine.
Methodological prerequisites for defining the models of constitutionalism. Constitutionalism is usually understood as the doctrine and practice of limited govern____________
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ment, opposite to the state arbitrariness4. It is based on the ideas of human freedom,
respect for human dignity, warranty of fundamental rights, the rule of law and democracy. These principles are declared by the constitutions of most modern states
and are reflected in a number of international treaties, therefore, are universal. In
particular, the Resolution adopted by the UN General Assembly on the rule of law
on the national and international levels (16 December 2013) states that human
rights, the rule of law and democracy are interlinked and mutually reinforcing and
that they belong to the universal and indivisible core values and principles of the
United Nations5. According to the preamble of the Universal Declaration of Human
Rights of 1948, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable
rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and
peace in the world. The principles of respect for human rights, human dignity are
reflected in the preamble of the UN Charter; promoting and encouraging respect
for human rights and for fundamental freedoms for all is seen as one of the objectives of the Organisation (p. 3 art. 1). The principle of democracy is also universally acknowledged in the world; article 21 of the Universal Declaration of Human
Rights states that «Everyone has the right to take part in the government of his
country, directly or through freely chosen representatives; ... The will of the people
shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in
periodic and genuine elections...».
The implementation of the said principles should ensure the existence of the person-centred political and legal system, wherein fundamental human rights are a priority
to the state. The state itself in this case cannot be arbitrary and must operate within a
certain legal framework. The most important guarantee of the existence of such a system is the Constitution, which, on the one hand, insures fundamental rights, on the
other hand, sets the legal limits for the state, its bodies and officials. However, the very
existence of the Constitution does not guarantee that the state is constitutional in its
essence; therefore, constitutionalism is based on relevant ideology system of constitutional means of the limitation of the public authority.
However, if constitutionalism is not considered as a purely theoretical construction, but as a practical model of the political system, it can be seen that along
with its universal principles, in its structure there are also elements of a purely national character. The universal character of principles is determined by the general
recognition thereof by the constitutional states which form their constitutional systems on this base. The implementation of the fundamental values generates common features of their legislation and the functioning of the public authority. However, the realisation of universal constitutional principles is accompanied by a
____________
4

McIlwain Charles Howard. Сonstitutionalism Ancient and Modern. – Ithaca, New York: Cornell
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number of different doctrines, concepts and approaches to understanding their
meaning, and, therefore, the implementation into practice of the modern state.
Today, there are at least two distinct ideologies of constitutionalism put into
practice – liberalism (USA, UK) and liberal democracy (continental Europe), as
well as several concepts – of formal legality (USA), of the material constitution
(United Kingdom) and of the institutional system of limited government (continental Europe). Of course, there are significant differences between national constitutional systems, determined by national historical and cultural factors. However,
despite the peculiarities of national constitutional orders, it is possible to distinguish some common features and characteristics of the constitutionalism of individual states, based on these concepts. This gives reason to raise the issue of the
existence of several models of constitutionalism.
In the comparative constitutional law, the approach to defining the models of
various institutions is traditional. For example, defining the models of the constitutional regulation of human rights and freedoms, constitutional control, local government and others has already become usual. In recent years, the question of the
existence of the constitutional models as certain types of the constitutional regulation of social relations has been brought up6.
The existence of the models of constitutionalism is caused by the trend towards unification of the constitutional orders of different states. The very category model presupposes certain defining features of constitutionalism, which
constitute a kind of sample, standard, and are followed by a group of countries.
For example, the English model of constitutionalism in its time became the
model for a number of British colonies, the American one – for the countries of
Latin America (including Mexico, Brazil, Argentina). Formed in Western
Europe, continental (European) model became the model for Eastern European
States during the formation of their constitutional statehood in the second half of
the 20th century. Typically, the ideological and doctrinal elements are common
for the countries within the respective model of constitutionalism, but their constitutional systems are different. Thus, it looks unreasonable to consider the constitutionalism of each country as a separate model of constitutionalism, in such
case we should rather talk about constitutional systems of governance within the
framework of a certain model of constitutionalism.
Viewing constitutionalism as a doctrine and practice of limited government,
we can distinguish three models of constitutionalism: American, English and European (continental). Each of them involves a kind of embodiment of the universal
principles of constitutionalism through their own instruments and mechanisms with a
relevant doctrinal support. In addition to different ideological foundations and doctrinal features, the said models of constitutionalism have certain inherent characteristics, specific structure and various practical expressions in the form of respective
____________
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constitutional systems: constitutional presidentalism, monarchical or republican parliamentarism, mixed presidential or parliamentary government.
The European model of constitutionalism is a unique phenomenon, because
the level of uniformity and integration of some of its elements led to raising the question on arising of the European constitutional identity7. The formation of the Council
of Europe, the standards thereof strongly influenced the content of the European
model of constitutionalism, played a significant role in its creation. It should be noticed that having become a member of this organisation in 1997, Ukraine actually
chose the model of constitutionalism, taking on responsibilities for the implementation of its standards. Despite the fact that we have been heading this direction for
quite a long period of time, today there is a lack of understanding of the European
model of constitutionalism as an integrated system with its internal logic and the
laws of development. This can be proved by the proposals of some political and public figures, as well as lawyers, on the elimination of the Constitutional Court of
Ukraine, the introduction of presidential governance, etc. Therefore, it is very important to define the characteristics of the European model of constitutionalism, to clarify the constitutional and legal status of the institutions, which are the elements of the
constitutional system, as well as to set the boundaries of the integration and uniformity within this model, outside of which there is the sphere of national peculiarities.
Characteristiс features of the European model of constitutionalism. Each
model of constitutionalism is a unique combination of appropriate ideology, doctrine and constitutional system of government. In contrast to the American and
English models, based on the ideology of liberalism, European model of constitutionalism is founded on the ideology of liberal democracy. Central in its system is
the ideal of individual freedom, the achievement thereof under conditions of medieval absolutism in continental Europe was possible through the struggle for democracy by curbing government tyranny and state arbitrariness. Thus, the content
of the ideology of constitutionalism in its continental European version is to limit
the democratic system of public authority by constitutional means in order to guarantee human freedoms and fundamental rights.
To this should be added one more ideological feature of the European constitutionalism, which follows from a wide interpretation of justice, which covers its
social aspect. The preamble of the European Social Charter of 1996 referred to the
Ministerial Conference on Human Rights (5 November 1990), which stressed the
need to preserve the indivisible nature of all human rights, be they civil, political
(guaranteed including the Convention 1950) and economic, social and cultural8.
____________
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The Charter contains provisions aimed at ensuring social justice, including the
words «just» and «fair» used in the context of the right to just conditions of work
(art. 2) and a fair remuneration (art. 4). At the same time, this principle is prevalent
in the entire document, reflecting a fairly wide range of social and economic rights
such as the right to work, the right to fair, safe and healthy working conditions, a
fair remuneration, social security, health care, social and medical assistance, the
right of children and young persons to protection, the right of female workers to
maternity protection, the right of persons with disabilities to independence, social
integration and participation in the community and others.
The doctrinal basis of the European model of constitutionalism is a concept
of the institutional system of restricted government. In terms of the European
model of constitutionalism, it covers the following elements: 1) a written constitution, which is an act of the people’s constituent power, is rigid and legitimate;
2) legal (constitutional) rights and freedoms of man and citizen and the system of
their protection, which should determine the content and direction of the state’s
activities, imposing appropriate restrictions on it; 3) constitutional jurisdiction
(usually in the form of constitutional justice) aimed at ensuring the supremacy and
stable nature of the Constitution, limiting the legislative powers of the parliament,
as well as ensuring the stability of the whole system; 4) a parliamentary system
wherein the head of state performs mainly representative functions with the executive branch of power depending on the legislative branch; 5) organisation of power
according to the principle of subsidiarity, decentralized government (which does
not allow excessive concentration of power on the national level); 6) an independent judicial branch of power which guarantees the protection of human rights and
exercises control over the activities of the executive branch of power.
The combination of these elements should ensure internal balance of the
whole system. It is possible to distinguish them by analyzing common features of
governance of continental Europe states, but only conditionally, since there are serious differences in the national constitutional legal orders, for example, in relation
to referendums (this practice is not typical for Germany, but is common for France,
Italy, Spain, of Denmark); in relationships between the state head, legislative and
executive power (the president has got real power in France, while he has mainly
representative and ceremonial functions in Belgium, Denmark, Spain, the Netherlands, Norway and Sweden); in the organization of decentralized territorial system
of government (federations – Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Germany, Switzerland and the unitary decentralized states – Bulgaria, Ireland, Italy,
Lithuania, Netherlands, Poland, Slovakia and others). However, a set of common
principles and features of constitutionalism forms a so called «ideal» model in its
European sense, which guarantees the existence of a limited constitutional system
of government with a priority of people, their freedoms and rights.
Another important characteristic of the European model of constitutionalism
is the presence along with national of supranational mechanisms of protecting hu-
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man rights and fundamental freedoms, which are an effective instrument for restricting the state power in their favor. We should only read the number of adopted
by the European Court of Human Rights decisions to see this. So, from 1959 (the
year of foundation of ECHR) to the end of 2015, the Court made about 20 thousand
decisions, about half of which related to five countries: Turkey, Italy, Russia, Romania and Poland. Of the total number of decisions that have been enacted by the
Court since 1959, about in 84% of them the violations at least of one article of the
Convention were found9,10.
Within the European constitutionalism, two models – French and German –
are sometimes singled out, the distinctive features of the first one being «strong
presidential power, rationalized parliamentarism and the limited role of constitutional justice» and the second one – «three values-ideas of classical liberalism, socialism and Christian natural law» and «specialization of the constitutional jurisdiction»11. The greatest differences exist on the level of constitutional governance of
these states which, as noted above, is manifestation of their national constitutional
identity and does not deny the existence of the European model of constitutionalism with the common ideological foundation. The constitutional systems of government of these states have formed historically due to various social and political
circumstances. Along with this, one cannot deny the fact the French and German
systems have drawn significantly closer on ideological and doctrinal levels in recent decades, besides, they have common values that formed the basis of European
integration, as well as elements of constitutional practice, due to jurisdictional activities of the European bodies and institutions.
These elements were first combined in the Spanish Constitution of 1978, a
number of provisions thereof being close to the Constitutions of Germany, France,
Italy and Portugal. It is also worth noting that the European model of constitutionalism includes both Western and Central and partly Eastern Europe. The last two
groups of states joined it recently, in the late 20th century, after the fall of the socialist order. Thus, in the 1990s, the Baltic states as well as Poland, Hungary,
Czech Republic, Slovakia and Slovenia actively formed their constitutional systems, using the experience of Western countries and basing these changes on the
ideology of European constitutionalism. Some of them used certain elements of the
French and German constitutionalism, the German model of a strong constitutional
jurisdiction and the elements of arbitration functions of the French president.
Formation of constitutionalism in these states occurred simultaneously with
the process of European integration. In view of the governance, it meant reformation of the relations, primarily the ones with man, society and also within the public
____________
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authority. The Council of Europe bodies, particularly the Venice Commission and
the Congress of Local and Regional Authorities of Europe played an important role
in these processes. Their recommendations and resolutions served as a guide to the
implementation of European values in the national state practice. This is the path
that Ukraine has yet to pass, however, today we have made the first steps which
indicate the perception of the European model of constitutionalism.
Objectives of the constitutional development of Ukraine. Ukraine accepted
European constitutional values; ideological and doctrinal components of constitutionalism are generally formed. The Constitution contains the principles of guaranteeing the rights and freedoms of man and citizen, the rule of law, separation of
state powers, popular sovereignty, etc., which are reflected in research works of
Ukrainian scientists. However, the formation of constitutionalism in Ukraine is
far incomplete, it is not the fact of adopting the constitution that proves its existence, but the fact of achieving its goal – formation of the constitutionally limited
system of government, which guarantees the rights and freedoms of man and citizen. Therefore, the goal of constitutional reform in Ukraine, in our opinion, is to
develop a practical component of constitutionalism. Taking into account the singled above elements of constitutional system of government, we can define the
priorities.
Firstly, this is legitimation of the Constitution. Only the Constitution the legitimacy therof is not questioned by society, public authorities or officials can efficiently perform the function of legal constraints of government and guarantee the
rights and freedoms of man. It should be emphasized that the adoption of the Law on
the restoration of certain provisions of the Constitution of Ukraine on February 21,
2014 (which was held, as mentioned above, not through the procedure of constitutional amendments, but by adoption of the ordinary law) was the result of realization by the Ukrainian nation of its right to resist arbitrary power. However, such
actions, committed on the revolutionary impulse, and aimed at restoring the constitutional order, rebuilding the political regime, cannot be repeated and constant. In
addition, they are always associated with undermining the authority and legitimacy
of the Constitution and therefore require serious further work to be resumed. Of
course, the best way would be to adopt a new constitution by the specially created for
this constituent with subsequent approval through the constitutional referendum. But
we should keep in mind that the theory of constitutional law opposes adopting or
amending constitutions under the conditions of war or external aggression (such
amendments are prohibited by the Constitution of Ukraine (p. 157).
It is qually important to change approaches to the formation of the Constitutional Court of Ukraine in order to ensure its political independence and impartiality. A specialized body of constitutional jurisdiction (mainly – Constitutional court)
is an essential element of the constitutional system of government in terms of the
European model of constitutionalism. It should guarantee the stability and suprem-

The European Model of Constitutionalism…

83

acy of a written constitution, to limit the legislative power of Parliament by recognising its acts to be unconstitutional, to modernise the understanding of constitutional norms through their official interpretation and to resolve constitutional conflicts. Such activity ensures the stability of the entire constitutional system and at
the same time guarantees its existence. The low level of authority of the Constitutional Court of Ukraine as a result of its controversial activities is one of the major
obstacles for the development of the constitutional state, since a number of accepted in recent years acts are often treated as the ones aimed at protecting certain
political interests rather than the supremacy of the Constitution and its values.
Therefore, the status of the Constitutional Court of Ukraine should be significantly
improved in terms of guaranteeing its political independence, ensuring thereof was
impossible with 1/3 of the judges being appointed by the President, the Parliament
and the Congress of Judges. Moreover, the importance of this problem is on the
same level as the legitimation of the Constitution.
The whole system of the judiciary, which is an important element of the constitutional system of government that protects rights and freedoms of man and citizen, rights and interests of entities, exercises control over the legality and constitutionality of state authorities and thus ensures the system of separation of state
power in general, requires ensuring real independence. Finally, the activities of the
judiciary ensure a balance between freedoms and human rights, the interests of society and of the state. To perform these functions, it is necessary for the judiciary to
possess independence, which should be the priority for the judicial reform, which
starts in Ukraine. Instead, this reform is reduced to a complete replacement of the
judicial corps by the authorities and some active civil society representatives,
which does not solve urgent problems of justice, but makes the judiciary more dependent (on the executive authorities, that carry out various inspections of judges,
prosecutors and other law enforcement agencies, involved in these processes, as
well as the Parliament and, therefore, political parties).
With regard to the parliament, from the perspective of basic criteria of estimation of its activity (such as the quality of legislation, degree of national and regional representation, compliance with rules of the legislative process and parliamentary ethics), it needs serious improvement. Since the parliament, in the context
of the European model of constitutionalism, is usually the central body of public
authorities, which determines the directions of domestic and foreign policies and is
responsible for the formation and activities of the government, this is one of the
most important objectives in the constitutional development of Ukraine. Changing
the principles of the formation of Verkhovna Rada and holding elections through
an open regional candidate list system, ensuring personal voting of deputies, establishing rules of conduct in the Parliament and controlling their compliance are essential prerequisites for the development of parliamentarism.
In addition, territorial organization of power based on the principles of subsidiarity and decentralization is essential for the creation of the constitutionally
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limited governance. This enables to deconcentrate the power to territorial units and
effectively manage the whole complex of public affairs. The reform of local government has been prepared in Ukraine for almost two decades. The first steps in
this direction have already been made (today the community association is being
held), but the total implementation of the reform requires amendments to the Constitution.
Performing the said tasks needs purposeful activity of all state apparatus,
scientific and expert community, civil society and, what is most important, the systematic approach to the formation of the constitutional system of government based
on the principles of constitutionalism.

Streszczenie
Europejski model konstytucjonalizmu jako wzorzec dla rozwoju konstytucyjnego
Ukrainy

Kryzysy polityczne i państwowe powstające w trakcie rozwoju konstytucyjnego
Ukrainy, wskazują na to, że na Ukrainie do tej pory nie udało się sformować efektywny i, równocześnie, ograniczony konstytucyjnie oraz zrównoważony system
rządzenia. Taki stan rzeczy utrudnia realizacje przepisów Konstytucji gwarantujących prawa i wolności człowieka. Wydarzenia ostatnich lat doprowadziły do przemyślenia podejść do kształtowania się (reformowania) systemu konstytucyjnego
władzy publicznej, co ma zakładać nie kolejną redystrybucję kompetencji wyższych władz publicznych, a kształtowanie fundamentalnie nowego rządzenia –
konstytucyjnego.
Podstawą metodologiczną dalszego rozwoju konstytucyjnego Ukrainy,
kształtowania jej państwowości konstytucyjnej (w znaczeniu ograniczenia władzy
państwowej na korzyść praw człowieka) powinien być konstytucjonalizm. Rozważając jego jako doktrynie oraz praktykę rządzenia ograniczonego, można wyróżnić
trzy modele konstytucjonalizmu: amerykański, angielski oraz europejski (kontynentalny). Każdy z modelów przewiduje oryginalne wcielenie uniwersalnych zasad
konstytucjonalizmu z wykorzystaniem własnych instrumentów i mechanizmów z
odpowiednim doktrynalnym uzasadnieniem.
Europejski model konstytucjonalizmu jest zjawiskiem unikalnym, ponieważ
poziom jednolitości i integracji niektórych jego elementów doprowadził do powstania tezy o wykształcenie się europejskiej tożsamości konstytucyjnej. Istotną
rolę w rozwoju europejskiej tożsamości konstytucyjnej odegrało utworzenie Rady
Europy, system standardów której znacząco wpłynął na treść europejskiej modeli
konstytucjonalizmu. Po przystąpieniu do Rady Europy w 1997 roku, Ukraina faktycznie zdecydowała się z modelem, biorąc na siebie obowiązki co do implementa-
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cji standardów Rady Europy. Pomimo tego, że Ukraina idzie tym szlakiem dość
dawno, do dzisiaj istnieje brak rozumienia europejskiego modelu konstytucjonalizmu jako zakończonego systemu z wewnętrzną logiką, prawami rozwoju i prawidłowościami. Dowodem tego są propozycje niektórych działaczy społecznych i
politycznych oraz prawników likwidacji Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, wprowadzenia prezydenckiego systemu rządzenia itp. Z tych powodów ważnym jest klarownie określić cechy charakterystyczne europejskiego modelu konstytucjonalizmu, wyjaśnić treść konstytucyjno-prawną odrębnych instytutów – elementów systemu konstytucyjnego, a także ustalić granice zintegrowania i jednolitości wewnątrz modelu, poza którymi jest strefa cech narodowych.
Podstawą doktrynalną europejskiego modelu konstytucjonalizmu jest koncepcja instytucjonalna, która przewiduje stworzenie systemu instytucjonalnego
powstrzymywania rządowej tyranii. W europejskim modelu konstytucjonalizmu
system konstytucyjny ograniczonego rządzenia zawiera takie elementy: 1) sztywna, pisana konstytucja będąca aktem władzy narodu i posiadająca legitymność;
2) prawnie (konstytucyjnie) zapisane prawa i wolności człowieka oraz system ich
ochrony (określają treść i kierunek działalności państwa, nakładając na niego odpowiednie ograniczenia); 3) jurysdykcja konstytucyjna (głównie w formie sądownictwa konstytucyjnego), celem której jest gwarancja rządów i stabilności konstytucji, ograniczenia ustawodawczych kompetencji parlamentu, a także zapewnienie
stabilności całego systemu; 4) parlamentaryzm (z realną władzą większości parlamentarnej w strefie władzy wykonawczej); 5) organizacja władzy na podstawie
zasady subsydiarności, decentralizacja władzy (nie dopuszcza nadmiernej koncentracji władzy na poziomie ogólnopaństwowym); 6) niezależna władza sądownicza,
która gwarantuje ochronę praw człowieka i kontroluje działalność władzy wykonawczej.
Słowa kluczowe: konstytucjonalizm, model europejski, państwo konstytucyjne,
rozwój konstytucyjny Ukrainy.
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Європейська модель конституціоналізму
як зразок для конституційного розвитку
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Ключові слова: конституціоналізм, європейська модель, конституційна держава, конституційний розвиток України.
Окремі питання конституційного розвитку суверенної України. Конституційний розвиток України як суверенної держави налічує трохи більше, ніж
чверть століття. Це період часу, достатній для аналізу здобутків і прорахунків, виявлення помилок, пошуку шляхів їх виправлення, а також розроблення
напрямів подальшого державного розвитку. За цей час Україні вдалося
конституювати свій державний суверенітет,прийняти Конституцію (1996 р.),
відобразити у ній вихідні засади конституціоналізму, закріпити широкий перелік
конституційних прав та свобод людини і громадянина, приєднатися до європейського співтовариства через вступ до Ради Європи (1995 р.) та ратифікацію низки важливих міжнародно-правових актів, зокрема Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (1997 р.). Цьому передували
досить складні суспільно-політичні процеси, що відбувалися у пострадянському,
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посттоталітарному суспільстві: формування багатопартійної системи, впровадження нових засад виборів, поступова децентралізація та загальна лібералізація суспільного життя.
Разом із цим, Україні, на жаль, не вдалося сформувати ефективну і водночас конституційно обмежену систему публічної влади. Це стало однією із
причин нереалізованості низки положень Української Конституції, передусім
стосовно гарантування конституційних прав та свобод людини і громадянина.
Оскільки основним завданням державної влади було не тільки управління
державою в постсоціалістичних умовах, але і проведення низки необхідних
реформ, досить багато правників та більшість політичних діячів схилялись до
моделі «сильного» президента із повноваженнями щодо керівництва виконавчою владою. Суспільство також прихильно ставилося до неї, очевидно, в
силу сформованої протягом попередніх десятиліть потреби у відчутті «сильної руки». Ризики, з якими пов’язані президентські моделі правління в неліберальних постсоціалістичних суспільствах, були недооцінені, відтак перемогла ідея ефективності державної влади, поступившись ідеї її обмеженості.
Сьогодні помилковість такого рішення є очевидною, адже саме відсутність
відповідних «запобіжників» у системі публічної влади призвела до надмірної
концентрації повноважень в руках глави держави, створила передумови для
виникнення системи авторитарної влади, за якої станом на 2013 рік президент
фактично контролював і законодавчу, і виконавчу владу, а також мав серйозні важелі впливу на владу судову.
В державотворчій ідеології загалом акцент був зроблений не на формування конституційної держави (із обмеженою конституційними засобами
державною владою), а на ідею демократичної правової держави. Під останньою, відповідно до підходу, який був найбільш поширеним у пострадянський період, розуміли засновану на владі народу державу, обмежену правом
(що фактично ототожнювалося із сукупністю законів), у кращому випадку –
правами людини, які закріплені тими ж законами. При цьому, з уваги було
упущено, що демократія без реальних конституційних обмежень може легко
перетворитися в диктатуру (правило, яке було відоме ще давнім грекам, і ще
раз підтвердилося досвідом України). Запровадження формальних ознак та
окремих елементів демократії, зокрема альтернативних виборів, референдумів тощо, бажаного результату не принесло, адже пануючі політичні сили
маніпулювали виборчим законодавством, із легкістю змінюючи його для досягнення бажаних результатів на кожних наступних виборах.
Відсутність внутрішньо збалансованої конституційної системи правління та ефективної системи публічної влади неодноразово призводила до
політичних та державних криз, вихід із яких помилково пов’язувався із перерозподілом повноважень між вищими органами державної влади й, відповідно, змінами до Конституції. Фактично, від часу її прийняття і до сьогодні,
Конституція України почергово діяла у двох редакціях – початковій, 1996 року,
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яка передбачала президентсько-парламентську форму правління (1996–2004,
а також 2010–2013 рр.) та редакції 2004 року, яка передбачає парламентськопрезидентське правління (2004–2010 рр., і з 21 лютого 2014 року діє по сьогодні). Причому, обидві редакції Конституції містили невдалі варіанти розподілу влади між Президентом, парламентом та урядом, і, щонавайжливіше,
не створювали збалансованої системи державної влади.
До цього слід додати, що кожного разу (у 2004, 2010, 2014 рр.) зміни до
Конституції вносилися способами, що у подальшому викликали сумніви у її
легітимності. Перший удар Конституція прийняла на себе у 2000 році, коли
обраний на другий строк президент Л. Кучма зробив спробу посилити статус
глави держави за рахунок ослаблення позицій парламенту шляхом проведення всеукраїнського референдуму та внесення через нього змін до Конституції. Однак тоді на захист Конституції став Конституційний Суд, який визнав два із шести питань, що планувалося винести на референдум, неконституційними. Це були питання щодо довіри до діючого тоді парламенту та прийняття нової Конституції шляхом референдуму, адже Основний Закон таких можливостей не передбачав. Стосовно інших чотирьох питань (про скорочення
депутатського корпусу із 450 до 300 депутатів; про встановлення додаткових
підстав розпуску парламенту; про ліквідацію інституту депутатської недоторканності; про запровадження в майбутньому двопалатного парламенту) був
проведений референдум, на якому більшість громадян висловилися «за».
Проте рішення цього референдуму так і не було втілене в життя.
Перші зміни до Конституції України були внесені 8 грудня 2004 року в
результаті масових громадських протестів проти офіційно оголошених результатів президентських виборів (обраним президентом було оголошено
В. Януковича), які були проведені із значними фальсифікаціями як на етапах
голосування, так і підрахунку голосів (Помаранчева революція). Як компромісний варіант виходу із кризи, в результаті так званого «пакетного» голосування було одночасно прийнято два закони – про внесення змін до Конституції і проведення переголосування другого туру виборів Президента щодо
двох кандидатів, які здобули найбільшу підтримку виборців під час першого
туру. Варто зауважити, що прийняття Закону про внесення змін до Конституції відбувалося із грубим порушенням процедури, що детально проаналізовано у висновку Венеційської комісії1. Це й стало формальною підставою для
скасування у 2010 році конституційної реформи та фактичного повернення до
президентсько-парламентського правління.
Щоправда, відповідні подання до Конституційного суду вносились і
раніше, проте у 2008 році він відмовився розглядати цю справу, пославшись
на те, що, після набуття чинності, закон про внесення змін до Конституції
____________
1

Opinion on the Procedure of Amending the Constitution of Ukraine adopted by the Commission at
its 60th Plenary session (Venice, 8–9 October 2004), CDL-AD(2004)030-e [Elektronic resource]. –
Access mode: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)030-e
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стає її невід’ємною частиною, а повноважень щодо перегляду норм Конституції Суд не має2. Після президентських виборів 2010 року, на яких переміг
В. Янукович, Конституційний Суд змінив свою позицію, розглянув Закон про
внесення змін до Конституції 2004 року, визнав його неконституційним у
зв’язку із згаданими порушеннями процедури та повернув дію Конституції в
редакції 1996 року. Фактично орган конституційної юрисдикції став суб’єктом реформування Конституції, що також було піддано критиці з боку Венеційської комісії3. Цей крок заклав юридичне підґрунтя для концентрації повноважень в руках глави держави.
В результаті революційних подій кінця 2013 – початку 2014 року (Революція Гідності) Верховна Рада України знову визнала чинною Конституцію в редакції 2004 р. Проте це було зроблено не у спосіб прийняття закону
про внесення змін до Конституції за встановленою нею процедурою (розділ 13
Основного Закону), а через ухвалення Закону «Про відновлення дії окремих
положень Конституції України» (21 лютого 2014 р.), який приймався за
звичайною процедурою більшістю голосів. У Законі було дано політичну
оцінку попередньому конституційному процесу та констатовано, що, приймаючи у 2010 році рішення, Конституційний Суд вийшов за межі конституційних повноважень, змінив Основний Закон у неконституційний спосіб,
адже Конституція є актом установчої влади народу, і повноваження щодо
внесення змін до неї належать тільки парламенту (відповідно до розділу 13 Конституції).
Однак результатом Революції Гідності було не тільки прийняття згаданого Закону. Набагато важливішим її здобутком є те, що, ставши прикладом
реалізації права народу на опір свавільній владі, вона дала поштовх для переосмислення підходів до формування (реформування) конституційної системи
публічної влади. Якщо раніше усі серйозні політичні кризи вирішувалися
шляхом перерозподілу повноважень між президентом, парламентом та урядом та, відповідно, зміною форми державного правління (2004 р., 2010 р.), то
у 2014 році вперше з’явилися чіткі вимоги суспільства щодо убезпечення від
державного свавілля, недопущення його проявів у майбутньому. Так, першочергові кроки у реформуванні влади мали бути спрямовані на її децентралізацію, а також кардинальні зміни в системі правосуддя, боротьбу із корупцією.
Такий суспільний запит свідчить про необхідність формування правління, принципово нового за змістом – конституційного. Воно має містити
систему конституційних засобів недопущення державного свавілля, обмеження державної влади з метою гарантування конституційних прав та свобод
____________
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Ухвала Конституційного суду України від 05.02.2008 р. №6-у/2008 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/va06u710-08
3
Opinion on the Constitutional Situation in Ukraine adopted by the Venice Commission at its
85th Plenary Session, Venice (17–18 December 2010), CDL-AD(2010)044-e [Elektronic resource]. –
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людини і громадянина. Така система конституційно обмеженого правління є
практичним зрізом конституціоналізму, що охоплює також відповідну ідеологію та доктрину. Саме конституціоналізм має стати методологічною основою подальшого конституційного розвитку України, формування її конституційної (в сенсі обмеженості державної влади на користь свободи та прав
людини) державності. Проте конституціоналізм – поняття надто загальне, а
розробка напрямів подальшого конституційного розвитку потребує чітких
орієнтирів, роль яких може виконати та модель конституціоналізму, яка є
найбільш прийнятною для України.
Методологічні передумови виокремлення моделей конституціоналізму.
Під конституціоналізмом розуміють доктрину та практику обмеженого правління, протилежного за змістом державному свавіллю4. В його основі лежать ідеї свободи людини, поваги до її гідності, гарантованості фундаментальних прав, верховенства права, демократії. Ці засади декларуються конституціями більшості сучасних держав та відображені у низці міжнародноправових актів, а тому мають універсальний характер. Зокрема, у Резолюції
Генеральної Асамблеї ООН з питань верховенства права на національному
та міжнародному рівнях (21 грудня 2013 р.) вказано: «права людини, верховенство права і демократія взаємопов’язані, підкріплюють один одного та
належать до універсальних і неподільних цінностей та принципів ООН»5.
Відповідно до преамбули Загальної декларації прав людини 1948 року,
«...визнання гідності, яка властива всім членам людської сім’ї, і рівних та
невід’ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру». Принципи поваги до прав людини, людської гідності відображені в
преамбулі Статуту ООН, а розвиток поваги до прав людини та основоположних свобод визначено одним із завдань Організації (ч. 3 ст. 1). Загальновизнаною у світі є і засада демократії, у статті 21 Загальної декларації прав
людини вказано: «Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю
країною безпосередньо або через вільно обраних представників; воля народу повинна бути основою влади уряду; ...ця воля повинна виявлятися у
періодичних і нефальсифікованих виборах».
Реалізація вказаних засад має забезпечити існування людиноцентричної
політико-правової системи, у якій фундаментальні права людини мають пріоритетне значення по відношенню до держави. Сама держава у такому разі не
може бути свавільною, а має функціонувати у визначених правових межах.
____________
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Найважливішою гарантією існування такої системи є конституція, яка, з
одного боку, гарантує фундаментальні права, з іншого – встановлює юридичні обмеження для держави, її органів та посадових осіб. Однак сам факт наявності конституції не є гарантією того, що держава за змістом її правління
буде конституційною, відтак конституціоналізм є заснованою на відповідній
ідеології системою конституційних засобів забезпечення обмеженості державної
влади.
Проте, якщо розглядати конституціоналізм не як суто теоретичну конструкцію, а як практичну модель функціонування політичної системи, можна
прослідкувати, що, поряд із універсальним характером вихідних засад, в його
структурі є також елементи, що носять суто національний характер. Універсальності вихідним засадам конституціоналізму надає їхнє загальне визнання
з боку конституційних держав, які на цій основі формують власні конституційні системи. Сприйняття фундаментальних конституційних цінностей державами зумовлює деякі спільні риси як у їхньому законодавстві, так і у практиці функціонування публічної влади. Проте реалізація універсальних конституційних засад супроводжується низкою різноманітних доктрин, концепцій, підходів до розуміння їхнього змісту, а відтак і втілення у практику функціонування сучасної держави.
Так, сьогодні існують щонайменше дві реалізовані на практиці відмінні
ідеології конституціоналізму – лібералізм (США, Об’єднане Королівство) та
ліберальна демократія (держави континентальної Європи), а також кілька
концепцій – формальної законності (США), матеріальної конституції (Об’єднане Королівство) та інституційної системи обмеженого правління (континентальна Європа). Звичайно, є суттєві відмінності і між національними конституційними системами, які зумовлені історичними та національнокультурними чинниками. Проте, попри особливості національних конституційних правопорядків, можна виокремити деякі спільні риси та характерні
елементи конституціоналізму окремих держав, які засновані на згаданих концепціях. Це дає підстави ставити питання про існування кількох моделей конституціоналізму.
В компаративному конституційному праві підхід щодо виділення моделей тих чи інших інститутів є традиційним. Для прикладу, звичним уже є виокремлення моделей конституційного регулювання прав і свобод людини, конституційного контролю, місцевого самоврядування тощо. Протягом останніх
років порушується також питання про існування конституційних моделей як
певних типів конституційного регулювання суспільних відносин6.
Існування моделей конституціоналізму зумовлене тенденцією до уніфікації конституційних правопорядків. Сама категорія модель передбачає
____________
6
Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. – М.: Норма, 2005. –
С. 17–18.
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наявність певних визначальних рис конституціоналізму, що становлять певний зразок, еталон, і які наслідуються групою країн. Для прикладу, англійська модель конституціоналізму свого часу стала зразком для низки британських колоній, американська – для країн Латинської Америки (зокрема, Мексики, Бразилії, Аргентини). Сформована у Західній Європі континентальна (європейська) – для Східноєвропейських держав у ході формування їхньої конституційної державності у другій половині ХХ століття. Як правило, спільними для країн у межах відповідної моделі конституціоналізму є ідеологічна та
доктринальна складові, а відмінними – їхні конституційні системи. Враховуючи це, навряд чи доцільно конституціоналізм кожної окремої країни вважати
моделлю конституціоналізму, у таких випадках скоріш ідеться про конституційні системи правління у межах тієї чи іншої моделі конституціоналізму.
Розглядаючи конституціоналізм як доктрину і практику обмеженого
правління, можна виокремити три моделі конституціоналізму: американську,
англійську та європейську (континентальну). Кожна із них передбачає своєрідне втілення універсальних засад конституціоналізму посередництвом власних
інструментів та механізмів із відповідним доктринальним супроводом. Окрім
відмінних ідеологічних основ, доктринальних особливостей, згадані моделі
конституціоналізму володіють певними властивими їм рисами, специфічною
структурою та різним практичним втіленням у вигляді відповідних конституційних систем: конституційного президенталізму, монархічного чи республіканського парламентаризму, змішаного президентського чи парламентського
правління.
Європейська модель конституціоналізму є унікальним явищем, адже
рівень уніфікованості та інтегрованості деяких її елементів призвів до постановки питання про виникнення європейської конституційної ідентичності7.
Значну роль у її розвитку відіграло утворення Ради Європи, система стандартів якої суттєво вплинула на зміст європейської моделі конституціоналізму.
Варто зауважити, що ставши членом Ради Європи у 1997 році, Україна фактично визначилась із моделлю конституціоналізму, взявши на себе обов’язки
щодо імплементації цих стандартів. Незважаючи на те, що цим напрямком ми
рухаємося уже досить тривалий період часу, до сьогодні існує брак розуміння
європейської моделі конституціоналізму як цілісної системи із її внутрішньою логікою, законами розвитку, закономірностями. Свідченням цьому, зокрема, є пропозиції окремих політичних, громадських діячів, а також правників щодо ліквідації Конституційного Суду України, запровадження президентського правління і т. д. Тому вкрай важливо чітко визначити характерні
риси європейської моделі конституціоналізму, з’ясувати конституційноправовий зміст окремих інститутів – елементів конституційної системи, а
____________
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також встановити межі інтегрованості та уніфікованості всередині цієї моделі, поза якими є сфера національних особливостей.
Характерні риси європейської моделі конституціоналізму. Кожна модель
конституціоналізму є своєрідним поєднанням відповідної ідеології, доктрини
та конституційної системи правління. На відміну від американської та англійської моделей, що ґрунтуються на ідеології лібералізму, європейська модель
конституціоналізму заснована на ідеології ліберальної демократії. Центральне місце в її системі посідає ідеал індивідуальної свободи, досягнути якого,
враховуючи досвід середньовічного абсолютизму в континентальній Європі,
можна було лише в результаті боротьби за демократію шляхом стримування
урядової тиранії, державного свавілля. Таким чином, зміст ідеології конституціоналізму у її континентально-європейському варіанті полягає в обмеженні конституційними засобами демократичної системи публічної влади задля
гарантування свободи людини, її основоположних прав.
До цього варто додати ще одну ідеологічну особливість європейського
конституціоналізму, яка випливає із широкого трактування справедливості,
що охоплює і її соціальний аспект. У преамбулі Європейської соціальної хартії 1996 року міститься посилання на Конференцію з прав людини на рівні
міністрів (5 листопада 1990 року), де було наголошено на необхідності збереження невід’ємного характеру всіх прав людини, як громадянських, політичних (які гарантовані у тому числі й Конвенцією 1950 р.), так і економічних, соціальних та культурних8. Сама Хартія містить положення, спрямовані
на гарантування соціальної справедливості, зокрема слово «справедливий»
зустрічається у контексті права на справедливі умови праці (п. 2 ч. І; ст. 2) та
на справедливу винагороду (п. 4 ч. І). Поряд із цим, цією засадою проникнутий увесь документ, у якому відображено досить широкий перелік соціальних
та економічних прав: право на працю, на справедливі, безпечні та здорові
умови праці, на справедливу винагороду, соціальне забезпечення, охорону
здоров’я, соціальну та медичну допомогу, право дітей та підлітків на захист,
право працюючих жінок на охорону материнства, право інвалідів на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства та інші.
Доктринальною основою європейської моделі конституціоналізму є концепція, що передбачає створення інституційної системи обмеження державного правління. В умовах європейської моделі конституціоналізму вона охоплює
такі елементи: 1) писана жорстка конституція, що є актом установчої влади
народу та володіє легітимністю; 2) юридично (конституційно) закріплені права
та свободи людини і громадянина та система їх захисту (визначають зміст і
спрямованість діяльності держави, накладаючи на неї відповідні обмеження);
3) конституційна юрисдикція (переважно у формі конституційного судочинства),
____________
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покликана гарантувати верховенство і стабільність конституції, обмежувати
законодавчі повноваження парламенту, а також забезпечувати стійкість усієї
системи; 4) парламентаризм(із реальною владою парламентської більшості у
сфері виконавчої влади); 5) організація влади на основі принципу субсидіарності, її децентралізованість (що не допускає надмірної концентрації влади на
загальнодержавному рівні); 6) незалежна судова влада, яка є гарантією захисту
прав людини та здійснює контроль за діяльністю виконавчої влади.
Сукупність цих елементів має забезпечити внутрішню збалансованість
усієї системи. Виокремити їх можна на основі аналізу спільних рис правління
держав континентальної Європи, проте лише умовно, адже в національних
конституційних правопорядках існують і серйозні відмінності, наприклад у
ставленні до референдумів (така практика не характерна для ФРН, але притаманна Франції, Італії, Іспанії, Данії); у взаємовідносинах глави держави, законодавчої та виконавчої влади (реальна влада глави держави у Франції та
переважно представницькі і церемоніальні функції – в Бельгії, Данії, Іспанії,
Нідерландах, Норвегії, Швеції); в організації децентралізованої територіальної системи влади (федерації – Австрія, Бельгія, Боснія і Герцоговина, Німеччина, Швейцарія та унітарні децентралізовані держави – Болгарія, Ірландія,
Іспанія, Італія, Литва, Нідерланди, Польща, Словаччина та інші). Втім, сукупність спільних принципів та визначальних рис конституціоналізму формують,
так би мовити, певну «ідеальну» його модель у європейському розумінні, що
є гарантією існування конституційно обмеженої системи правління із пріоритетом людини, її свободи та прав.
Ще одною важливою характеристикою європейської моделі конституціоналізму є наявність, поряд із національними, наднаціональних механізмів
захисту прав та основоположних свобод людини,що є дієвим інструментом
обмеження держави на їхню користь. Варто лише ознайомитися із кількістю
прийнятих Європейським судом з прав людини рішень, щоб переконатись у
цьому. Так, за період з 1959 (рік заснування ЄСПЛ) по кінець 2015 року Судом було прийнято близько 20-ти тисяч рішень, близько половини із яких
стосувалися п’яти держав: Туреччини, Італії, Росії, Румунії та Польщі. З усієї
кількості рішень, що були постановлені Судом з 1959 року, у 84% із них було
виявлено порушення щонайменше однієї статті Конвенції9,10.
У межах європейського конституціоналізму іноді виокремлюють дві
моделі – французьку та німецьку – із такими характерними рисами, як «сильна президентська влада, раціоналізований парламентаризм та обмежена роль
конституційної юстиції» для першої та «трьох цінностей-ідей: класичного
лібералізму, соціалізму та християнського природного права», а також
____________
9
Overview 1959-2014 ECHR, European Court of Human Rights, February 2015 [Elektronic
resource]. – Access mode: http://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592014_ENG.pdf
10
Analysis of statistics 2015, European Court of Human Rights, January 2016 [Elektronic
resource]. – Access mode: http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2015_ENG.pdf
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«спеціалізації конституційної юрисдикції» – для другої11. Найбільше відмінностей існує на рівні конституційних систем правління цих держав, що, як
уже зазначалося вище, є проявом національної конституційної ідентичності
та не заперечує існування європейської моделі конституціоналізму із єдиною
ідеологічною основою. Конституційні системи правління цих держав формувалися історично під впливом різноманітних суспільно-політичних обставин.
Поряд із цим, не можна заперечувати факту суттєвого зближення французької та німецької систем на ідеологічному та доктринальному рівнях упродовж
останніх десятиліть, не кажучи вже про спільні цінності, що стали основою
євроінтеграційних процесів, та елементи конституційної практики, зумовленої юрисдикційною діяльністю європейських органів та установ.
Вперше ці елементи були поєднані в Конституції Іспанії 1978 року, низка
положень якої близькі до Конституцій Німеччини, Франції, а також Італії та
Португалії. Варто також зауважити, що географічно європейська модель конституціоналізму поширюється як на країни західної, так і центральної та, частково, східної Європи. Останні дві групи держав долучилися до неї відносно
недавно, у кінці ХХ століття, після повалення соціалістичного суспільного устрою. Так, Прибалтійські держави, а також Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія в 1990-х роках активно формували власні конституційні системи, використовуючи при цьому досвід західноєвропейських держав та поклавши в основу цих змін ідеологію європейського конституціоналізму. При
цьому,деякі із них запозичували окремі елементи французького та німецького
конституціоналізму, зокрема німецьку модель сильної конституційної юрисдикції, а також елементи арбітражних функцій французького президента.
Формування конституціоналізму у цих державах відбувалося одночасно із процесами європейської інтеграції. З точки зору функціонування державної
влади це означало реформування системи взаємовідносин, передусім, із людиною, суспільством, а також організації публічної влади. Суттєву роль у
згаданих процесах відіграли органи Ради Європи, зокрема Венеційська комісія і Конгрес місцевих та регіональних влад Європи. Їхні рекомендації та резолюції виконували роль дороговказів щодо імплементації загально європейських цінностей у національну державну практику. Це той шлях, який
Україні ще доведеться пройти, проте вже сьогодні зроблено перші кроки, які
свідчать про сприйняття європейської моделі конституціоналізму.
Завдання на шляху конституційного розвитку України. Україна акцептувала загальноєвропейські конституційні цінності; загалом сформованими є
ідеологічна та доктринальна складові конституціоналізму. В Конституції відображені такі засади, як гарантованість прав та свобод людини і громадянина, верховенство права, поділ державної влади, народний суверенітет тощо, які
____________
11
Савчин М. В. Конституціоналізм і природа конституції: монографія. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2009. – С. 37–42.
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знайшли своє відображення в наукових розробках українських вчених. Проте
процес формування конституціоналізму в Україні далеко незавершений, адже
про його існування свідчить не факт наявності конституції, а досягнення його
мети – створення конституційно обмеженого правління, яке гарантує права та
свободи людини і громадянина. Тому завданням конституційної реформи в
Україні, як видається, є формування практичної складової конституціоналізму. Враховуючи виокремлені вище елементи конституційної системи правління, можна визначити першочергові завдання на цьому шляху.
Перш за все, це – легітимація Конституції. Тільки та Конституція, легітимність якої не ставиться під сумнів суспільством, органами державної влади
чи посадовими особами, може якісно виконувати функцію правового обмеження державного правління та гарантування прав і свобод людини. Слід наголосити, що прийняття 21 лютого 2014 року Закону про відновлення дії окремих
положень Конституції України(що відбувалося, як уже згадувалося вище, не за
процедурою конституційних змін, а через прийняття звичайного закону) було
результатом реалізації Українським народом його права на опір свавільній владі. Проте подібні дії, які вчиняються на революційному пориві, спрямовані на
відновлення конституційного правопорядку, перебудову політичного режиму,
не можуть бути багаторазовими та постійними. Крім того, вони завжди
пов’язані із підривом авторитету та легітимності конституції, а тому потребують серйозної подальшої роботи щодо їх відновлення. Найкращим варіантом
було би прийняття нової конституції спеціально створеним для цього установчим органом (конституантою) та наступним схваленням на конституційному
референдумі. Однак слід враховувати, що теорія конституційного права негативно ставиться до прийняття чи зміни конституцій в умовах війни та зовнішньої агресії (останнє заборонено і самою Конституцією України (ст. 157).
Не менш важливим завданням є зміна підходів до формування Конституційного Суду України з метою забезпечення його політичної незалежності
та неупередженості. Спеціалізований орган конституційної юрисдикції (переважно – конституційний суд) є обов’язковим елементом конституційної системи правління в умовах європейської моделі конституціоналізму. Він покликаний гарантувати верховенство і стабільність писаної конституції, обмежувати законодавчі повноваження парламенту шляхом визнання його актів
неконституційними, осучаснювати розуміння конституційних норм через їх
офіційне тлумачення, а також вирішувати конституційні конфлікти. Така діяльність забезпечує стабільність усієї конституційної системи та водночас є гарантією її існування. Низький рівень авторитету Конституційного Суду України в результаті його неоднозначної діяльності є однією із найбільших перешкод для розвитку конституційної державності, адже низка прийнятих ним за
останні роки актів часто трактуються не як такі, що захищають верховенство
Конституції та її цінності, а ті чи інші політичні інтереси. Тому статус Конституційного Суду України має бути суттєво вдосконалений саме з точки зору
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гарантування його політичної незалежності, забезпечити яку в умовах призначення по 1/3 суддів Президентом, парламентом та з’їздом суддів виявилось неможливим. Причому, за важливістю це завдання стоїть на одному
щаблі із легітимацією Конституції.
Забезпечення реальної незалежності потребує і уся система судової
влади, яка є важливим елементом конституційної системи правління, що виконує функції захисту прав та свобод людини і громадянина, прав та інтересів юридичних осіб, здійснення контролю за законністю та конституційністю
діяльності органів державної влади, а отже гарантуванні системи поділу державної влади загалом. В кінцевому результаті через діяльність судової влади
забезпечується баланс між свободами та правами людини, інтересами суспільства та обов’язками держави. Виконувати ці функції судова влада може лише
володіючи незалежністю, забезпечення якої має бути першочерговим завданням судової реформи, що розпочинається в Україні. Натомість посадовцями
та деякими активними представниками громадянського суспільства ця реформа зводиться до повної заміни суддівського корпусу, що не вирішує нагальних проблем у сфері правосуддя, а ще більше узалежнює судову владу (від
органів виконавчої влади, що проводять різноманітні перевірки судового корпусу, прокуратури, інших правоохоронних органів, що також залучені до цих
процесів, а також парламенту й, відповідно, політичних партій).
Що стосується самого парламенту, то з точки зору основних критеріїв
оцінки його діяльності (таких, як якість законотворчості, рівень загальнонаціонального і територіального представництва, дотримання правил законодавчого процесу та внутрішньопарламентської етики), він потребує серйозного
вдосконалення. Враховуючи те, що в умовах європейської моделі конституціоналізму парламент, як правило, є центральним органом державної влади,
який визначає напрями внутрішньої і зовнішньої політики, а також відповідальний за формування та діяльність уряду, це одне із важливих завдань на
шляху конституційного розвитку України. Зміна принципів формування Верховної Ради України та проведення виборів за відкритими регіональними
списками кандидатів, забезпечення особистого голосування депутатами парламенту, запровадження правил внутрішньопарламентської поведінки народних депутатів та контроль за їх дотриманням є необхідними передумовами
розвитку парламентаризму.
Окрім цього, для створення системи конституційно обмеженого правління велике значення має територіальна організація влади на основі принципів субсидіарності та децентралізації. Це дає можливість не концентрувати
владу, розосереджувати її в територіальних одиницях, забезпечувати ефективність управління усім комплексом публічних справ. Реформа місцевого самоврядування готувалася в Україні протягом двох десятків років. Перші кроки
на цьому шляху уже зроблені (сьогодні відбувається об’єднання громад), однак
для повної реалізації реформи необхідні зміни до Конституції.
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Виконання згаданих завдань потребує цілеспрямованої діяльності усього
державного апарату, науково-експертної спільноти, громадянського суспільства та, щонайважливіше, системного підходу до формування конституційної
системи правління на основі засад конституціоналізму.
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w świetle traktatowego zakazu przyznawania
przez państwo członkowskie Unii Europejskiej
pomocy publicznej niektórym przedsiębiorstwom1
Słowa kluczowe: selektywna pomoc, zagrożenie dla konkurencji i wymiany
handlowej, wiążący charakter wyroków Trybunału Sprawiedliwości.
Systemy monitorowania przez organy unijne pomocy przyznawanej przez państwa
członkowskie przedsiębiorcomznajdują umocowanie w prawie pierwotnym2. Interwencja państwa może wywierać niekorzystny wpływ na wymianę handlową między
państwami członkowskimi i związku z tym podlega ocenie przez pryzmat wymogów
traktatowych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)3 kompetencje Unii Europejskiej obejmują ustanawianie reguł konku____________
1

Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 9 października 2014 r.
Państwom kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej również stawia się wymagania w zakresie zbliżania zasad udzielania pomocy publicznej do acquiscommunautaire, w tym przejrzystości pośrednich form pomocy państwa.
3
Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, OJ 2012, C 326, s. 1
2

100

Robert Stefanicki

rencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego. W tym zakresie mają
bezpośrednie zastosowanie art. 101 i n. TFUE. Artykuł 107 ust. 1 TFUE stanowi, że
pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych, która zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniem poprzez sprzyjanie
niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna
z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między
państwami członkowskimi. Zastosowanie powyższego przepisu nakazuje ustalić, czy
w ramach danego systemu prawnego środek państwowy może sprzyjać niektórym
przedsiębiorstwom lub towarom w zakresie produkcji w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami lub towarami, które znajdują się w porównywalnej sytuacji faktycznej
i prawnej mając na uwadze cel przyświecający wspomnianemu systemowi4.
W celu zapewnienia skuteczności powyższego przepisu, art. 108 TFUE zobowiązuje Komisję do kontrolowania pomocy, a państwa członkowskiedo współpracy z tym organem.W sytuacji, gdy Komisja uzna, że pomoc przyznana przez
państwo lub przy użyciu zasobów państwowych nie jest zgodna ze wspólnym rynkiem, zobowiązana jest do wszczęcia procedury przewidzianej w art. 108
ust. 2 TFUE. Ponadto ust. 3 nie przyznaje państwom członkowskim możliwości
wprowadzania w życie pomocowych środków do momentu zakończenia procedury
przewidzianej w art. 108 ust. 25. W spójnym w tym zakresie orzecznictwie wstępnym Trybunał Sprawiedliwości wskazuje6, że w przypadku, gdy Komisja prowadzi
formalne postępowanie wyjaśniające przewidziane w art. 108 ust. 3 odnośnie zastosowanego lub projektowanego przez państwo członkowskie środka, skuteczność
tego ostatniego przepisu oraz obowiązek lojalnego współdziałania między sądami
krajowymi a Komisją lub sądami Unii, wymagają, by sąd krajowy7 zastosował
wszelkie niezbędne środki dla osiągnięcia celów wyznaczonych Traktatem.
Ogólne ramy ustanowionego traktatem systemu kontroli pomocy państwa
dookreślane są głównie w drodze orzecznictwa unijnego8. Z treści wzmiankowanego już art. 107 ust. 1 TFUE wynika, że zakazaną w świetle tego przepisu pomocą
publiczną, zakazaną tym przepisem, jest wsparcie dla podmiotu prowadzącego
działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa, które spełnia łącznie
____________
4
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 4 czerwca 2015 r. w sprawie C-15/14 P Komisja przeciwko MOL, ECLI:EU:C:2015:362, pkt 22, jak i wcześniejsze orzecznictwo powołane a dalszej części opracowania.
5
Opinia Rzecznika Generalnego przedstawiona w dniu 7 lutego 2013 r. w sprawie 6/12 P Oy,
ECLI: EU: C:2013:69.
6
W wyroku TSUE w sprawie C-284/12 Deutsche Lufthansa AG przeciwko Flughafen FrankfurtHahn GmbH, ECLI: EU: C:2013:755
7
Rozpatrujący powództwo o zaprzestanie wprowadzania w życie tego środka i o odzyskanie kwot
już wypłaconych.
8
Wyrok TSUE z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie C-143/99 Adria-Wien Pipeline i Wietersdorfer& PeggauerZementwerke, ECR 2001 p. I-8365, pkt 21–32. Zobacz również, w odniesieniu do
«nowej pomocy», wyrok TSUE z dnia 21 listopada 1991 r. w sprawie C-354/90 Fédération nationale
du commerce extérieur des produits alimentaires i Syndicat national des négociants et transformateurs
de saumon, ECR 1991 p. I-5505, pkt 8–14.
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wymienione w nim przesłanki9. Przedmiotem zakazu objęta jest interwencja państwa lub za pośrednictwem zasobów państwa, która posiada zdolnoњж wywierania
wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi oraz zakłócania
reguł konkurencji. Aby można byłoby mówić o pomocy państwa w rozumieniu
niniejszego przepisu powinna mieć ona charakter selektywny.Środek winien przyznawać korzyść beneficjentowi, której nie uzyskałby w zwykłych warunkach rynkowych10. Formy tej pomocy mogą przybierać rożną postać i siłę oddziaływania.
Niekoniecznie stosowane mechanizmy mająwywierać rzeczywisty wpływ na handel miedzy państwami członkowskimi11, wystarczającą podstawą zakazu jest sama
możliwość oddziaływania na stosunki rynkowe12.
W orzecznictwie wstępnym, jakie zapadło w trybie art. 267 TFUE na tle wdrażania art. 107 TFUE, Trybunał Sprawiedliwości operuje szeroką definicją tego
kluczowego pojęcia, wskazując, że w ujęciu przedmiotowym pomoc publiczna
obejmuje nie tylko świadczenia pozytywne, ale również środki przyznane przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych, zmniejszające obciążenia przedsiębiorstw, które w normalnych warunkach rynkowych musieliby ponosić. Dotyczyć to
może przykładowo zwolnień podatkowych lub gwarancji i zabezpieczeń finansowych o różnym charakterze. Mimo, że nie są one subwencjami w rozumieniu ścisłym, wywołują identyczne lub zbliżone skutki. Za źródło korzyści dla przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw nimi objętych mogą być uznane gwarancje państwowe lub
udzielane za pośrednictwem zasobów państwowych13. Pojęcie pomocy państwa nie
obejmuje swym zakresem środków różnicujących przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy
selektywność można wyprowadzić z charakteru lub ze struktury systemu krajowych
ciężarów, w który się one wpisują. Zależnie od charakteru wsparcia, rozmiarów i
czasu trwania interwencji, mogą one podlegać ocenie przez pryzmat przesłanek określonych w art. 107 i nast. TFUE. Za pomoc uznaje się, więc interwencje, które niezależnie od ich postaci mogą uprzywilejowywać przedsiębiorstwo w sposób bezpo____________
9

Wyrok TSUE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie C-667/13 Banco Privado Português and Massa
Insolvente do Banco Privado Português, ECLI: EU: C: 2015: 151, pkt 45.
10
Wyroki TSUE: z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie C-482/99 Francja przeciwko Komisji, ECR
s. I-4397, pkt 68 (na ten temat T. Lübbig, M. Von Merveldt, Stardust Marine: Introducing
Imputability into State Aid Rules – Plain Sailing into Calm Seas or Rowing Back into Shallow
Waters? European Competition Law Review 2003, vol. 24, s. 629 i n.; L. Hancher, Case C-482/99
(…), Common Market Law Review 2003, nr 3, s. 739 i n.); z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie
C-280/00 Altmark Transand Regierungspräsidium Magdeburg, ECR s. I-7747, pkt 74; z dnia 17 lipca
2008 r. w sprawie C-206/06 Essent Netwerk Noord i in., ECR s. I-5497, pkt 6 (zob. m.in.
A. Sinnaeve, State Financing of Public Services: The Court’s Dilemma in the Altmark Case,
European State Aid Law 2003, nr 3, s. 351 i n.).
11
Jedną z nich może stanowić poręczenie udzielone przez władze publiczne, zob. wyrok TSUE z
dnia 17 września 2014 r. w sprawie C-242/13 CommerzNederland NV v Havenbedrijf Rotterdam
NV, ECLI: EU: C:2014:2224.
12
Wyroki TSUE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie C-667/13…, pkt 46; z dnia z 16 kwietnia 2015 r., w
sprawie C-690/13 Trapeza Eurobank Ergasias, ECLI: EU: C: 2015: 235, pkt 23.
13
Zob. również M. Schmauch, EU Law on State Aid to Airlines: Law, Economics and Policy,
Berlin 2012, s. 86 i n.
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średni lub pośredni, przynosząc korzyść gospodarczą, jakiej przedsiębiorstwo będące
jej beneficjentem nie uzyskałoby w innych okolicznościach a więc w braku uprzywilejowania. Z uwagi na możliwość istotnego zakłócenia reguł rynkowych ramy pomocy przyznawanej przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych powinny być przejrzyste a wsparcie nie wychodzić poza to, co konieczne
dla osiągnięcia założonych celów. Wykładni art. 107 ust. 1 dotyczył m.in. wyrok
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 października 2014 r.14.
Wniosek o jego wydanie został przedstawiony w ramach sporu między krajowym ministerstwem obrony i spółką Navantia Sociedad Anónima (S.A.)a gminą
Ferrol. Jego przedmiotem byłozwolnienie z podatku od nieruchomości, tj. gruntu
przekazanego do dyspozycji wskazanej spółki, której kapitał należy w całości do
państwa.Prawo daninowe podlega regulacji krajowej. W świetle regulacji państwa
członkowskiego, wnoszącego o rozstrzygnięcie prejudycjalne15 podatek od nieruchomości został definiowany, jako rzeczywisty podatek bezpośredni obliczany na
podstawie wartości nieruchomości zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi. Ma
on charakter powszechny i obejmuje swym zakresem koncesje administracyjne;
prawa: do zabudowy, użytkowania oraz własności. W świetle zawartego w ustawie
uchylenia zwolnione z podatku są: nieruchomości stanowiące własność skarbu
państwa, wspólnot autonomicznych lub jednostek samorządu terytorialnego, które
są bezpośrednio przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom,
świadczenia usług w zakresie szkolnictwa lub więziennictwa, jak również nieruchomości państwowe przeznaczone dla celów obrony narodowej.
Prowadzona przez wymienioną spółkę działalność polega na budowie i serwisowaniu okrętów wojennych zamawianych przez państwo pochodzeniaa także
odbiorców zewnętrznych. Część produkcji dystrybuowana jest w sektorze prywatnym16. Skarb państwa przekazał do dyspozycji wymienionej spółki nieruchomość
gruntową, na której usytuowany został jej zakład, w drodze ustanowienia prawa
użytkowania, w zamian za czynsz w kwocie 1 Euro rocznie.Organ ten, jako właściciel nieruchomości na mocy zawartej umowy, przerzucił kwotę podatku na wymienioną spółkę. Zgodnie z kontraktem za rok podatkowy 2007 i za wcześniejsze
lata był pobierany przez gminę Ferrol podatek od nieruchomości. W odniesieniu do
kolejnych lat podatkowych hiszpański skarb państwa wystąpił do tejże gminy z
wnioskiem o zastosowanie zwolnienia od wymienionych danin publicznych. Decyzja o jego oddaleniu została zaskarżona przed krajowymi sądami. Sąd administracyjny przyjął, że przyznanie spornego zwolnienia podatkowego podchodziłoby pod
____________
14
Wyrok TSUE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie C-522/13 Ministerio de Defensa and
Navantia SA przeciwko Concello de Ferrol, ECLI: EU: C:2014:2262.
15
Ramy prawne reguł podatku dochodowego wyznacza Real decretolegislativo (królewski dekret
ustawodawczy) 2/2004 z dnia 5 marca 2004 r. zatwierdzający tekst jednolity Ley regulatora de las
Haciendas Locales – Ustawy regulującej finanse lokalne, BOE nr 59 z dnia 9 marca 2004 r., s. 10284.
16
Navantia prowadzi również działalność w zakresie budowy, napraw i serwisowania różnych
produktów w sektorze prywatnym, przede wszystkim w branży stoczniowej i energetycznej.
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przesłanki zakazu określonego art. 107 ust. 1 Traktatu. Navantia S.A., jako potencjalny podmiot korzystający ze zwolnienia, uzyskałaby korzyść selektywną, gdyż
zwolniona byłaby z danin publicznych, jakie ponoszą konkurenci w tym sektorze.
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej podmiotu korzystającego z pomocy ze środków państwowych mogłoby, co najmniej potencjalnie wywierać wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi oraz zakłócać konkurencję.
Należy podnieść, że ocena wewnętrznych przepisów podatkowych a zwłaszcza zawartych w nich uchyleń, pod kątem zgodności zwolnień z zakazem pomocy
regulowanym Traktatem, rodzi stosunkowo często trudności w praktyce. Zgodnie z
dotychczasowym orzecznictwem Trybunału uznanie przepisu podatkowego za «selektywny» zakłada w pierwszej kolejności uprzednie zidentyfikowanie i poddanie
analizie powszechnej regulacji podatkowej mającej zastosowanie w danym państwie
członkowskim. To właśnie z perspektywy abstrakcyjnie ukształtowanejregulacji podatkowej należy ocenić selektywny charakter korzyści przyznanych przez sporny
przepis podatkowy, wykazując, że uchylenie od obowiązku świadczenia stanowi
usprawiedliwione, w ściśle określonych sytuacjach, odstępstwo od zasady.Różnicuje
ono, bowiem usytuowanie przedsiębiorców wobec danin publicznych. Ze względu
na to, że zwolnienie stanowi wyjątek od zasady powszechności, musi być interpretowane ścieśniająco, z uwzględnieniem celu regulacji podatkowej danego państwa
członkowskiego17. Należy wyraźnie podkreślić, że przesłance selektywności unijne
orzecznictwo nadaje charakter konstytutywny18. Przy analizie interwencji państwowej bierze się pod uwagę jej skutki w pierwszej kolejności dla uprzywilejowanego
przedsiębiorstwa19 a w następnej oddziaływanie na stosunki rynkowe.
Sąd Najwyższy w Galicji uchylił wyrok Sądu administracyjnego w Ferrol,
wskazując, iż należało uwzględnić żądane zwolnienie podatkowe. Sprawa została
____________
17

Zob. wyroki TSUE: z dnia 8 września 2011 r. w sprawach połączonych od C-78/08 do C-80/08
Paint Graphos i in., ECR s. I-7611, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 18 lipca 2013 r. w
sprawie 6/12 P Oy, ECLI: EU: C: 2013: 525, pkt 19.
18
Jeśli chodzi o ocenę warunku selektywności dla pojęcia pomocy państwa, to zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymaga się ustalenia, jak już zaznaczono na wstępie, czy w ramach danego
systemu prawnego przepis krajowy może sprzyjać «niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów» w porównaniu do innych, znajdujących się, w świetle celu tego systemu,
w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej (zob. podobnie wyroki TSUE: z dnia 8 listopada
2001 r. w sprawie C-143/99 …, pkt 41, z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-308/01 GIL Insurance
i in., ECR s. I-4777, pkt 68, z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie C-172/03 Heiser, ECR s. I-1627, pkt 40,
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie C-88/03 Portugalia przeciwko Komisja, ECR 2006, s. I-7115, ECLI:
EU: C: 2006: 511, pkt 54.
19
W tym względzie należy najpierw przypomnieć, że powody leżące u podstaw środka pomocy
nie wystarczają, by taki środek uniknął od razu zakwalifikowania, jako «pomoc» w traktatowym rozumieniu. Ustęp 1 art. 87 TWE postanowienia nie wprowadza, bowiem rozróżnienia pomiędzy interwencjami państwowymi w zależności od ich przyczyn lub celów, ale definiuje interwencje te na podstawie ich skutków (zob. podobnie wyrokiTSUE: z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie C-172/03 Heiser,
ECR s. I-1627, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo, z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie C-73/09 P
i C-76/09 PComitato «Veneziavuolevivere» i inni przeciwko Komisji, ECR 2011 p. I-4727, ECLI:
EU: C: 2011: 368, pkt 94.
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przekazana rozstrzygającemu merytorycznie sądowi do ponownego rozpoznania.Ten ostatni stał jednak na stanowisku, że przychylenie się do wniosku ozwolnienie podatkowe mogłoby być równoznaczne z przyznaniem spółce Navantia S.A.
pomocy państwa sprzecznej z art. 107 ust. 1 TFUE. Zwolnienie takie, przy użyciu
zasobów państwowych, przedsiębiorstwu należącemu do skarbu państwa, mogłoby
wywierać potencjalny wpływ na wymianę handlową lub zakłócenierynkowej konkurencji.Spółka, występująca o zwolnienie z ciężarówpublicznych, uzyskałaby w
przypadku pozytywnej decyzji korzyść selektywną. Zatem byłaby w sytuacji
uprzywilejowanejw relacji do innych przedsiębiorców20. Sąd krajowy w zaistniałych okolicznościach powziął wątpliwości w kwestii zgodności krajowych regulacji z prawem unijnym, stąd zwrócił się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym: Czy zwolnienie z podatku od nieruchomości, z którego korzysta spółka Navantia S.A., jest zgodne z art. 107 TFUE oraz czy jest zgodna z tym przepisempraktyka państwa członkowskiego, polegająca na ustanowieniu zwolnienia
z podatku od nieruchomości gruntowej, stanowiącej jego własność, przekazanej do
użytkowania przedsiębiorstwu, którego kapitał należy w całości do państwa (…),
w sytuacji, gdy to przedsiębiorstwo dostarcza towary i świadczy usługi, które mogą
być przedmiotem wymiany handlowej między państwami członkowskimi?
Punktem wyjścia rozważań Trybunału Sprawiedliwości była wykładnia, na
potrzeby krajowego postępowania głównego, zasady wyrażonej w prawie pierwotnym UE, odnoszącej się do zakazu pomocy państwa. Zgodnie z brzmieniem
art. 107 ust. 1 TFUE, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu
zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji
niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim
wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Aby środek
krajowy mógł zostać uznany za pomoc państwa w rozumieniu powyższego przepisu musi wystąpićinterwencjapaństwa lub przy użyciu zasobów państwowych, środek powinien być tego rodzaju, że realnie wpłynie lub może potencjalnie wpłynąć
na wymianę handlową między państwami członkowskimi i reguły konkurencji a
nadtoprzyznawać beneficjentowi selektywną korzyść21. Zauważyć należy, że do
Trybunału nie zwrócono się z pytaniem, czy zgodne z powyższym przepisem jest
przekazanie przez państwo członkowskie przedsiębiorstwu prywatnemu nierucho____________
20
Z uwagi na wyjątkowy charakter usprawiedliwienia ingerencji państwa w tym zakresie monitorowanie stosowanych środków obejmuje również czas, w jakim pomoc ma być skuteczna. Zob. również na temat doboru właściwych środków, usprawiedliwiających interwencje państwa i wiązane z
tym działania Komisji Europejskiej, wyrok TSUE z 21 marca 2013 r. w sprawie C 405/11P Komisja
Europejska przeciwko Buczek Automotive sp. z o.o., ECLI: EU: C:2013:186. Szerzej R. Stefanicki,
Ramy pomocy publicznej w świetle art. 107 TFUE. Odzyskiwanie wierzytelności publicznych, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2014, nr 5, s. 52 i n.
21
Wyroki TSUE: z dnia 2 września 2010 r. w sprawie C-399/08 P Komisja przeciw Deutsche
Post, ECR 2010, s. I-7831, pkt 39; z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie 667/13…, pkt 46.
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mości gruntowej do użytkowania za cenę symboliczną.Trybunał w swoim orzecznictwie wychodzi często poza zakres pytania przedstawionego przez sąd krajowy,
ale nie jest do tego zobligowany. Jednak odpowiedź w tej kwestii byłaby interesująca, zważywszy, że na mocy umowy zawartej w dniu 6 września 2001 r. skarb
państwa przekazał będącą jego własnością nieruchomość gruntową, do dyspozycji
spółki Navantia S.A., w drodze ustanowienia prawa użytkowania, w zamian za
czynsz, we wspomnianej jużsymbolicznej kwocie.
Pomoc państwa może być wyrażona w bardzo różny sposób, i przy wykorzystywaniu rozmaitych środków, zarówno prowadzących dozwiększenia aktywów, jak i wyrażających się zmniejszeniem pasywów. Ugruntowane jest już
orzecznictwo Trybunału stanowiące, że za pomoc państwa uznaje się interwencje,
które niezależnie od ich formy mogą uprzywilejowywać przedsiębiorstwa w sposób pośredni lub bezpośredni, dając im określoną korzyść gospodarczą, jakiej nie
uzyskałyby w normalnych warunkach rynkowych22. W sytuacji, gdy zwolnienie
podatkowe dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców, działających w określonej sferze, przesłanka selektywności nie zostaje spełniona w rozumieniu omawianego przepisu23. Ze wzmiankowanych już przepisów prawa krajowego, jasno wynika, że każde przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą na bazie
prywatnej lub publicznej nieruchomości gruntowej i które spełnia jedną z określonych w tym przepisie przesłanek, jest podatnikiem podatku od nieruchomości. W
tym względzie gminaFerrol podnosi, że jedynie szczególny mechanizm przeniesienia prawa użytkowania, ustanowiony w umowie z 2001 r., pozwala spółce Navantia S.A. uniknąć uznania jej za podatnika.W normalnej sytuacji powszechny podatek od nieruchomości obciążałby również tę spółkę. Zwolnienie podatkowe stanowi korzyść gospodarczą, ustawia wymieniony podmiot na lepszej pozycji od innych, funkcjonujących na relewantnym rynku, przedsiębiorstw.
We wniosku przedstawionym Trybunałowi Sprawiedliwości rząd krajowy
podniósł, że zgodnie z prawem wewnętrznym zwolnienie zostało ustanowione nie
na korzyść przedsiębiorstw takich jak Navantia S.A., ale wyłącznie na korzyść
skarbu państwa, jako podatnika podatku od nieruchomości. Realizowane przez nią
cele są uzasadnione względami bezpieczeństwa publicznego, potrzebąwzmacniania
obrony narodowej. W świetle przedstawionej argumentacji, zwolnienie należy
uznać za wynagrodzenie będące świadczeniem wzajemnym za działania spółki
Navantia S.A. podejmowane w wykonaniu obowiązku świadczenia usług publicz____________
22
Wyrok z dnia 2 września 2010 r. w sprawie C-399/08…, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo. W szczególności będzie ona dotyczyć zmniejszenia ciężarów spoczywających zwykle na budżecie przedsiębiorstwa (pkt 22 omawianego wyroku z dnia 9 października 2014 r.).
23
Trybunał już orzekał (wyrok z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie 6/12…, pkt 18), żekorzyści wynikające z ogólnego przepisu mającego zastosowanie bez zróżnicowania do wszystkich podmiotów
gospodarczych nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art. 107 TFUE (wyrok TSUE z dnia
15 listopada 2011 r. w sprawach połączonych C-106/09 P i C-107/09 P Komisja i Hiszpania przeciwko Government of Gibraltar i Zjednoczonemu Królestwu, ECR s. I-11113, pkt 72, 73 i przytoczone
tam orzecznictwo.
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nych, wobec czego zastosowany środek należy zakwalifikować, jakonie przysparzający temu przedsiębiorstwu korzyści. Zdaniem Trybunału z dostarczonych mu
informacji wynika, że żądane zwolnienie z podatku jest równoznaczne z przyznaniem spółce korzyści gospodarczej.Stawia ją w lepszej sytuacji od konkurentów
działających na tym samym rynku.Ugruntowane jest już orzecznictwo Trybunału w
kwestii skuteczności porządku normatywnego UE w omawianym zakresie. M.in. w
wyroku Deutsche Post24 Trybunał uściślił, że nie wchodzi w zakres stosowania
wymienionego przepisu interwencja państwa, którą należy uznać za rekompensatę
stanowiącą świadczenie wzajemne z tytułu wypełniania przez przedsiębiorstwa
będące jej beneficjentami zobowiązań z zakresu usług publicznych, jeżeli rzeczywiście nie czerpią one z tego tytułu korzyści finansowych, a co za tym idzie, interwencja nie skutkuje ich uprzywilejowaniem względem innych przedsiębiorstw25.
Istotne z punktu widzenia zakazów wynikających z art. 107 ust. 1 jest to, że
przedmiotem oceny może być również kilka interwencji państwa, wywołujących
łącznie skutek w postaci deformacji relewantnego rynku. Trybunał już orzekał, że
wystąpi to zwłaszcza w przypadku, gdy kolejne interwencje oceniane w świetle ich
chronologii, celu i sytuacji przedsiębiorstwa w chwili ich dokonywania, mają tak
ścisły ze sobą związek, że niemożliwe jest ich rozdzielenie26. Zmiana warunków
rynkowych, jaką wywołuje korzyść przyznana niektórym przedsiębiorstwom, może
być wynikiem utraty dochodów przez władze publiczne. Fakt, iż inwestorzy podejmują później samodzielne decyzje, nie powoduje wyeliminowania związku pomiędzy omawianą stratą a korzyścią, jakie odnoszą uprzywilejowane w określony
sposób przedsiębiorstwa27. Istotne z punktu widzenia traktatowych przepisów o
warunkowym dopuszczeniu pomocy państwa są także ramy czasowe wsparcia.
Niedotrzymanie warunków interwencji państwowej a także przedłużenie selektywnego środka poza założony okres oznacza, że pomoc traci charakter legalny z
punktu widzenia wymogów art. 107 ust. 1 TFUE28.
Niezwykle istotne z punktu widzenia zakazu określonego art. 107 ust. 1
TFUE jest ustalenie, czy zwolnienie podatkowe może uprzywilejowywać spółkę
Navantia S.A. względem innych przedsiębiorstw, działających na tym samym
rynku, znajdujących się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej. Ocena
____________
24

Wyrok z dnia 2 września 2010 r. w sprawie C-399/08P …, szerzej D.T. Wiemer, EuGH:
Rechtsmittel (…), Zeitschrift für Beihilfenrecht (Beihilfenpolitik in Europa, Deutschland und Österreich) 2010, z. 4, s. 210 i n.
25
Zob. podobniewyroki TSUE: z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie C-53/00 Ferring SA v
Agencecentrale des organismes de sécuritésociale (ACOSS), ECR 2001, s. I-9067, pkt 27; z dnia
24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans and Regierungspräsidium Magdeburg, ECR
2003, s. I-7747, pkt 87; z dnia 2 września 2010 r. w sprawie C-399/08…, pkt 41).
26
Zob. podobnie wyroki Trybunału Sprawiedliwości: z dnia 24 kwietnia 1980 r. w sprawie 72/79
Komisja przeciwko Włochom, ECR s. 1411, pkt 24, z dnia 2 września 2010 r. w sprawie C-399/08…,
pkt 104, z dnia 4 czerwca 2015 r. w sprawie C-15/14 P…, pkt 92.
27
Zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Niemcy przeciwko Komisji, pkt 25–28, wyrok z dnia
2 września 2010 r. w sprawie C-399/08…, pkt 108.
28
Wyrok z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie C-667/13…, pkt 39 i 63.
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ma być dokonywana w świetle celu, do którego realizacji zmierza krajowy system podatków od nieruchomości, co dotyczy zasad opodatkowania posiadania
lub korzystania z nieruchomości gruntowych. Do uznania środka podatkowego za
selektywny konieczne jest dokonanie diagnozy krajowego reżimu podatkowego,
relacji do powszechnego obowiązku daninowego, z czym wiąże się konieczność
zbadania skutków uchylenia. W jej wyniku będzie można ustalić wystąpienie
ewentualnego, selektywnego charakteru korzyści przysparzanych przez rozpatrywany środek podatkowywyrażający się zwolnieniem od danin. Wprowadzenie
zróżnicowania przedsiębiorców musi pozostawać w harmonii z celami wyznaczonymi krajowym systemem podatkowym.Istotne w sprawie jest również to, że
działania spółki podejmowane są nie tylko w interesie publicznym, ale także dla
uzyskania korzyści ekonomicznych w obrocie cywilnym.
Zdaniem Trybunału, z przekazanych mu informacji przez władze krajowenie
wynika, aby przedstawiły one wystarczające argumenty, które pozwoliłyby wykazać,
że żądane zwolnienie podatkowe wynika bezpośrednio z zasad leżących u podstaw
krajowego systemu podatkowego, ani że jest ono niezbędne dla prawidłowego jego
funkcjonowania i skuteczności. Zwolnienie z podatku nieruchomości państwowych
przeznaczonych na cele obrony narodowej najwyraźniej nie ma adekwatnego związku z celami danin publicznych od nieruchomości. Zadaniem sądu odsyłającego jest
jednak zbadanie, czy w świetle wszystkich istotnych okoliczności zawisłego przed
nim sporu istnieje wystarczające uzasadnienie takiego zwolnienia.
Nie ulega wątpliwości, że skutkiem zwolnienia z podatku od nieruchomości
jest zmniejszenie ciężarów publicznych, które w normalnej sytuacji powinny obciążać budżet spółki Navantia S.A. Zwolnienie prowadzi, więc nieuchronnie do uszczuplenia budżetu gminyFerrol. Konieczne jest w związku z tym ustalenie w krajowym
postępowaniu głównym wystąpienia związku między korzyścią przyznaną beneficjentowi a uszczupleniem budżetu państwowego bądź wystąpieniem dostatecznie
konkretnego gospodarczego ryzyka powstania obciążeń dla tego budżetu. W zakres
oddziaływania art. 107 TFUE nie wchodzą korzyści przyznane przedsiębiorstwu
przy użyciu zasobów innych niż środki państwowe a jedynie przyznane bezpośrednio
lub pośrednio przy użyciu zasobów państwowych lub stanowiące dodatkowe obciążenie dla państwa. Z treści niniejszego przepisu i z reguł proceduralnych ustanowionych we wzmiankowanym już art. 108 TFUE wynika, że korzyści przyznane przy
wykorzystaniu zasobów innych niż zasoby państwowe nie wchodzą w zakres stosowania omawianych przepisów29.
Odrębną, nie mniej istotną kwestią jest dookreślenie wpływu zastosowanej
interwencji państwa na wymianę gospodarczą oraz konkurencję między przed____________
29

Zob. podobnie wyroki TSUE: z dnia 17 marca 1993 r. w sprawach połączonych C-72/91 i C-73/91
Sloman Neptun, ECR s. I-887, pkt 19; z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie C-200/97 Ecotrade, ECR
s. I-7907, pkt 35; a także z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie C-379/98 PreussenElektra, ECR s. I-2099,
pkt 58, z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie C-399/10 P i C-401/10 P Bouygues and BouyguesTélécom
przeciw Komisji, ECLI: EU: C: 2013: 175, pkt 99.

108

Robert Stefanicki

siębiorstwami. Zakaz określony art. 107 TFUE wykazuje bezpośredni związek z
ochroną konkurencji na wewnętrznym rynku30. Zgodnie z utrwalonym i jednolitym, co do meritum orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości,w celu zakwalifikowania środka krajowego, jako pomocy państwa nie jest konieczne stwierdzenie faktycznego wpływu zastosowanych środków na wymianę handlową między
państwami członkowskimi a także wykazanie skutku w postaci rzeczywistego
zakłócenia konkurencji31. Dla skuteczności przedmiotowych zakazów wystarczające jeststwierdzenie, że pomoc państwa może mieć potencjalny, wysoce prawdopodobny, wpływ na wymianę handlową i funkcjonowanie reguł konkurencji.
Reguła prewencyjnej ochrony ma zastosowanie również przy wdrażaniu art. 101 i
102 TFUE. Reprezentowany przez spółkę sektor budowy statków jest rynkiem
otwartym na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi. Dotyczy to jej działalności podejmowanej w interesie publicznym. Zakłócenia reguł swobodnego konkurowania w wyniku zwolnienia zidentyfikowanych
przedsiębiorców z ciężarów podatkowych posiada wielorakie następstwa. Przykładowo może prowadzić do utrudnień wejścia na rynek nowych konkurentów
lub powodować trudności z utrzymaniem się na rynku podmiotów niekorzystających ze wsparcia selektywnego32.
Pomoc udzielona przez państwo wnoszące o rozstrzygniecie wstępnemoże
wzmacniać pozycję wymienionego podmiotu w stosunku do położenia zajmowanego
przez inne, równie konkurencyjne przedsiębiorstwa, które spełniać muszą powszechnedaniny publiczne. Dla zastosowania zakazu interwencja publiczna ma, zatemwykazywać, co najmniej potencjalny wpływ na wymianę handlową między państwami
członkowskimi i zakłócenia konkurencji. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości, przesłanki klasyfikacji pomocy państwowej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE mogą być
w badanym przypadku spełnione, ponieważ sąd unijny dysponuje wystarczającymi
danymi o stanie faktycznym i prawnym. W wyroku z dnia 9 października 2014 r.33,
Trybunał orzekł, że artykuł 107 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, że
zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntowej należącej do państwa i przekazanej do dyspozycji przedsiębiorstwu, którego kapitał należy w całości do państwa i
które na tej nieruchomości wytwarza towary i świadczy usługi mogące być przed____________
30

L. Hancher, T. Ottervanger, P. J. Slot, EU State Aids, London 2012, s. 126 i n. W niektórych
sytuacjach zakaz stosowania pomocy publicznej może zostać uchylony ze względu na nieznaczny
wpływ na konkurencję i wymianę handlową między krajami członkowskimi lub nadzwyczajne okoliczności ekonomiczne lub społeczne. Dla państw kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej takim ważkim zagadnieniem jest pomoc regionalna, tak z perspektywy polskich doświadczeń
A. Jankowska, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i
ograniczenia udzielania, Warszawa 2005, s. 15–16 i n., dostępne też (data korzystania dnia 8 czerwca
2015 r.): http://www.parp.gov.pl/files/74/81/105/pomoc_uregulowania.pdf.
31
Wyrok TSUE z dnia 16 kwietnia 2015 r, C-690/13…, pkt 23.
32
Mając na uwadze ochronę reguł konkurencji w UE Komisja Europejska dyscyplinuje państwa
członkowskie w odniesieniu do przestrzegania wymogu zgłaszania wszelkich zmian w udzielaniu
pomocy państwa, wyrok z 5 marca 2015 r., w sprawie C-667/13…, pkt 63.
33
Sprawa C-522/13…
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miotem wymiany handlowej między państwami członkowskimi na rynkach otwartych na konkurencję, może stanowić pomoc państwa zakazaną na mocy wskazanego
postanowienia. Zadaniem sądu odsyłającego jest jednak ustalenie, czy w świetle
wszystkich istotnych okoliczności zawisłego przed nim sporu, ocenionych w świetle
przedstawionej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykładni, zwolnienie takie należy uznać za pomoc państwa w rozumieniu wskazanego postanowienia34. Istotne jest to, że państwa członkowskie w przypadku pojawienia się wątpliwości w związku z wdrażaniem art. 107 ust. 1 TFUE lub odnośnie ważności lub wykładni decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego, mogą zwrócić
się do Komisji o stosowne wyjaśnienia lub wystąpić o wykładnię, mających tu zastosowanie przepisów Traktatu do Trybunału Sprawiedliwości. Przy czym sąd państwa
członkowskiego ostatniej instancji jest w zasadzie zobligowany do wystąpienia z
wnioskiem w trybie art. 267 TFUE, jeżeli ujawnią się istotne wątpliwości w związku
z toczącym się krajowym postępowaniem głównym35.
Zgodnie z tezą omawianego wyroku z dnia 9 października 2014 r. artykuł 107
ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, że zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntowej należącej do państwa i przekazanej do dyspozycji przedsiębiorstwu, którego kapitał należy w całości do tego państwa i które na tej nieruchomości
wytwarza towary i świadczy usługi mogące być przedmiotem wymiany handlowej
między państwami członkowskimi na rynkach otwartych na konkurencję, może stanowić pomoc państwa zakazaną na mocy wskazanego postanowienia. Zadaniem sądu odsyłającego jest jednak ustalenie, czy w świetle wszystkich istotnych okoliczności zawisłego przed nim sporu, ocenionych w świetle przedstawionej przez Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykładni, zwolnienie takie należy uznać za pomoc państwa w rozumieniu wskazanego postanowienia.
Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie przyjmuje, że pojęcie pomocy publicznej obejmuje swym zakresem nie tylko świadczenia pozytywne, ale również formy selektywnego wsparcia, które uprzywilejują przedsiębiorstwa w związku ze
zmniejszeniem ich obciążeń lub objęciem ich różnicami formami gwarancji państwowych, bez których nie mogliby funkcjonować lub podejmować określonych działań
gospodarczych. Mimo, że nie są subwencjami w rozumieniu ścisłym wywołują zbliżone lub nawet identyczne skutki, jakie przypisuje się świadczeniom pozytywnym.
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Summary
Exemption from public contributions in the light of treaty prohibition on the
granting by the Member State public aid to certain undertakings

Providing selective state aid to companies by a Member State or through state resources leading or potentially likely to lead to a distortion of competition rules,
affecting trade between Member States, it is prohibited under Art. 107 paragraph 1
Treaty on the Functioning of the European Union. For the legal classification of the
measures from the above point of view, it is important the range of positive benefits or measures to reduce the burden that under normal market conditions affect all
entities. Qualifications systems and assessment by EU authorities of State aid are
anchored in primary legislation, so it is essential for the candidate countries for
membership in the European Union.
Keywords: State aid, selective nature, the threat to competition and trade, referring
court, the binding nature of the judgments.
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Система контролю органами Європейського Союзу допомоги, яка надається
країнами-членами підприємствам, знаходить своє відображення у первинному праві ЄС2. Втручання держави може нести негативний вплив на торгівлю
між країнами-членами у зв’язку з чим підлягає оцінці через призму вимог
Договорів ЄС. Відповідно до ст. 3 п. 1 букв. в) Договору про функціонування
Європейського Союзу (ДФЄС)3 компетенції Європейського Союзу охоплюють
____________
1

Уваги у світлі рішення Суду Європейського Союзу від 9 жовтня 2014 р.
Перед державами, які претендують на членство у Європейському Союзі також ставиться
вимога у сфері зближення принципів надання фінансової допомоги до acquiscommunautaire, у
тому прозорості форм державної допомоги.
3
Сконсолідована версія Договору про Європейський Союз і Договору про Функціонування
Європейського Союзу, OJ 2012, C 326, с. 1.
2
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встановлення правил конкуренції,які є необхідними для функціонування внутрішнього ринку. У цій сфері має безпосереднє застосування ст. 101 і наст.
ДФЄС. Стаття 107 п. 1 ДФЄС стверджує, що допомога надана країноючленом, або також допомога в рамках якої залучені державні кошти, яка порушує правила конкуренції або потенційно їй загрожує через сприяння
деяким підприємствам або виробництву деяких товарів, порушує принципи
функціонування внутрішнього ринку у сфері, у якій вона впливає на торгівлю
між країнами-членами. Застосування вищезгаданого положення вимагає
встановити, чи в рамках даної юридичної системи держаний інструмент може
бути сприятливим для функціонування деяких підприємств чи виробництва
товарів у сфері виробництва, у порівнянні з іншими підприємствами чи товарами, які можна порівняти фактично і юридично, під кутом цілей згаданої
вище системи4.
Для забезпечення ефективності вищезгаданого положення, ст. 108 ДФЄС
зобов’язує Комісію ЄС контролювати допомогу, а держави-члени повинні
співпрацювати з цим органом. У ситуації, коли Комісія визнає, що допомога
надана державою або при використанні державних коштів не відповідає принципам спільного ринку, вона зобов’язана розпочати процедуру передбачену у
ст. 108 п. 2 ДФЄС. Окрім того, п. 3 не надає країнам членам можливості впровадження інструментів допомоги до моменту закінчення процедури, передбаченої у ст. 108 п. 25. У послідовній у цій сфері судовій практиці Суду ЄС вказується6, що у випадку коли Комісія веде формальне розслідування яке має пояснити передбачене в ст. 108 п.3, по відношенню до використаного або запроектованого країною членом інструменту, ефективність цього останнього положення, а також обов’язок лояльної взаємодії між державними судами і Комісією або судами ЄС, вимагає, щоб державний суд7 застосував усі необхідні
інструменти для досягнення цілей, передбачених Договором.
Загальні рамки, встановленої Договорами системи нагляду за державною допомогою в основному доповнюється в порядку винесення рішень Судом ЄС8. Зі змісту уже згаданої ст. 107 п. 1 ДФЄС виникає, що забороненою в
____________
4
Вирок Суду Європейського Союзу (СЄС) від 4 червня 2015 р. у справі C-15/14 P Європейська Комісія проти MOL, ECLI: EU: C:2015:362, пункт 22, як і раніше винесені рішення
наведені у подальшій частині опрацювання.
5
Рекомендація Генерального Адвоката представлена 7 лютого 2013 р. у справі 6/12 P Oy,
ECLI: EU: C:2013:69.
6
У вироці СЄС у справі C-284/12 Deutsche Lufthansa AG проти Flughafen Frankfurt-Hahn
GmbH, ECLI: EU: C:2013:755
7
Розглядаючи позов про припинення введення в життя цього інструменту і про повернення
вже виплачених квот.
8
Вирок СЄС від 8 листопаду 2001 р. у справі C-143/99 Adria-Wien Pipeline i Wietersdorfer
& Peggauer Zementwerke, ECR 2001 п. I-8365, п. 21–32. Дивись також по відношенню до «нової
допомоги», вирок СЄС від 21 листопада 1991 р. у справі C-354/90 Fédération nationale du
commerce extérieur des produits alimentaires i Syndicat national des négociants et transformateurs de
saumon, ECR 1991 п. I-5505, п. 8–14.
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рамках даної статті державною допомогою, є підтримка суб’єкта який веде
господарську діяльність в розумінні законодавства ЄС, який сповнює усі,
згадані в ньому, передумови9. Предметом заборони охоплюється втручання
держави або втручання за посередництвом державних коштів, яке може
впливати на товарооборот між країнами членами і порушувати правила конкуренції. Щоб можна було говорити про державну допомогу у розумінні сучасного запису вона повинна мати селективний (вибірковий) характер.
Інструмент повинен надавати таку користь бенефіціантові, яку б він не отримав в умовах нормального функціонування ринку10.Форми цієї допомоги можуть набирати різних форм і постатей, а також різної сили впливу. Необов’язково використовувані інструменти повинні спричиняти реальний
вплив на торгівлю між країнами членами 11, достатньою підставою є сама
можливість впливу на ринкові відносини12.
На початку, у судових рішеннях, які були винесені в порядку ст. 267
ДФЄС на фоні впровадження ст. 107 ДФЄС, Суд Європейського Союзу оперував широким визначенням цього ключового поняття, вказуючи, що в
суб’єктивному розумінні державна допомога охоплює не тільки позитивну
допомогу, але також кошти надані державою або при використанні державних коштів, які зменшують навантаження на підприємство, яке б воно мусило
нести у нормальних ринкових умовах. Це може стосуватися наприклад податкових звільнень або гарантій і фінансового страхування різного характеру.
Незважаючи на те, що вони не являються трансферами у вузькому розумінні,
вони викликають ідентичні або наближені наслідки. Джерелом користі для
підприємства чи підприємств, яке ними охоплюється можуть бути надані
державні гарантії або гарантії, надані за посередництвом державних коштів13.
Поняття державної допомоги не охоплює своєю сферою регулювання інструментів, які розділяють підприємства, у ситуації, коли селективність можна
____________
9

Вирок СЄС від 5 березня 2015 р. усправі C-667/13 Banco Privado Português and Massa
Insolvente do Banco Privado Português, ECLI: EU: C: 2015:151, п. 45.
10
Вироки СЄС: від 16 травня 2002 р. у справі Франція проти Комісії, ECR с. I-4397, п. 68
(на цю тему T. Lübbig, M. Von Merveldt, Stardust Marine: Introducing Imputability into State Aid
Rules – Plain Sailing into Calm Seas or Rowing Back into Shallow Waters? European Competition
Law Review 2003, т. 24, с. 629 і наступ.; L. Hancher, Case C-482/99 (…), Common Market Law
Review 2003, № 3, с. 739 і наступ.); від 24 липня 200 3р. у справі C-280/00 Altmark Transand
Regierungspräsidium Magdeburg, ECR с. I-7747, п. 74; від 17 липня 2008 р. у справі C-206/06
Essent Netwerk Noord і наступ., ECR с. I-5497, п. 6 (див. м. ін. A. Sinnaeve, State Financing of
Public Services: The Court’s Dilemmain the Altmark Case, European State Aid Law 2003, № 3,
с. 351 і наступ.).
11
Одна з них може становити гарантію, надану державною владою, див. вирок СЄС від
17 вересня 2014 р. у справі C-242/13 CommerzNederland NV v Havenbedrijf Rotterdam NV,
ECLI: EU: C:2014:2224.
12
Вироки СЄС від 5 березня 2015 р. у справі C-667/13…, п. 46, від 16 квітня 2015р., у справі C-690/13 Trapeza Eurobank Ergasias, ECLI: EU: C: 2015:235, п. 23.
13
Див. також M. Schmauch, EU Lawon State Aid to Airlines: Law, Economics and Policy,
Берлін 2012, с. 86 і наступ.
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вивести з характеру або із структури системи державних навантажень, частину якої вона становить. Залежно від характеру допомоги, і часу тривання
втручання, вона може підпадати під оцінку через призму умов, визначених у
ст. 107 і наступ. ДФЄС. Таким чином, допомогою вважається втручання, яке
незалежно від його форми може надати привілеї підприємству прямим чи
опосередкованим способом, приносячи економічну користь, яку підприємство, що являється її бенефіціантом не отримало б при інших умовах, тобто при
відсутності привілейованості. З огляду на можливість серйозного порушення
ринкових умов, рамки допомоги, яка надається країною членом або яка надається при використанні державних коштів повинні бути прозорими, а допомога не може виходити поза те, що було необхідним для досягнення кінцевої
мети. Пояснення ст. 107 п. 1 стосувалося рішення Суду Європейського Союзу
від 9 жовтня 2014 р14.
Заява про його видання була представлена в рамках спору між державним міністерством оборони і акціонерним товариством Navantia Sociedad
Anónima (АТ) проти гміни Ferrol. Її ціллю було звільнення від сплати податку
від нерухомості, тобто землі, яку передали в користування вказаному акціонерному товариству, капітал якого повністю належить державі. Право дарування підлягає державному регулюванню. У світлі регулювання законодавством країни-члена, яка вносила прохання про розв’язання спору15, податок від
нерухомості було визначено, як реальний прямий податок, який обраховується на основі вартості нерухомості, у відповідності з внутрішнім регулювання.
Воно має загальний характер і охоплює своєю сферою впливу адміністративну концесію, права до забудови, використання, а також власності. У світлі
поданого у законі звільнення від податку перечислюється: нерухомість, яка
становить власність держави, автономних громад або органів місцевого
самоврядування, які безпосередньо призначені для забезпечення безпеки громадянам, надання послуг у сфері шкільної освіти або ув’язнення, а також
державна нерухомість, призначена для цілей національної оборони.
Діяльність, яку вело вищезгадане акціонерне товариство полягала в будівництві і технічному обслуговуванні військових кораблів, які замовляла
держава, з якої походила фірма і закордонні отримувачі. Частина продукції
збувалася у приватному секторі16. Державна казна передала до використання
вищезгаданому акціонерному товариству ґрунтову нерухомість, на якій розмістився її завод, шляхом встановлення права користування, в обмін на оренду
____________
14

Вирок СЄС від 9 жовтня 2014 р. у справі C-522/13 Ministerio de Defensa and Navantia SA
проти Concello de Ferrol, ECLI: EU: C:2014:2262.
15
Правові рамки правил податку з доходів визначає Real decreto legislativo (Королівський
законодавчий дерет) 2/2004 від 2 березня 2004 р. затверджуючий сконсолідований текст
jednolity Ley regulatora de las Haciendas Locales – Закону, який регулює місцеві фінанси, BOE
№ 59 від 9 березня 2004 р., с. 10284.
16
Navantia також веде діяльність у сфери будівництва, ремонту і сервісного обслуговування продуктів у приватному секторі, передусім у енергетичному і суднобудівному секторі.
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плату у розмірі 1 євро в рік. Цей орган, як власник нерухомості на основі підписаного договору, перекинув сплату величини податку на згадане акціонерне товариство. Відповідно до контракту 2007 податкового року і за попередні
роки гміна Ferrol стягувала податок від нерухомості. По відношенню до наступних податкових років іспанський Міністр державного бюджету звернувся до цієї ж гміни з проханням про використання звільнення з перечислених
державних зборів. Рішення про його звільнення було оскаржене у державних
судах. Адміністративний суд вирішив, що надання спірного податкового звільнення створювало б передумови заборони надання такого звільнення, визначені у ст. 107 п. 1 Договору. Navantia S.A., як потенційний суб’єкт, який користується звільненням, отримав би вибіркову користь, так як був би звільнений від сплати державних зборів, які сплачують конкуренти у цьому секторі. Покращення конкурентної позиції суб’єкта, який використовує державну
допомогу могло б, щонайменше потенційно впливати на товарооборот між
країнами-членами і порушувати правила конкуренції.
Слід зазначити, що оцінка внутрішнього податкового законодавства, а
особливо розміщених у ньому відхилень, під кутом відповідності до заборони
допомоги, що регулюється Договорами, часто створює труднощі на практиці.
Відповідно з більш ранньою судовою практикою Суду ЄС визнання положення податкового законодавства «селективним» передбачало у першу чергу
попередню ідентифікацію і аналізування загального податкового регулювання, яке має місце у даній країні-члені. Саме з перспективи абстракційно сформованого податкового регулювання треба оцінити селективний характер вигоди, яка надається спірним положенням податкового законодавства, вказуючи, що ухилення від обов’язку сплати становить виправдання, у чітко визначених ситуаціях, відступ від правила. Воно змінює положення підприємства
по відношенню до державного збору. З огляду на те, що звільнення являє собою виняток, від принципу універсальності, воно повинно бути вузько інтерпретоване, беручи до уваги ціль податкового регулювання даної країни члена17. Варто чітко підкреслити, що у рішеннях Суду ЄС умова вибірковості
має конститутивний характер18. При виконанні аналізу втручання держави
____________
17

Див. вироки СЄС: від 8 вересня 2011 р. у об’єднаних справах від C-78/08 до C-80/08 Paint
Graphos і ін., ECR с. 1-7611, п. 49 і використані у ній рішення суду; від 18 липня 2013 р. у
справі 6/12 P Oy, ECLI: EU: C: 2013: 525, п. 19.
18
Якщо мова йде про оцінку умов вибірковості для поняття державної допомоги, то згідно
з закріпленими висновками судів, вимагається визначення, як вже зазначалося у вступі, чи в
рамках даної юридичної системи чи положення законодавства у державі може сприяти «деяким підприємцям або продукції деяких товарів» у порівнянні з іншими, які знаходяться, у
світлі цілей цієї системи, у порівняльній фактичній і юридичній ситуації (див. схожі вироки
СЄС: від 8 листопаду 2001 р. у справі C-143/99 …, п. 41, від 29 квітня 2004 р. у справі C-308/01
GIL Insurance і ін., ECR с. I-4777, п. 68, від 3 березня 2005 р., у справі C-172/03 Heiser, ECR с. I-1627,
п. 40, від 6 вересня 2006 р. у справі C-88/03 Португалія проти Комісії, ECR 2006, с. I-7115,
ECLI: EU: C: 2006:511, п. 54.
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береться до уваги його наслідки у першу чергу для підприємства, якому надано привілеї19, а вже потім його вплив на ринкові відносини.
Верховний Суд Галісії відкинув вирок адміністративного суду, вказуючи, що необхідно було взяти до уваги податкові звільнення, якого вимагала
сторона. Справу було передано до суду, який мав ще раз розглянути суть
справи. Однак він зайняв становище, що виконання прохання про звільнення
від сплати податку могло б одночасно означати надання акціонерному товариству Navantia S.A. державної допомоги, яка суперечить ст. 107 п. 1 ДФЄС.
Таке звільнення при використанні державних інструментів, підприємству, яке
є власністю держави, могло б мати потенційний вплив на товарооборот або
порушення принципів конкуренції. Акціонерне товариство, яке домагалося
звільнення від державного збору, у випадку позитивного рішення отримало б
вибіркову допомогу. Таким чином воно б було у більш привілейованій ситуації, по відношенню до інших підприємств20. Державний суд за виниклих обставив пов’язав сумніви у питаннях відповідності державного регулювання з
законодавством ЄС, тому звернувся до Суду ЄС з наступним питанням: Чи
звільнення від сплати податку від нерухомості, яким користується акціонерне
товариство Navantia S.A відповідає з ст. 107 ДФЄС, а також чи відповідає цій
статті практика країни-члена, яка полягає на встановленні звільнення від
сплати податку від земельної нерухомості, яка знаходиться у його власності,
яка передається у користування підприємству, капітал якого повністю належить державі (...), у ситуації коли це підприємство надає товари і послуги, які
можуть бути предметом товарообороту між країнами-членами?
Вихідною точкою для роздумів Суду Європейського Союзу було трактування, яке було необхідне для основного державного провадження, принципи виражені у первинному законодавстві ЄС, які стосуються заборони надання державної допомоги. Відповідно до звучання ст. 107 п. 1 ДФЄС з застереженням інших положень, передбачених Договорами, будь-яка допомога
надана країною-членом або при використанні коштів країни-члена у будь____________
19

У цьому слід спочатку нагадати, що причини, які знаходяться біля витоків інструменту
допомоги ще недостатні, щоб такий інструмент був відразу закваліфікований до «допомоги» у
розумінні Договорів. П. 1 ст. 87 Договору про Європейську Спільноту такого положення не
впроваджує, бо в ньому розрізняються види державного втручання в залежності від його причин або цілей, але визначає ці інтервенції на основі їх наслідків (див. схожі вироки СЄС: від
3 березня 2005 р. у справі C-172/03 Heiser, ECR с. I-1627 П746 і використані у ній рішення суду, від 9 червня 2011 р. у справі C-73/09 P і C-76/09 PComitato «Veneziavuolevivere» та інші
проти Комісії, ECR 2011 п. I-4727, ECLI: EU: C: 2011: 368, п. 94.
20
З уваги на винятковий характер втручання держави у цій сфері моніторинг використовуваних інструментів охоплює також час, протягом якого допомога має бути ефективною. Див.
також на тему використання відповідних інструментів, які оправдовують втручання держави і
пов’язані з цим дії Європейської Комісії, вирок СЄС від 21 березня 2013 р. у справі C 405/11P
Європейська Комісія проти Buczek Automotive sp. z o.o., ECLI: EU: C:2013:186. Більше
R. Stefanicki, Ramy pomocy publicznej w świetle art. 107 TFUE. Odzyskiwanie wierzytelności publicznych, [w:] Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2014, № 5, с. 52 і наступ.
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якій формі, яка порушує або може порушити правила конкуренції, завдяки
сприянню деяким підприємствам або виробництву деяких товарів, не відповідає принципам внутрішнього ринку у сфері, в якій впливає на товарооборот
між країнами членами. Щоб державний інструмент можна було вважати державною допомогою в розумінні вищезгаданого положення мусить наступити
втручання держави або втручання при використанні державних коштів,
інструмент мусить бути цього типу, щоб реально впливати або потенційно
могти вплинути на товарооборот між країнами-членами і правила конкуренції, а окрім того надавати бенефіціантові селективну користь21. Слід зауважити, що до Суду ЄС не звернулися з питанням, чи відповідає вищезгаданому
положенню передання країною-членом приватному підприємству ґрунтової
нерухомості для її використання за символічною ціною. Суд ЄС у своїх рішеннях часто відштовхується від матеріалів, які виходять за рамки питання
представленого перед державним судом, але він не є до цього зобов’язаним.
Однак відповідь на це питання була цікавою, зваживши, що на основі договору, підписаного 6 вересня 2001 р. державне казначейство передало ґрунтову
нерухомість, яка знаходилась у його власності, для використання
Navantia S.A., шляхом встановлення права користування, в обмін за орендну
плату, в уже згаданій символічній ціні.
Державна допомога може виражатися різними методами, і при використанні різноманітних інструментів, які ведуть як до збільшення активів, так і
можуть виражатися у зменшенні пасивів. Вже незаперечні рішення Суду ЄС
вказують, що допомогою держави вважається втручання, яке незалежно від
його форми може надати привілей підприємству прямим або непрямим способом, таким чином даючи йому певну економічну вигоду, яку б воно не
отримало за нормальних ринкових умов22. У ситуації коли податкове звільнення буде охоплювати усіх підприємців, які діють у визначеній сфері, умова
вибірковості не буде виконуватися в розумінні даного положення23. Із вже
згадуваних положень державного законодавства, чітко слідує, що кожне підприємство, яке веде господарську діяльність опираючись на приватну або
державну ґрунтову нерухомість і яке сповнює одну з визначених у цьому
положенні передумов, є платником податку від нерухомості. У зв’язку з цим
____________
21
Вироки СЄС: від 2 вересня 2010 р. у справі C-399/08 P Європейська Комісія проти
DeutschePost, ECR 2010, С. I-7831, п. 39; від 5 березня 2015 р. у справі 667/13…, п. 46.
22
Вирок від 2 вересня 2010 р. у справі C-399/08…, п. 40 і використані у ній рішення суду.
Особливо вона стосується зменшення навантаження, яке зазвичай спочиває на бюджеті підприємства (пункт 22 обговорюваного вироку від 9 жовтня 2014 р.).
23
Суд уже постановив (вирок від 18 липня 2013 р. у справі 6/12…, п. 18), що користь, яка
виникає з використання загального положення, яке охоплює всі без виключення господарські
суб’єкти не являється державною допомогою у розумінні ст. 107 ДФЄС (вирок СЄС від
15 листопада 2011 р. у сполучених справах C-106/09 P i C-107/09 P Європейська Комісія і Іспанія проти Governmentof Gibraltar i Об’єднаного Королівства, ECR с. I-11113, п. 72, 73 і використані у ній рішення суду.
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гміна Ferrol стверджує, що лише спеціальний механізм перенесення права
користування, встановлений у договорі від 2001 р., дозволяє акціонерному
товариству Navantia S.A. уникнути визнання її платником податків. У нормальній ситуації сплата податку від нерухомості зобов’язувала б також це
акціонерне товариство. Звільнення від сплати податку являє собою економічну користь, ставить згаданий суб’єкт у кращій позиції, ніж інші, функціонуючі на цьому ж ринку, підприємства.
У висновку представленим Судом Європейського Союзу державний
уряд стверджував, що відповідно до державного законодавства звільнення
від сплати податку було встановлено не на користь таких підприємств, як
Navantia S.A, тільки на користь держави, як платника податку від нерухомості. Реалізовані нею цілі були обґрунтовані міркуваннями державної
безпеки, необхідністю зміцнення державної оборони. У світлі представленого аргументування, звільнення слід вважати винагородою, яка є взаємною платою за дії акціонерного товариства Navantia S.A., яка надається за
виконання обов’язку надання державних послуг, у зв’язку з чим використаний інструмент потрібно закваліфікувати до таких, що не приносить вигоди підприємству. На думку Суду ЄС з представленої йому інформації
виникає, що вимога звільнення від сплати податку є рівнозначною до надання акціонерному товариству економічної користі. Тоді підприємство
знаходиться у кращій ситуації від конкурентів, що діють на тому самому
ринку. Рішення Суду ЄС у сфері ефективності нормативного порядку вже
обґрунтоване у даній сфері. Між іншим у рішенні DeutschePost24 Суд ЄС
уточнив, що у сферу застосування згаданого вище положення не входить
державне втручання, яке потрібно вважати компенсацією, що становись
оплату за виконання підприємством, яке є її отримувачем, зобов’язань у
сфері державних послуг, якщо звичайно вони не отримують фінансової
користі, а отже, втручання не призводить до надання йому привілеїв по
відношенню до інших підприємств25.
Суттєвим з точки зору заборон, які виникають із ст. 107 п. 1 є те, що
предметом оцінки можуть бути також декілька втручань держави, які у сукупності викликаютьефект у формі деформації відповідного ринку. Суд ЄС вже
постановив, що така ситуації виступає особливо у випадку, коли наступні
втручання оцінюються у світлі його хронології, цілей і ситуації підприємства
у момент його виконання, мають настільки пов’язаний між собою зв’язок, що
____________
24
Вирок від 2 вересня 2010 р. у справі C-399/08P …, ширше D. T. Wiemer, EuGH: Rechtsmittel (…), Zeitschrift für Beihilfenrecht (Beihilfenpolitik in Europa, Deutschland und Österreich)
2010, з. 4, с. 210 і наступ.
25
Див. схожі вироки СЄС: від 22 листопаду 2001 р. у справі C-53/00 Ferring SA v
Agencecentrale des organismes de sécuritésociale (ACOSS), ECR 2001, с. I-9067, п. 27; від 24 липня
2003 р. у справі C-280/00 Altmark Transand Regierungspräsidium Magdeburg, ECR 2003, с. I-7747,
п. 87; від 2 вересня 2010 р. в справі C-399/08…, п. 41).
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стає неможливим їх розділення26. Зміна ринкових умов, яку викликає користь
надана деяких підприємствам, може бути результатом втрати доходу державними органами. Факт, що інвестори пізніше самостійно приймають рішення,
не викликає усунення зв’язку між обговорюваними втратами і користю, які
несуть підприємства, яким певним чином надані привілеї27. Важливими з точки зору договірних записів про надання допомоги, при виконанні певних
умов, є також часові рамки надання допомоги. Недотримання умов державного втручання, а також продовження терміну використання вибіркового інструменту понад визначений часовий період означає, що допомога втрачає
правовий характер з точки зору вимог ст. 107 п. 1 ДФЄС28.
Надзвичайно важливим з точки зору заборони, визначеної ст. 107 п. 1
ДФЄС є встановлення, чи звільнення від сплати податку може надати привілеї акціонерному товариству Navantia S.A., по відношенні до інших підприємств, які діють на тому самому ринку і знаходяться у порівняльній фактичній і юридичній ситуації. Оцінка повинна виконуватися у світлі мети, до реалізації якої спрямовується державна система сплати податків від нерухомості,
що стосується принципів оподаткування власності чи користування ґрунтовою нерухомістю. Щоб визнати податковий інструмент селективним необхідним є виконання діагностики державного податкового режиму, відношення до загального обов’язку сплати податку, з чим пов’язується необхідність
дослідження наслідків його скасування. В її результаті можна буде встановити виникнення можливого, селективного характеру користі, отриманої за допомогою аналізованого податкового інструменту, який виражається у звільненні від обов’язку його сплати. Введення диференціювання підприємств мусить залишатися у гармонії з цілями, які визначає державна податкова система. Важливим справі є також те, що діяльність акціонерного товариства, ведеться не лише у державному інтересі, але також для отримання економічної
користі у цивільному обороті.
На думку Суду ЄС, з наданої йому інформації державною владою не
виникає, щоб вона становила достатній аргумент, який би дозволив встановити, що звільнення від сплати податку, якого вони домагались, виникає безпосередньо з принципів, що лежать у основ державної податкової системи, ані
також те що воно є необхідним для її правильного функціонування і ефективності. Звільнення від сплати податку від державної нерухомості, яка призначається для національної оборони точно не має адекватного зв’язку з цілями
державних зборів від нерухомості. Завданням суду є дослідження, чи у світлі
____________
26

Див. схожі вироки СЄС: від 24 квітня 1980 р. у справі 72/79 Європейська Комісія проти
Італії, ECR с. 1411, п. 24, від 2 вересня 2010 р. у справі C-399/08…, п. 104, від 4 червня 2015 р.
у справі C-15/14 P…, п. 92.
27
Див. схожі вищезгадані вироки у справі Німеччина проти Європейської Комісії, п. 25–28,
вирок від 2 вересня 2010 р. у справі C-399/08…, п. 108.
28
Вирок від 5 березня 2015 р. у справі C-667/13…, п. 39 i 63.
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всіх важливих обставин, виниклої перед ним суперечки, існує достатнє обґрунтування для такого звільнення.
Не підлягає сумніву, що ефектом звільнення від сплати податку від нерухомості є зменшення державного навантаження, яке у нормальній ситуації
повинно обтяжувати бюджет акціонерного товариства Navantia S.A. Отже,
звільнення неминуче веде до зменшення бюджетних надходжень гміни Ferrol.
Тому у зв’язку з цим дуже важливим є встановлення у державному судочинстві виникнення зв’язку між користю, яка надається її бенефіціантові і обмеженням державного бюджету або виникнення досить конкретного ризику виникнення навантаження на цей бюджет. У сферу регулювання ст. 107 ДФЄС
не входять користі, які признаються підприємству при використанні інших,
ніж державні коштів, а лише надані прямим чи опосередкованим способом
при використанні державних коштів або становлячи додаткове фінансове навантаження для держави. Із змісту даного положення і з процесуальних правил, встановлених у вищезгаданій ст. 108 ДФЄС, виникає, що користь надана
при використанні коштів, відмінних від державних не входить у сферу застосування обговорюваних законів29.
Окремою, не менш істотною проблемою є доопрацювання впливу використаного втручання держави на товарооборот, а також конкуренції поміж
підприємствами. Заборона визначена у статті 107 ДФЄС вказує на прямий
зв’язок з охороною конкуренції на внутрішньому ринку30. Відповідно до тривалого і єдиного, щодо своєї суті прецедентного права Суду ЄС, для зарахування державного інструменту до державної допомоги не є обов’язковим визнання фактичного впливу застосування інструментів на товарооборот між
країнами-членами, а також вказання ефекту у формі реального порушення
конкуренції31. Для ефективності предметних заборон достатнім є твердження,
що державна допомога може мати потенційний, дуже правдоподібний, вплив
на товарооборот і функціонування принципів конкуренції. Правило превентивної охорони має застосування також при використанні ст. 101 і 102 ДФЄС.
Представлений акціонерним товариством сектор судно будівництва є ринком,
____________
29
Див. схожі вироки ДФЄС: від 17 березня 1993 р. у сполучених справах C-72/91 i C-73/91
Sloman Neptun, ECR с. I-887, п. 19; від 1 грудня 1998 р. у справі C-200/97 Ecotrade, ECR с. I-7907,
п. 35; в також від 13 березня 2001 р. у справі C-379/98 PreussenElektra, ECR с. I-2099, п.-58, від
19 березня 2013 р. у справі C-399/10 P i C-401/10 P BouyguesandBouyguesTélécom проти Європейської Комісії, ECLI: EU: C: 2013:175, п. 99.
30
L. Hancher, T. Ottervanger, P. J. Slot, EU StateAids, Лондон 2012, с. 126 і наступ. У деяких
ситуаціях заборона використання державної допомоги може бути відкинута з огляду на незначний вплив на конкуренцію та товарооборот між країнами-членами або надзвичайні економічні чи соціальні обставини. Для держав кандидатів на членство у Європейському Союзі такою
важкою проблемою є регіональна допомога, так з перспективи польського досвіду
А. Янковська, A. Jankowska, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania, Варшава, 2005 с. 15–16 і наступ., доступ також (дата
використання 8 червня 2015 р.): http://www.parp.gov.pl/files/74/81/105/pomoc_uregulowania.pdf.
31
Рішення СЄС від 16 квітня 2015 р., C-690/13…, п. 23.
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відкритим для конкуренції і товарообороту між країнами-членами. Це стосується діяльності, яка ведеться у державному інтересі. Порушення принципів
вільної конкуренції, у результаті звільнення визначеного підприємства від
податкового навантаження має багатогранні наслідки. Наприклад, це може
вести до ускладнень пов’язаних із приходом на ринок нових конкурентів або
викликати складнощі з утриманням на ринку суб’єктів господарської діяльності, які не отримують селективної допомоги32.
Допомога надана державою, яке просить про вступне видання рішень
може змінити позицію згаданого суб’єкта по відношенню до позиції, яку
займають інші, також конкуруючі з ним підприємства, які мусять виконувати
загальний обов’язок сплати державних зборів. Для застосування заборони державне втручання повинно що найменше проявляти потенційний вплив на товарооборот між країнами членами і порушувати правила конкуренції. На думку
Суду Європейського Союзу, чинники класифікації державної допомоги у розумінні ст. 107 п. 1 ДФЄС можуть бути виконані у даному випадку, так як суди
Євросоюзу володіють достатньою кількістю даних про фактичний і юридичний стан. У рішенні від 9 жовтня 2014 р.33,, Суд ЄС постановив, що ст. 107 п. 1
ДФЄС повинна бути інтерпретована таким чином, щоб звільнення від сплати
податку від земельної нерухомості, яка належить державі і переданої до використання підприємству, якого капітал належить повністю до держави і яке на
цій нерухомості створює товари і надає послуги, які можуть бути предметом
товарообороту між країнами-членами на ринках відкритих для зовнішньої конкуренції, може становити державну допомогу, яка забороняється на основі вказаної вище постанови. Однак, завданням суду є встановлення того, чи у світлі
всіх істотних обставин, виниклої перед ним суперечки, оцінених у світлі представленого Судом Європейського Союзу трактування, таке звільнення від
сплати податку треба визнати державною допомогою у розумінні вказаного
положення закону34. Важливим є те, що країни-члени у випадку виникнення
сумнівів у зв’язку з імплементацією ст. 107 п. 1 ДФЄС, щодо значимості або
трактування рішення про початок формального слідства, завданням якого є
тлумачення закону, можуть звернутися до Комісії у справі відповідного пояснення або звернутися з просьбою про пояснення, використаних тут положень
Договору до Суду Європейського Союзу. При цьому суд останньої інстанції
країни-члена в принципі зобов’язаний до звернення з просьбою в порядку
ст. 267 ДФЄС, якщо виникнуть суттєві сумніви у зв’язку з головним судовим
провадженням у державі35.
____________
32

Маючи на увазі охорону конкуренції у ЄС Європейська Комісія змушує країни-члени до
дотримання дисципліни по відношенню до дотримання вимог оголошення усіляких змін у
наданні допомоги державі, рішення суду від 5 березня 2005 р., у справі C-667/13…, п. 63.
33
Справа C-522/13…
34
Див. також рішення ДФЄС від 4 червня 2015 р. у справіC-15/14 P…, п. 91.
35
Рішення від 5 березня 2015 р., у справіC-667/13…, п. 46.
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Відповідно до тези, обговорюваного рішення від 9 жовтня 2014 р. ст. 107
п. 1 ДФЄС, його потрібно розуміти так, що звільненню від податку від земельної нерухомості, яка є власністю держави і передається у використання підприємству, капітал якого належить повністю до цієї держави і яке на цій нерухомості продукує товари і надає послуги, які можуть бути предметом торгівлі
між країнами-членами на ринках, відкритих для зовнішньої конкуренції, може
становити державну допомогу, надання якої заборонене силою вищезгаданого
положення. Однак, завдання суду є встановлення, чи у світлі всіх суттєвих
обставин, виниклої перед ним суперечки, яка була оцінена у світлі представленого перед Судом Європейського Союзу розуміння права, таке звільнення варто вважати державною допомогою у розумінні вказаного положення.
Суд Європейського Союзу послідовно приймає, що поняття державної
допомоги, охоплює сферою свого регулювання не тільки позитивну допомогу, але також і форми селективної допомоги, яка надає підприємствам привілеї у зв’язку із зменшенням навантаження на них або охоплення їх різними
формами державних гарантій, без яких вони не могли б функціонувати або
виконувати певні господарські операції. Незважаючи на те, що вони не є дотаціями у вузькому розумінні, вони викликають наближені або навіть ідентичні ефекти, які приписуються позитивній допомозі.
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I. Jednolity Rynek Wewnętrzny jako fenomen integracji
Rynek wewnętrzny UE, przewidziany w art. 26 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (dalej TFUE),stanowi swoisty fenomen, zapewniając przede wszystkim funkcjonowanie między państwami członkowskimi obszaru gospodarczego
bez granic wewnętrznych zapewniającego swobodny przepływ towarów, usług,
osób i kapitału na skalę nieznaną w stosunkach międzynarodowych. W szerszym
wymiarze przyczynia się on także do ogólnego rozwoju gospodarczego i nawet
pokojowego współistnienia narodów Unii. W dobie narastających współcześnie
wątpliwości co do sensu pogłębiania integracji wewnątrz tej organizacji, a nawet
rosnącego euro-sceptycyzmu chociażby w wydaniu brytyjskim, okazuje się on jednym z niewielu osiągnięć tego procesu, który nie budzi rzeczywistych oporów.
Cieszy się zarazem powszechnym uznaniem, nawet jeżeli sprzeciwy budzą niektóre metody jego realizacji. Czasem można nawet odnieść wrażenie, że to właśnie
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będący jego ostoją ów swobodny przepływ stanowi jedyne realne spoiwo państw
europejskich, stanowiąc swoiste remedium na brak prawdziwych związków politycznych oraz zapewniając pewny i trwały punkt odniesienia.
Zresztą od początku istnienia EWG był to niezwykle skuteczny instrument
prawny znoszenia barier w wymianie między państwami członkowskimi, a nieskrępowany obrót czynników produkcji oraz przepływ jednostek ludzkich nie tylko
przynosił wiele korzyści ekonomicznych i politycznych całym systemom gospodarczym państw, ale także wpływałna rozwój praw indywidualnych. Nie byłoby to
oczywiście możliwe w takim stopniu, gdyby od początku nie zakładano celów wykraczających poza sam wolny handel na poziomie znanym np. z WTO. Co ciekawe
tak znacząca rola akurat tych gwarancji nie w pełni stanowi funkcję postanowień
traktatowych, będąc przynajmniej w równym stopniu pokłosiem rozwoju orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Wywoływało ono efekty liberalizacyjne i deregulacyjne, ułatwiając oczywiście przeciwstawianie się protekcjonizmowi, a nawet interwencjonizmowi stosowanemu przez część państw. W wymiarze ogólniejszym spowodowało to natomiast ukształtowanie dwóch sposobów rozwoju rynku,
a więc tzw. integracji negatywnej uosabiającej właśnie eliminację istniejących
przeszkód w handlu, właśnie z pomocą orzecznictwa oraz integracji pozytywnej
kojarzonej z harmonizacją, gdyż polega na modyfikacji i tworzeniu wspólnych instrumentów prawnych i instytucji odpowiedzialnych za ich realizację1.
Obecnie nie ulega wątpliwości, że jednolity rynek wewnętrzny, jak brzmi
jego pełna nazwa2, należy do najważniejszych osiągnięć całego procesu integracji i
traktowany jest jako jeden z podstawowych fundamentów konstytucji gospodarczej
UE, a nawet tzw. megazasadasuigenerisdająca szerokie uzasadnienie realizacji
różnych środków na poziomie ponadnarodowym. Pierwotnym źródłem jego utworzenia stała się Biała Księga Komisji Europejskiej3 z 1985 r., która opierała się
właśnie na idei znoszenia wszelkich barier, także fizycznych i technicznych, co
miało umożliwić stworzenie obszaru na podobieństwo rynku krajowego, ale także
zawierała zaawansowany program wprowadzania legislacji wspólnotowej o bardzo
szerokim zakresie regulacji. Ważne było przyjęcie szerokiej definicji owych barier,
obejmującej różne krajowe regulacje dotyczące importu, jak procedury kontrolne,
dopuszczenia do obrotu krajowego, licencje importowe, certyfikaty i wymogi wobec towarów, zakazy wwozu, obowiązek posiadania infrastruktury w państwie
____________
1

P. Dąbrowska, E. Gromnicka, Ł. Gruszczyński, B. Nowak, A. Pudło, Swobodny przepływ towarów, cz. 1, [w:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2011, s. I–23; Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, cz. 2, red. Z. Hajn, [w:] Prawo gospodarcze Unii…, s. II–11; J. Pelkmans, Mutual Recognition in Goods and services: An Economic Perspective, [w:] The Principle of Mutual Recognition in the European Integration Process, eds F. Kostoris,
P. Schioppa, Basingstoke 2005, s. 8.
2
Geneza rynku wewnętrznego a także analiza jego istoty zob. A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo
gospodarcze, t. 1. Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009, s. 3 inast.
3
Completing The Internal Market: White Paper From The Commission To The European Council
COM (85), http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com1985_0310_f_en.pdf.
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przyjmującym itp. Podstawę traktatową dla tego projektu, zawartą obecnie we
wspomnianym art. 26 TFUE, oraz środki prawne dla tych działań zapewniła zmiana wprowadzona Jednolitym Aktem Europejskim w 1986 r.4.
Ukonstytuowanie i budowa rynku wewnętrznego okazały się natomiast wyzwaniem ze względu na przeciwstawne wizje filozofii regulowania gospodarki
prezentowane przez główne państwa członkowskie. Równocześnie, mimo że Biała
Księga była oparta na harmonogramie, który miał zostać urzeczywistniony do końca 1992 r., długo po tej dacie trudno było mówić o jednolitym rynku jako kompletnym i skończonym projekcie i nawet dziś wydaje się to częściowo hipotetyczne.
Wynika to zresztą ze swoistej rekonceptualizacji polegającej na rezygnacji z perspektywy ostatecznego celu, który w zamkniętej postaci miałby zostać osiągnięty
w przyjętym terminie, na rzecz wizji projektu dynamicznego, który ewoluuje zarówno pod względem konstrukcji, instrumentów prawnych, jak i zakresu5. Stąd nie
powinno dziwić, że w kolejnych latach przyjmowano kolejne programy mające
zapewnić rozwój jednolitego rynku6.
Wracając do idei integracji negatywnej podkreślić należy jakie znaczenie dla całej tej konstrukcji odgrywają same swobody rynku wewnętrznego, które urosły do rangi centralnejosi całego procesu integracji – zarówno w wymiarze ogólnym, jak i z perspektywy praw indywidualnych uczestników rynku7. Umożliwiły one skuteczne zwalczanie protekcjonizmu oraz przezwyciężanie różnic w systemach prawnych pomiędzy
państwami członkowskimi, co spowodowało, że niejednokrotnie harmonizacja na poziomie wspólnotowym pozostała cokolwiek uzupełniająca8. Dla właściwego uchwycenia systematyki swobód nie jest jednak wystarczające oparcie się na wspomnianym art.
26 TFUE, który ma charakter cokolwiek symboliczny i nie pokrywa się z katalogiem,
jaki wynika z dalszych, szczególnych norm Traktatu. Definicja ta przewiduje towary,
osoby, usługi i kapitał, a jak wiadomo, art. 63 ust. 2 TFUE dodaje jeszcze płatności,
natomiast zamiast ogólnego przepływu osób pojawiają się inne swobody, tj. przepływu
pracowników z art. 45 oraz przedsiębiorczości z art. 49, które zapewniają stałą aktywność w innym państwie członkowskim – odpowiednio w ramach stosunku zatrudnienia
lub działania na własny rachunek.
Dodatkowo w kontekście rynku wewnętrznego przywoływanie swobody
przepływu osób jest o tyle problematyczne, że od wprowadzenia obywatelstwa UE
____________
4
Pierwotnie był to art. 8a Traktatu EWG, po traktacie z Maastricht – 7a TWE, a po Traktacie amsterdamskim –14 TWE.
5
J. Shaw, J. Hunt, Ch. Wallace, Economic and social law of the European Union, Basingstoke
2007, s. 78–79.
6
Wśród nich warto chociażby wymienić Plan działania na rzecz jednolitego rynku Komisji Europejskiej z 1997 r.: http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/action-plan_en.htm. oraz Strategię
rynku wewnętrznego z 1999 r: Communication from the Commission to the European Parliament and
the Council of 24 November 1999 – Strategy for Europe’s Internal Market [COM(1999) 624 final]
7
R. C. White, Workers, Establishment, and Services in the European Union, Oxford 2004, s. 3.
8
Analiza teoretyczna swobód zob. A. Cieśliński, Konstrukcja prawna swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Wrocław 2013.
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ten przepływ jest kojarzony przede wszystkimz tą instytucją, gwarantowany odrębnie
w art. 21 TFUE wszystkim obywatelom państw członkowskich i członkom ich rodzin oraz oderwany od wymiaru czysto ekonomicznego. Oczywiście można sugerować, że stanowi onniezbędny substrat swobód rynkowych, ale właśnie dotyczące ich
normy traktatowe opierają się na konkretniejszych swobodach. Artykuł 21 jest prawem
obywatelskim o szczególnej randze, który stanowi zarazem podstawę do przyznawania
różnorodnych uprawnień, nawet natury socjalnej, wszystkim, a nie tylko wybranym
obywatelom państw członkowskich, i oczywiście jego zakres podmiotowy wykracza
poza beneficjentów rynku wewnętrznego. Jednak także w ramach współczesnych
umów międzynarodowych UE problematyka czystego przemieszczania i pobytu osób
umiejscawiana jest poza systematyką ekonomiczną, choć oczywiście nie musi to implikować pełnego prawa wjazdu i osiedlenia dla cudzoziemców poza-unijnych.
W systemie unijnym swobody uosabiają niejako możliwość rezygnacji z
rzeczywistej legislacji w wielu sferach rynku wewnętrznego oraz oparcie się na
Trybunale poszerzającym granice integracji negatywnej dzięki ich otwartemu i
rozwojowemu charakterowi, co bywa określane jako judicialharmonisation9. Jednakże trudno zarazem nie zauważyć, że organizując rynek jednolity, Unia Europejska mimo wszystko stała się wielkim systemem regulacyjnym, który nie zawsze
hołduje idei wolnego handlu, wyważając ją z wyzwaniami tworzenia wielkiego
wspólnego obszaru oraz ochroną innych wartości zagrożonych liberalizacją. Znajduje to zresztą odzwierciedlenie także w stosunkach zewnętrznych UE, co stanowi
przedmiot poniższych rozważań.
II. Model stosunków z Unii Europejskiej z Ukrainą
Wydaje się, że warto spojrzeć szerzej na znaczenie idei ojców założycieli Wspólnot Europejskich, dla których wolny handel od początku nie był celem samym w
sobie. Został on wybrany jako najdogodniejszy w istniejącym kontekście historyczno-politycznym sposób integracji, czy też szerzej zapewnienia pokoju w Europie. Pozwalał bowiem wymuszać współpracę oraz wypracowywanie kategorii
wspólnego interesu, a także pogłębianie współzależności i nawet solidarności międzynarodami, chociaż z pewnością w latach 50-tych nikt nie mógł sobie wyobrazić,
jak znacznego rozwoju doświadczy Unia przez kolejne dekady.
Zasadność doboru takiej metody integracji europejskiej, której przynajmniej
w części zawdzięczamy także obecny kształt i zakres terytorialny Unii, nie musi
kończy się bowiem na jej obecnych granicach, tym bardziej, że łączy w sobie brak
____________
9
S. Weatherill, Why harmonise?, [w:] European Union Law for Twenty-First Century. Rethinking
the New Legal Order, vol. 2. Internal Market and Free Movement Community Policies, eds
T. Tridimas, P. Nebbia, Oxford 2004, s. 12. J. Shaw, J. Hunt, Ch. Wallace, Economic and social…,
s. 12–15. A. Stone Sweet, The European Court and Integration, [w:] idem, The Judicial Construction
of Europe, Oxford 2004, s. 3; G. Davies, Nationality Discrimination in the European Internal Market,
The Hague 2003, s. 3. Zob. też interesujący artykuł K. Mortelmans, The Common Market, the internal
market and the single market, what’s in a market?, «Common Market Law Review», 35, 1998, nr 1.
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politycznych kontrowersji z dużą skutecznością w osiąganiu także dalej idących
celów. Znowu przez kolejne dziesięciolecia metoda ta dostarczać może bowiem
odpowiedniego instrumentarium dla uporządkowania sytuacji na tych obszarach
kontynentu europejskiego, które nie zostaną zdominowane przez rosyjski imperializm. Nie można jednak wykluczyć, że zmieniająca się koniunktura polityczna
uniemożliwi osiągnięcie w pełni analogicznych rezultatów.
Z pewnością jednak słusznym wydaje się rozważenie znaczenia jednolitego
rynku wewnętrznego dla takiego państwa, jak Ukraina. W tym celu przyjmować
należy podwójną perspektywę – z jednej strony tę bieżącą i już funkcjonującą, którą wyznaczają ramy obowiązującej już umowy stowarzyszeniowej z Unią, a z drugiej o wiele bardziej odległą i na razie dosyć hipotetyczną, czyli ewentualnej akcesji.
W obu przypadkach natomiast właśnie ten złożony system prawno-ekonomiczny
stanowi kluczowy punkt odniesienia, który wymaga analizy przede wszystkim z
perspektywy samej konstrukcji prawnej owej Umowy, co stanowi przedmiot niniejszego artykułu oraz konkretnych zobowiązań harmonizacji prawa rozważanych
w następnym artykule.
Można bowiem zaryzykować tezę, iż stopień zaawansowania państwa ukraińskiego w dostosowaniu się do jego standardów oraz zdolność do uczestnictwa w
nim, nawet na ograniczonych zasadach, stanowić może w przyszłości jeden z podstawowych kryteriów oceny samej zdolności do członkostwa. W zależności od rezultatu dostarczy więc argumentów albo zwolennikom albo przeciwnikom takiego
rozwiązania, a więc sprzyjać będzie tym najważniejszym rozstrzygnięciom – politycznym, które podejmowane na najwyższych szczeblach przesądzą o przyszłości
wschodniego sąsiada Polski.
Warto w tym kontekście uwypuklić rolę słynnych kryteriów kwalifikacyjnych,
jakie spełnić musi kandydat do członkowstwa, określonych po upadku komunizmu z
myślą o państwach, które wtedy uzyskały polityczną podmiotowość umożliwiającą
realizację tego rodzaju ambicji. Zostały one wypracowane na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze w 1993 r. i uzupełnione na szczycie Rady Europejskiej w
Madrycie w 1995 r., przewidując m.in. istnienie skutecznej gospodarki rynkowej
gotowej sprostać naciskom konkurencji i właśnie siłom rynku wewnętrznego UE
oraz zdolność do wypełniania obowiązków państwa członkowskiego, wynikających
z prawa i polityki UE.
1. Ogólna charakterystyka Układu Stowarzyszeniowego
Koncentrując się przede wszystkim na perspektywie bieżącej należy przypomnieć,
iż umowy stowarzyszeniowe, zawierane na podstawie obecnego art. 217 TFUE,
realizowane na kontynencie europejskim od początku istnienia EWG stanowiły
instrument szerzej rozumianej integracji10. Dobrą tego egzemplifikacją może być
____________
10
Analiza umów stowarzyszeniowych zob. A. Cieśliński, Umowa stowarzyszeniowa w systemie
prawa Wspólnot Europejskich, Wrocław 1999 r.
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współczesny los dwóch państw, którym u zarania to zaproponowano, a więc Grecji
i Turcji. Fundamentem tych umów od zawsze było rozciągnięcie, w największym
możliwym zakresie, reguł swobodnego przepływu czynników produkcji i związanego z tym coraz bardziej złożonego reżimu regulacyjnego, na nowe państwo. Jak
dowodzą oba te przykłady może stanowić to funkcję przygotowania do członkostwa albo jedynie ułożenia trwałych stosunków zewnętrznych, ale jednak o bardzo
bliskim charakterze. Stąd dla stosunków wzajemnych między oboma stronami,
najpierw unia celna, następnie wspólny, a wreszcie wewnętrzny rynek musiały stanowić podstawowy punkt odniesienia, wspierane oczywiście pomocą techniczną i
finansową. Sam rozwój tej pomocy, a także ujmując ogólniej swoista gotowość
absorpcyjna Wspólnoty, niewątpliwie były w znacznym stopniu zdeterminowane
zaawansowaniem stosunków na tym poziomie11.
Pochodzący z roku 2014 Układ o Stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, który ustanawia tzw. pogłębioną strefę wolnego handlu,to niezwykle rozbudowany i kompleksowy
akt prawny – najdłuższy i najbardziej złożony w historii Wspólnoty/Unii Europejskiej12. Już jego objętość może robić wrażenie – sam tekst zasadniczy ma około 100
artykułów więcej niż oba unijne Traktaty razem – liczy 486 artykułów zajmujących
170 stron, co wraz z 44-ma załącznikami i 3-ma protokołami urasta do ponad 2100
stron. Określa on przede wszystkim, ale nie tylko, zasady zaawansowanej integracji
gospodarczej oraz szerzej rozumianej konwergencji regulacyjnej. Ich realizacja przyczynić się ma do zasadniczej transformacji ukraińskiego państwa i jego gospodarki –
także na poziomie jakości demokracji, dobrego zarządzania oraz rządów prawa, co
dobrze oddaje już początkowe sformułowanie Preambuły:
ZOBOWIĄZUJĄC SIĘ do bliskich i długotrwałych stosunków opartych na
wspólnych wartościach, takich jak: poszanowanie zasad demokratycznych, praworządność, dobre sprawowanie rządów, prawa człowieka i podstawowe wolności, w
tym prawa osób należących do mniejszości narodowych, niedyskryminacja osób
należących do mniejszości i poszanowanie różnorodności, godności ludzkiej oraz
zobowiązanie do poszanowania zasad wolnej gospodarki rynkowej, która ułatwi
udział Ukrainy w politykach europejskich;
Wyobrażenie o skali wzajemnych stosunków dostarczyć może struktura
5-ciu z ogólnie 7-miu tytułów tego Układu, które obejmują aż 456 artykułów. Relatywnie skromne objętościowo (po 10 artykułów), choć niewątpliwie politycznie
bardzo nośne są:
Tytuł II – Dialog i reformy polityczne, stowarzyszenie polityczne, współpraca i zbliżenie w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
oraz
____________
11
K. Lenaerts, P. van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, Sweet and Maxwell
2005, s. 845.
12
Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, Dz. U. L. 161 z 29.5.2014, str. 3–2137.
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Tytuł III – Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo
Dotyczy to również zawierającego zaledwie 7 artykułów Tytułu VI dotyczącego Współpracy finansowej, w tym postanowień dotyczących zwalczania nadużyć
finansowych.
Rzeczywisty zakres Układu widać dobrze analizując Tytuł V Współpraca
gospodarcza i sektorowa, który choć nie jest najdłuższy licząc «tylko» 122 artykuły obejmuje najszersze spektrum współpracy w bardzo odległych dziedzinach podzielonych aż na 28 rozdziałów:
Współpraca w sektorze energetycznym, w tym kwestie dotyczące energii jądrowej; Współpraca makroekonomiczna; Zarządzanie finansami publicznymi: polityka budżetowa, kontrola wewnętrzna i audyt zewnętrzny; Podatki; Statystyka;
Środowisko; Transport; Przestrzeń kosmiczna; Współpraca naukowo-techniczna;
Polityka w dziedzinie przemysłu i przedsiębiorstw; Przemysł wydobywczy i metalurgiczny; Usługi finansowe; Prawo spółek, ład korporacyjny, rachunkowość i audyt;
Społeczeństwo informacyjne; Polityka audiowizualna; Turystyka; Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; Polityka rybołówstwa i polityka morska; Dunaj; Ochrona
konsumentów; Współpraca w dziedzinie zatrudnienia, polityki społecznej i równości szans; Zdrowie publiczne; Kształcenie, szkolenie i młodzież; Kultura; Współpraca w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej; Współpraca w zakresie społeczeństwa obywatelskiego; Współpraca transgraniczna i regionalna; Uczestnictwo w
programach unii europejskiej i w działaniach jej agencji;
2. Znaczenie postanowień zapewniających swobodny przepływ
Z pewnością postanowienia całego Układu nie mogą ograniczać się jedynie nawet
do samej sfery ekonomicznej. Natomiast zważywszy już na zakres i objętość Tytułu IV liczącego ponad 300 artykułów, a więc ok. 2/3 całości, nie można mieć wątpliwości, jakie aspekty Strony uznały za kluczowe dla rozwoju wzajemnych stosunków i ogólnego powodzenia procesu integracji. Reguluje on Handel i zagadnienia związane z handlem, a więc w szczególności:
– Traktowanie narodowe i dostęp towarów do rynku;
– Środki ochrony handlu;
– Bariery techniczne w handlu;
– Środki sanitarne i fitosanitarne;
– Ułatwienia celne i handlowe;
– Zakładanie przedsiębiorstw, handel usługami i handel elektroniczny;
– Płatności bieżące i przepływ kapitału.
Powyższy zakres nie wyczerpuje zawartości całego Tytułu IV-go, ale jest
szczególnie bliski samej istocie zakresu rynku wewnętrznego. Należy tu zwrócić
baczną uwagę na uregulowanie zasad traktowania przedsiębiorstw, oddziałów i
przedstawicielstw, trangranicznego świadczenia usług wraz z określeniem dostępu
do rynku i liberalizacji poszczególnych sektorów, a także warunków licencjonowania.
Bardzo dokładnie uregulowano czasową obecność osób fizycznych odbywających
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podróże służbowe, wyodrębniając osobno status personelu kluczowego, absolwentów odbywających staż, sprzedawców usług biznesowych, usługodawców kontraktowych oraz osób wykonujących wolne zawody.
Co interesujące natomiast zagadnienia dotyczące przepływu osób oraz traktowania i mobilności pracowników znalazły się w Tytule III-cim Umowy Sprawiedliwość, Wolność i Bezpieczeństwo, a więc niejako poza regulacjami czysto rynkowymi, co
potwierdza wcześniej stawianą tezę. Podstawowy w tym zakresie art. 19 przewiduje,
że Strony mają zapewnić pełne wdrożenie umowy o readmisji oraz umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz, a ponadto dołożyć wszelkich starań, aby zwiększyć mobilność obywateli, w szczególności podejmując stopniowo działania na rzecz wprowadzenia ruchu bezwizowego, po spełnieniu jednak szeregu warunków. Natomiast zgodnie z art. 17 traktowanie przyznane pracownikom będącym obywatelami Ukrainy na
terytorium państwa członkowskiego (i odpowiednio w drugą stronę pracownikom
unijnym na terytorium Ukrainy) musi być wolne od wszelkiej dyskryminacji ze względu na obywatelstwo w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia lub zwolnienia, w
porównaniu z obywatelami tego państwa członkowskiego. Tradycyjnie, jak w przypadku większości umów stowarzyszeniowych dotyczy to jednak wyłącznie pracowników zatrudnionych legalnie. Art. 18 przewiduje ewentualność poprawienia w miarę
możliwości istniejących ułatwienia w dostępie do zatrudnienia pracowników ukraińskich, przyznane przez państwa członkowskie na mocy umów dwustronnych,
uwzględniając sytuację na ich rynku pracy i z zastrzeżeniem miejscowego prawodawstwa. Ułatwienia tego rodzaju miałyby także dotyczyć przepisów w dodatkowych
dziedzinach, w tym ułatwień w dostępie do szkoleń zawodowych.
W przeciwieństwie do powyższych, bardzo rozbudowanych regulacji rozdział poświęcony płatnościom bieżącym i przepływowi kapitału okazuje się więcej
niż skromny, licząc zaledwie 4 artykuły. Stanowi to funkcję braku szczególnych
problemów we wdrożeniu pełnej swobody w tym zakresie. Stąd art. 145 przewiduje, że w odniesieniu do transakcji na rachunku kapitałowym i finansowym bilansu
płatniczego Strony zapewniają: swobodny przepływ kapitału związanego z bezpośrednimi inwestycjami dokonywanymi zgodnie z przepisami ustawowymi państwa
przyjmującego oraz z inwestycjami dokonywanymi zgodnie z postanowieniami
rozdziału dotyczącego zakładania przedsiębiorstw i handlu usługami, jak również
likwidacją lub przeniesieniem tego kapitału oraz wszelkiego wynikającego z niego
zysku. Pojawiał się ponadto obowiązek zapewnienia swobodnego przepływu kapitału związanego z kredytami dotyczącymi transakcji handlowych lub ze świadczeniem usług, w których uczestniczy rezydent jednej ze Stron oraz z inwestycjami
portfelowymi, pożyczkami i kredytami finansowymi udzielonymi przez inwestorów drugiej Strony. Wykluczono ponadto wprowadzanie nowych ograniczeń w
tym zakresie między rezydentami UE i Ukrainy oraz nadawanie istniejącym regulacjom bardziej restrykcyjnego charakteru.
Dodatkowo Tytuł IV Układu obejmuje bardzo rozbudowane i wymagające
jeszcze dalszego rozważenia postanowienia dotyczące:
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– Zamówień publicznych;
– Własności intelektualnej;
– Konkurencji;
– Zagadnień energetycznych związane z handlem;
– Handlu i zrównoważonego rozwoju.
Umowa przewiduje więc zaawansowane zasady gwarantujące otwieranie się
unijnego rynku na szeroko rozumiany handel z Ukrainą – w początkowej fazie
zresztą w oparciu o ideę asymetrii powodującej szybszą liberalizację na jej korzyść. Staje się to możliwe również dlatego, że następować ma konwergencja systemów regulacyjnych w różnych aspektach obrotu gospodarczego, która zawsze
znacznie ułatwia swobodny przepływ, podważając zasadność stosowania barier
ochronnych. Zostanie ona przeanalizowana dokładniej w następnym artykule. Warto już w tym miejscu zwrócić uwagę na art. 1-szy ust. 2 Umowy, który określa cele
stowarzyszenia, a w punkcie d zalicza do najważniejszych z nich:
stworzenie warunków dla wzmożonych stosunków gospodarczych i handlowych w ramach dążenia do stopniowej integracji Ukrainy z rynkiem wewnętrznym
UE, w tym poprzez stworzenie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu
zgodnie z Tytułem IV niniejszego Układu,
oraz
wspieranie wysiłków Ukrainy mających na celu przejście do funkcjonującej
gospodarki rynkowej między innymi poprzez stopniowe zbliżenie jej prawodawstwa
do prawodawstwa Unii.
Zarówno więc na poziomie regulacji szczególnych, jak i podstawowych założeń dostrzec tu można odwołanie do modelu integracjimającego w sposób zaawansowany odwzorować niezbędne, a zarazem możliwe do realizacji w tym kontekście, aspekty modelujednolitego rynku wewnętrznego. Jest on zresztą intensywnie «reprezentowany» już w Preambule, służąc zarówno samej integracji jak i właśnie ogólnemu rozwojowi i zasadniczej modernizacji całego państwa ukraińskiego:
UZNAJĄC, że taka pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu, powiązana z szerszym procesem zbliżenia prawodawstwa, przyczyni się do dalszej
integracji gospodarczej z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej zgodnie z niniejszym Układem;
ZOBOWIĄZUJĄC SIĘ do stworzenia nowego klimatu sprzyjającego stosunkom gospodarczym między Stronami, a nade wszystko rozwijaniu handlu i inwestycji oraz stymulowaniu konkurencji, które mają kluczowe znaczenie dla restrukturyzacji i modernizacji gospodarczej;
W podsumowaniu tej części rozważań należy podkreślić, iż oczywiście na
obecnym etapie trudno przewidzieć rozwój sytuacji na Ukrainie, a także na ile możliwe będzie zrealizowanie celów oraz konkretnych postanowień Układu Stowarzyszeniowego. Nie ulega natomiast wątpliwości, że realizacja tego ambitnego planu miałaby kolosalne znaczenie dla rzeczywistej transformacji i unowocześnienia
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państwa ukraińskiego, czyniąc z niego adekwatnego partnera stosunków międzynarodowych. Tak rozwinięta Ukraina byłaby zdolna do uczestnictwa w konkurencji
światowej, a w przyszłości gotowa także do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej, jeżeli tylko odpadłyby przeszkody polityczne – zarówno po stronie jej
wschodniego sąsiedztwa, jak i samych partnerów unijnych.
Dlatego właśnie model rynku wewnętrznego pozostaje bardzo atrakcyjnym
punktem odniesienia – zarówno jako partner handlowy ułatwiający rozwój gospodarki ukraińskiej, jak i przede wszystkim kompleksowy wzorzec modernizacyjny.
Nawet więc jeżeli współpraca z nim oraz dostosowanie do jego reguł wiąże się ze
znacznymi obciążeniami, a nawet wyrzeczeniami, wydają się one nie tylko korzystne w ostatecznym rozrachunku i warte poniesienia, ale właściwie niezbędne
dla zachowania suwerennej przyszłości Ukrainy.
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Summary
EU Single Internal Market System and Ukraine from Perspective of Association
Agreement

This article is part of a bigger paper that is going to be published in this volume and
the following one. Its purpose is to analyze current situation of Ukraine after the entering into force of Association Agreement. The idea of its author is to juxtapose the
legal system of EU single internal market and its rules with the set of obligations regarding introduction of free movement of goods, persons, services and capital in
coming years steaming from this Agreement. The reason to concentrate on this particular part of EU-Ukraine relations is the fundamental meaning of above rules both
for the modernization and future development of Ukraine and its future capability to
apply for real membership. In order to evaluate this the first article analyzed the legal
construction of the Association Agreement itself. The second one will be concerned
on the convergence between the regulatory frameworks of Ukraine and the EU seen
as a way to its integration into the European economic legal space.
Keywords: Association Agreement, Ukraine-EU, Single Internal Market, Harmonization.
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Система єдиного внутрішнього ринку
Європейського Союзу та Україна
з перспективи Угоди про асоціацію
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I. Єдиний внутрішній ринок як феномен інтеграції
Внутрішній ринок ЄС, передбачений у ст. 26 Договору про функціонування
Європейського Союзу (далі – ДФЄС), становить своєрідний феномен, який
передусім забезпечує функціонування між державами-учасницями економічний простір без внутрішніх кордонів, який забезпечує свободу руху товарів,
послуг, осіб і капіталу в обсязі, зустрічається не знаному досі у міжнародних
відносинах. У ширшому розумінні він також сприяє економічному розвитку і
навіть мирному співіснуванню країн ЄС. В добу сьогоднішнього зростання
сумнівів щодо сенсу поглиблення інтеграції у середині організації, а й навіть
євро скептицизмові, який зростає, хоча б у британському випадку , виявляється що він є одним з небагатьох досягнень цього процесу, який не створює
реального опору. У той же час він користується загальним визнанням, навіть
якщо заперечення викликають деякі методи його реалізації. Інколи навіть
може скластися враження, що це саме свобода руху, яка є його основою, є
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тим єдиним, що реально об’єднує європейські країни, становлячи свого роду
панацею від відсутності справжніх політичних зв’язків, а також забезпечуючи надійну і сталу точку відліку.
Зрештою від початку існування Європейського Економічного Співтовариства це був незвично ефективний юридичний інструмент ліквідації бар’єр в
торгівлі між державами-учасницями, а необмежений обіг факторів виробництва і робочої сили не тільки приніс багато позитивних економічних і політичних
ефектів цілим економічним системам держав, але й також впливав на розвиток
індивідуальних прав. Звичайно, це не було б можливим у такій мірі, якби від
початку не охоплювало цілей, які виходять поза саму лише вільну торгівлю, на
рівні відомому, як, наприклад, в СОТ. Що цікаво, значна роль саме цих гарантій становить не лише функцію договірних положень, а й рівною мірою становить результат розвитку практики Суду Справедливості Європейського Союзу.
Воно викликало лібералізаційні і дерегуляційні ефекти, полегшуючи звичайно
протистояння протекціонізмові, а навіть інтервенціонізмові, який застосовувався частиною держав. У більш загальному вимірі це, у свою чергу, спричинило формування двох способі розвитку ринку, а саме, так звану негативну
інтеграцію, яка уособлює ліквідацію існуючих бар’єрів в торгівлі саме за допомогою судової практики, і позитивну інтеграцію, яка ототожнюється з гармонізацією, яка полягає у модифікації і створенні спільних правових інструментів і інституцій, які відповідають за їх реалізацію1.
Зараз не підлягає сумніву, що єдиний внутрішній ринок, як звучить його повна назва2, належить до найважливіших досягнень цілого процесу інтеграції і вважається одним з основних елементів економічної конструкції ЄС чи
навіть так званою мегазасадою sui generis, яка дає широку основу реалізації
різних засобів на наднаціональному рівні. Первинним джерелом його створення була Біла Книга Європейської Комісії3 від 1985 р., яка опиралася зокрема на ідеї знесення різного роду бар’єрів, як фізичних, так і технічних, що
мало би дозволити створити простір схожий до внутрішньо національного
ринку, але також включало б розвинуту програму впровадження законодавства спільноти у дуже широку сферу регулювання. Важливим було прийняти
широкого визначення цих бар’єрів, яке б охоплювали різні сфери державного
регулювання імпорту, такі як контрольні процедури, допуск до державного
____________
1

P. Dąbrowska, E. Gromnicka, Ł. Gruszczyński, B. Nowak, A. Pudło, Swobodny przepływ towarów, ч. 1, [w:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, під ред. J. Barcz, Варшава 2011, с. 1–23;
Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, ч. 2, під ред. Z. Hajn, [w:] Prawo
gospodarcze Unii…, с. 2–11; J. Pelkmans, Mutual Recognition in Goods and services: An Economic
Perspective, [w:] The Principle of Mutual Recognition in the European Integration Process, eds
F. Kostoris, P. Schioppa, Basingstoke 2005, с. 8.
2
Генезис внутрішнього ринку, а також аналіз його суті див. A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, т. 1. Swobody rynku wewnętrznego, Варшава 2009, с. 3 і наст.
3
Закінчуючи Єдиний Ринок: White Paper From The Commission To The European Council
COM (85), http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com1985_0310_f_en.pdf.
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обороту, імпортні ліцензії, сертифікати і вимоги до товарів, заборони ввезення, обов’язок наявності інфраструктури в приймаючій країні і ін. Договірну
основу для цього проекту, яка зараз знаходиться у вищезгаданій ст. 26 ДФЄС,
а також правові інструменти для цих дій забезпечили зміни запроваджені
відповідно до Єдиного Європейського Акта в 1986 р.4.
У свою чергу створення і будівництво внутрішнього ринку стали серйозним викликом через протистояння у філософському баченні методів регулювання економіки, які представляли головні держави-учасниці. Одночасно, незважаючи на те що Біла Книга ґрунтувалась на графік, який мав бути
реалізований до кінця 1992 р., ще довго після цієї дати було важко говорити
про єдиний ринок, як про повний і закінчений проект і навіть сьогодні це
здається частково гіпотетичним. Це випливає зрештою зі суттєвої зміни
концепції, яка полягає у відмові від перспективи остаточної цілі, що у закритій формі мала б бути досягнута у прийнятні строки, бачення на користь
динамічного проекту, який еволюціонує, як під кутом своєї конструкції і
правових інструментів, так і сфери регулювання5. Тому не слід дивуватись,
що в наступних роках приймаються чергові програми, покликані забезпечити розвиток єдиного ринку6.
Повертаючись до ідеї негативної інтеграції, варто підкреслити, яке значення для цієї цілої конструкції відіграють саме свободи внутрішнього ринку,
які виросли до рангу центральної осі цілого процесу інтеграції – як у загальному вимірі, так і з перспективи прав індивідуальних учасників ринку7. Вони
дозволили ефективно боротися з протекціонізмом, а також подолати відмінності між державами-учасницями, що створило ситуацію, коли неодноразова гармонізація на рівні Євросоюзу залишилася лише доповненням8. Для
правильного розуміння системи свобод не достатньо лише опиратися на згадану ст. 26 ДФЄС, яка має більш символічний характер, і не співпадає з каталогом, який виникає з подальших, спеціальних норм Договору. Це визначення передбачає товари, послуги, осіб і капітал, а як відомо, п. 2 ст. 63 ДФЄС
додає ще платежі, натомість, замість загальної свободи руху осіб з’являються
інші свободи, до яких належить свобода руху працівників згідно ст. 45, а
____________
4

Первинно це була ст. 8 a Договору ЄЕС, після Маастриського Договору – 7a ДЄС, А після
Амстердамського Договору –14 ДЄС.
5
J. Shaw, J. Hunt, Ch. Wallace, Economic and social law of the European Union, Basingstoke
2007, с. 78–79.
6
Серед них варто принаймні згадати Plan działania na rzecz jednolitego rynku Komisji
Europejskiej z 1997р.: http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/action-plan_en.htm. а також
Strategię rynku wewnętrznego z 1999 р: Communication from the Commission to the European
Parliament and the Council of 24 November 1999 – Strategy for Europe’s Internal Market
[COM(1999) 624 final]
7
R. C. White, Workers, Establishment, and Services in the European Union, Оксфорд 2004, с. 3.
8
Теоретичний аналіз свобод див. A. Cieśliński, Konstrukcja prawna swobód rynku
wewnętrznego Unii Europejskiej, Вроцлав 2013.

Система єдиного внутрішнього ринку Європейського Союзу та Україна…

139

також свобода підприємництва згідно ст. 49, які забезпечують постійну
діяльність в інших державах учасницях, – відповідно, в рамках зайнятості або
виконання роботи на власний рахунок.
Крім того, в контексті внутрішнього ринку згадка про свободу руху
осіб є настільки проблематичним питанням, що від впровадження громадянства ЄС цей рух пов’язується передусім з цією інституцією, гарантується зокрема у ст. 21 ДФЄС усім громадянам держав-учасниць і членам їхніх родин, а
також відривається від суто економічного виміру. Звичайно, можна припускати, що він становить необхідний субстрат ринкових свобод, але власне норми Договорів, які їх стосуються, опираються на конкретних свободах. Стаття 21 є правом громадян на особливий статус, яке становить основу для надання різноманітних уповноважень, навіть суспільного характеру, усім, а не
лише обраним громадянам держав-учасниць, і, звичайно, сфера його предметного охоплення виходить поза бенефіціарів внутрішнього ринку. Однак також в рамках сучасних міжнародних договорів ЄС, проблематика чистого
руху і перебування осіб знаходиться поза економічною системою, хоча очевидно це не мусить підрозумівати повного права в’їзду і поселення іноземців
з-поза ЄС.
В системі Євросоюзу свободи уособлюють в деякій мірі можливість
відмови від чинного законодавства у багатьох сферах внутрішнього ринку, а
також опору на рішеннях Суду ЄС, який розширює границі негативної інтеграції, завдяки їх відкритому і динамічному характеру, що інколи визначається як judicial harmonisation9. Однак одночасно важко не помітити, що організовуючи єдиний ринок, Європейський Союз, незважаючи на все, став великою регулювальною системою, яка не завжди дотримується ідеї вільної торгівлі, нехтуючи нею при виникненні інших проблем в процесі створення великого спільного простору, а також охорони інших цінностей, яким загрожує
лібералізація. Це знаходить своє відображення в зовнішніх відносинах ЄС,
що становить предмет подальших роздумів.
II. Модель відносин Європейського Союзу з Україною
Здається, що варто подивитися ширше на значення ідеї отців-засновників Європейських Спільнот, для яких вільна торгівля з самого початку не була само
ціллю. Вона була вибрана як найбільш вигідний в існуючому історично____________
9

S. Weatherill, Why harmonise?, [w:] European Union Law for Twenty-First Century. Rethinking
the New Legal Order, т. 2. Internal Market and Free Movement Community Policies, eds
T. Tridimas, P. Nebbia, Оксфорд 2004, с. 12. J. Shaw, J. Hunt, Ch. Wallace, Economic and social…,
с. 12–15. A. Stone Sweet, The European Court and Integration, [w:] idem, The Judicial Construction
of Europe, Оксфорд 2004, с. 3; G. Davies, Nationality Discrimination in the European Internal Market, The Hague 2003, с. 3. Див. також цікаву статтю K. Mortelmans, The Common Market, the internal market and the single market, what’s in a market?, «Common Market Law Review», 35, 1998,
№ 1.
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політичному контексті спосіб інтеграції, або в ширшому розумінні забезпечення миру в Європі. Цей спосіб дозволяв схиляти до співпраці і випрацьовувати категорію спільного інтересу, а також поглиблювати співзалежність і
навіть солідарність між народами, хоча з впевненістю можна сказати, що в
50-х роках ніхто не міг собі уявити, наскільки значного розвитку зазнає Європейський Союз протягом наступних декад.
Засадничість підбору такого методу європейської інтеграції, якому ми
хоча б частково завдячуємо також сучасною формою і територією Євросоюзу, не повинна закінчуватися на її сучасних границях, тим більше, що вона
об’єднує в собі відсутність політичних розбіжностей з великою ефективністю
в досягненні далекосяжних цілей. Протягом наступних десятиліть цей метод
знову може забезпечити більш відповідні інструменти для впорядкування ситуації на тих просторах європейського континенту, на яких не буде домінувати російський імперіалізм. Однак не можна виключити, що політична
кон’юнктура, яка постійно змінюється, зробить неможливим досягнення
повністю аналогічних результатів.
Однак з впевненістю є слушним розгляд значення єдиного внутрішнього
ринку для такої країни, як Україна. З цією метою слід приймати подвійну перспективу – з однієї сторони цю поточну і вже функціонуючу, яка визначається
рамками вже чинної Угоди про асоціацію з ЄС, а з іншої –набагато більш віддалену і поки що досить гіпотетичну перспективу можливого членства у ЄС. В
двох випадках натомість саме ця складна юридично-економічна система становить ключовий пункт посилання, який вимагає передусім аналізу з перспективи самої конструкції даної Угоди, що становить предмет дослідження цієї статті конкретних зобов’язань гармонізації законодавства, що будуть досліджені у
наступній статті.
Ризикуючи, можна висунути тезу про те, що рівень просування Української держави в пристосуванні до її стандартів, а також здатність до участі в ній,
навіть на обмежених принципах, може становити в майбутньому один з основних критеріїв оцінки самої здатності до членства. В залежності від результатів не
забракне аргументів для прихильників або противників такого рішення, а відтак
сприятиме найбільш важливим розв’язкам – політичним, які після розгляду на
найвищому рівні визначать майбутнє східного сусіда Польщі.
У цьому контексті варто підкреслити роль відомих кваліфікаційних
критеріїв, які повинен виконати кандидат на членство, визначених після падіння комунізму з думкою про держави, які тоді отримали політичну незалежність, що дозволило б реалізувати такого виду амбіції. Вони були опрацьовані на Саміті Європейської Ради в Копенгагені в 1993 р. і доповнені на Саміті
Європейської Ради в Мадриді в 1995 р., передбачаючи між іншим існування
ефективної ринкової економіки, яка була б готова протистояти тиску конкуренції і власне силам внутрішнього ринку ЄС, а також здатність до виконання
обов’язків держави-учасниці, які виникають з права і політики ЄС.
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1. Загальна характеристика договору про асоціацію
Зосереджуючись передусім на поточній перспективі слід нагадати, що угоди
про асоціацію, які укладаються на підставі сучасної ст. 217 ДФЄС, реалізуються на європейському континенті від початку існування Європейського
Економічного Співтовариства, становили інструмент інтеграції у широкому
розумінні10. Хорошим прикладом цього може бути сучасна доля двох держав,
яким це було запропоновано на початку, а саме Греції і Туреччині. Фундаментом цих договорів завжди було розширення, в максимально можливій мірі, правил вільного руху факторі виробництва і пов’язаного з цим щораз
складнішого регуляційного режиму для нової держави. Як підтверджують ці
два приклади, це може виконувати функцію приготування до членства або
тільки формування тривалих зовнішніх відносин, але все таки дуже близького
характеру. Звідси для взаємних відносин між двома сторонами, спочатку
митний союз, а потім спільний і нарешті внутрішній ринок повинні становити основний пункт призначення, який звичайно підтримувався фінансовою і
технічною допомогою. Сам розвиток цієї допомоги, а також, беручи у загальному, абсорбційна готовність Євросоюзу, без сумніву були значною мірою
зумовлені розвитком взаємин на цьому рівні11.
Угода про Асоціацію, підписана у 2014 р. між Європейським Союзом і
його державами-учасницями, з однієї сторони, і Україною, з іншої сторони,
який створює так звану поглиблену зону вільної торгівлі, це надзвичайно
розбудований і комплексний правовий акт – найдовший і найбільш складний
в історії Спільноти/Європейського Союзу12. Вже його об’єм є вражаючим –
сам основний текст налічує на 100 статей більше ніж два Договори ЄС разом
узяті – налічує 486 статті, займаючи 170 сторінок, що разом з 44 Додатками і
3 Протоколами зростає до понад 2100 сторінок. Передусім, але не тільки,
Угода визначає принципи поглибленої економічної інтеграції, а також регуляторної конвергенції, яка розуміється ширше. Реалізація положень Угоди
має посприяти принциповій трансформації Української держави і її економіки – також на рівні якості демократії, доброго управління і верховенства права, що добре відображено у початковому формулюванні Преамбули:
ВІДДАНІ тісним і тривалим відносинам, які ґрунтуються на спільних
цінностях, а саме: на повазі до демократичних принципів, верховенства права, доброго врядування, прав людини і основоположних свобод, у тому числі
прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які
належать до меншин, і повазі до різноманітності, людської гідності та
____________
10

Аналіз договорів про асоціацію див. A. Cieśliński, Umowa stowarzyszeniowa w systemie
prawa Wspólnot Europejskich, Вроцлав 1999 р.
11
K. Lenaerts, P. van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, Sweet and Maxwell
2005, с. 845.
12
Договір про асоціацію між Європейським Союзом і його країнами-членами, з однієї сторони і Україною, з другої сторони, Збірник законів. L 161 від 29.5.2014, с. 3–2137.
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відданості принципам вільної ринкової економіки, які сприяють участі України в Європейських політиках.
Уявлення про масштаб взаємних стосунків може надати структура 5-ти
з 7-ми загальних розділів цього Договору, який налічує 456 статей. Відносно
скромні у своєму обсязі (по 10 статей), хоча безсумнівно політично дуже
важливі:
Розділ ІІ – Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво і конвергенція у сфері зовнішньої та політики безпеки, а також
Розділ ІІІ – Юстиція, свобода та безпека.
Це також стосується Розділу VI, який охоплює заледве 7 статей і який
стосується Фінансового співробітництва та положень щодо боротьби з шахрайством.
Справжнє охоплення регулювання Договору добре видно з аналізу Розділу V Економічне та галузеве співробітництво, який хоч і не є найдовшим,
налічуючи «лише» 122 статті, охоплює найширший спектр співпраці у багатьох сферах, поділених аж на 28 глав:
Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику;
Макроекономічне співробітництво; Управління державними фінансами:
бюджетна політика, внутрішній контроль і зовнішній аудит; Оподаткування; Статистика; Навколишнє середовище; Транспорт; Космос; Співробітництво у сфері науки та технологій; Політика у сфері промисловості
та підприємництва; Співробітництво у видобувній та металургійній галузі; Фінансові послуги; Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління бухгалтерський облік та аудит; Інформаційне суспільство; Політика з питань аудіовізуальної галузі; Туризм; Сільське
господарство та розвиток сільських територій; Політика у галузі рибальства та морська політика; Ріка Дунай; Захист прав споживачів; Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей; Громадське здоров’я; Освіта, навчання та молодь; Культура; Співробітництво у сфері спорту та фізичної культури; Співробітництво з питань громадянського суспільства; Транскордонне та регіональне співкобітництво; Участь у програмах та агентствах Європейського Союзу.
2. Значення положень, які забезпечують свободу руху
З впевненістю можна сказати, що положення цілої Угоди не можуть бути
обмежені лише до економічної сфери. У свою чергу зважаючи на сферу
регулювання і об’єм Розділу IV, який налічує понад 300 статей, а значить
біля 2/3 сукупності, можна безсумнівно сказати, які саме аспекти сторони
визнали ключовими для розвитку взаємних стосунків і загального успіху
процесу інтеграції. Він регулює Торгівлю і питання, пов’язані з торгівлею,
отже зокрема:
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– Національний режим та доступ товарів на ринки;
– Засоби захисту торгівлі;
– Технічні бар’єри у торгівлі;
– Санітарні та фіто санітарні заходи;
– Митні питання та сприяння торгівлі;
– Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля;
– Поточні платежі та рух капіталу.
Вищезгадані сфери регулювання не вичерпують вмісту цілого ІV-го
Розділу, але знаходяться особливо близько до самої суті внутрішнього ринку.
Слід звернути особливу увагу на врегулювання засад розуміння підприємств,
відділень і представництв, транскордонного надання послуг разом з визначенням доступу до ринку і лібералізації окремих секторів, а також умов ліцензування. Дуже точно врегульовано тимчасову присутність фізичних осіб, які
перебувають у службових поїздках, окремо виділяючи статус ключового персоналу, випускників, які перебувають на стажуванні, продавців бізнес послуг,
постачальників контрактних послуг чи позаштатних працівників.
Що цікаво, питання, яке стосується руху осіб, а також розуміння працівників і їх мобільності опинилися в Розділі ІІІ Договору Юстиція, свобода і
справедливість, отже вони знаходяться за межами чисто ринкового регулювання, що підтверджує раніше поставлену тезу. Основна у цій сфері ст. 19
передбачає, що Сторони мають забезпечити повне впровадження договору
про реадмісію і договору про спрощення видачі віз, а крім того прикласти
усіх можливих зусиль, щоб збільшити мобільність громадян, зокрема вживаючи поступових заходів для запровадження безвізового режиму, після виконання ряду умов. У свою чергу, відповідно до ст. 17 до розуміння працівників, які є громадянами України на території держави-учасниці (і відповідно в
іншу сторону – працівників Євросоюзу на території України), повинне бути
вільним від всілякої дискримінації з огляду на громадянство у сфері умов
праці, заробітної плати або звільнення, в порівнянні із громадянами цієї держави-учасниці. Традиційно, як у випадку більшості договорів про асоціацію,
це однак стосується виключно працівників, які працевлаштовані офіційно.
Ст. 18 передбачає можливе покращення в міру можливостей існуючих полегшень у сфері доступу до працевлаштування для українських працівників,
визнане державами-учасницями на підставі двосторонніх угод, зважаючи на
ситуацію на їхньому ринку праці і у відповідності з місцевим законодавством. Такого роду полегшення повинні були б також застосовуватися до приписів у додаткових сферах, в тому числі в полегшенні доступу до професійної
підготовки.
На відміну від вищезгаданих розділів, з дуже розбудованим регулюванням, розділ присвячений поточним платежам і руху капіталів здається
більш ніж скромним, нараховуючи лише 4 статті. Це залежить від відсутності
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конкретних проблем в здійсненні повної свободи у цій сфері. Звідси ст. 145
передбачає, що у відношенню до трансакцій на грошовому і фінансовому рахунку платіжного балансу Сторони забезпечують: безперешкодний рух капіталу пов’язаного з прямими інвестиціями, які здійснюються відповідно до
чинного законодавства країни бенефіціара, а також з інвестиціями, які здійснюються згідно з положеннями розділу, який стосується заснування підприємств і торгівлі послугами, як і ліквідації або переміщення цього капіталу і
всілякого отриманого з нього прибутку. Крім того, з’явився обов’язок забезпечення вільного руху капіталу, пов’язаного з кредитами, які пов’язані з торговими транзакціями або з наданням послуг, в яких бере участь резидент однієї із сторін, а також з портфельними інвестиціями, позиками і фінансовими
кредитами, які надаються інвесторами іншої сторони. Більше того, виключається введення нових обмежень у цій сфері між резидентами ЄС і України, а
також надання існуючому регулюванню більш обмежуючого характеру.
Додатково Розділ ІV охоплює дуже розбудовані положення, що вимагають подальшого обговорення і стосуються:
– Державних замовлень;
– Інтелектуальної власності;
– Конкуренції;
– Енергетичних питання, пов’язаних з торгівлею;
– Торгівлі і сталого розвитку.
Таким чином, Угода передбачає поглиблені засади, які гарантують розкриття європейського ринку для торгівлі з Україною у широкому розумінні –
зрештою в початковій фазі, опираючись на ідею асиметричності, яка сприяє
швидшій лібералізації на її користь. Це стає можливим також завдяки тому,
що повинна відбутися конвергенція регуляційних систем у різних аспектах
господарського обороту, яка завжди значною мірою полегшує свободу руху,
піддаючи сумніву обґрунтованість використання торгових бар’єрів. Вона буде проаналізована у наступній статті. Проте варто вже у цьому місці звернути
увагу на ст. 1-шу п. 2 Договору, яка визначає цілі асоціації, а в пункті d наведені найважливіші з них:
запровадити умови для посилених економічних та торговельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку
ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної
торгівлі, як це визначено у Розділі IV,
а також
підтримувати зусилля України стосовно завершення переходу до діючої ринкової економіки, у тому числі шляхом поступової адаптації її законодавства до acquis ЄС.
Отже, як на рівні детального, так і загального регулювання тут можна
вбачати посилання на модель інтеграції, яка повинна дуже детально відтворювати найнеобхідніше, і одночасно те, що може бути реалізовано у цьому
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контексті, аспекти моделі єдиного внутрішнього ринку. Зрештою вона інтенсивно «представляється» вже у Преамбулі, таким чином слугуючи як самій
інтеграції, так і власне загальному розвиткові і докорінній модернізації цілої
Української держави:
ВИЗНАЮЧИ, що така поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі,
пов’язана з процесом широкомасштабної адаптації законодавства, буде
сприяти подальшій економічній інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, як це
передбачено цією Угодою.
ВІДДАНІ розвитку нового сприятливого клімату для економічних відносин між Сторонами, насамперед для розвитку торгівлі та інвестицій і
заохочення конкуренції, які є ключовими факторами для економічної реструктуризації та модернізації.
Підсумовуючи цю частину роздумів варто підкреслити, що звичайно ж
на сучасному етапі важко передбачити розвиток ситуації в Україні, а також
наскільки буде можливою реалізація цілей і конкретних положень Угоди про
Асоціацію. В свою чергу, не викликає сумніву, що виконання цього амбітного плану мало б колосальне значення для реальної трансформації і модернізації Української держави, роблячи з неї адекватного партнера у міжнародних
відносинах. Настільки розвинута Україна, була б здатна до участі в світовій
конкуренції, а в майбутньому була б готова до повного членства в Європейському Союзу, якщо б лише відпали політичні перешкоди – як зі сторони її східних сусідів, так і партнерів з Євросоюзу.
Саме тому модель внутрішнього ринку залишається дуже привабливим
пунктом призначення – як, з однієї сторони, торгівельного партнера, який
полегшує розвиток української економіки, так і, з іншої сторони, комплексного прикладу модернізації. Таким чином, навіть якщо співпраця з ним, а також пристосування до його правил пов’язується із значними навантаженнями, а навіть самопожертвуваннями, вони видаються не тільки корисними в
остаточному розрахунку і вартими, але необхідними для збереження суверенного майбутнього України.
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Umowa stowarzyszeniowa Unii Europejskiej
jako szczególna forma porozumienia
międzynarodowego
Słowa kluczowe: Unia Europejska, umowa stowarzyszeniowa, polityka zagraniczna UE.
Wstęp
Unia Europejska to unikalne zjednoczenie państw, które powstało w wyniku rozwoju gospodarczej, politycznej i prawnej integracji w Europie. Pod względem celów i struktury prawnej, UE nie posiada odpowiedników na arenie międzynarodowej. Unikalność UE ujawnia się we wszystkich aspektach jej funkcjonowania, w
tym również w zakresie relacji międzynarodowych. Od początku swojego istnienia,
UE przywiązywała dużą wagę do współpracy z innymi podmiotami prawa międzynarodowego, szczególnie w obszarze gospodarczym. Z czasem taka współpraca
zaczęła nabierać coraz bardziej rozbudowanych form. Jedną z form takich porozumień międzynarodowych są umowy stowarzyszeniowe, które stały się najbardziej
rozpoznawalnymi narzędziami do kształtowania relacji UE z państwami trzecimiwe współczesnych relacjach międzypaństwowych.
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W ujęciu szerokim umowa stowarzyszeniowa jest porozumieniem między
Unią Europejską – jej państwami członkowskimi – oraz państwem trzecim lub
organizacją międzynarodową, które tworzy ramy dla współpracy między nimi. Do
głównych obszarów, które są objęte umową stowarzyszeniową należy współpraca
polityczna, gospodarcza, społeczna ikulturowa oraz bezpieczeństwo międzynarodowe.Wysoki poziom współpracy w ramach porozumienia stowarzyszeniowego, zapewniony w ramach stowarzyszenia, powoduje, że taką formąwspółpracy zainteresowana
jestcoraz większa liczbapaństw. Jednak w prawie pierwotnym i prawie wtórnym UE
brakuje definicji umowy stowarzyszeniowej. Dana praca wypełnia tą lukę.
Celem artykułu jest wyjaśnienie pojęcia stowarzyszenia i umowy stowarzyszeniowej w prawie międzynarodowym oraz określenie miejsca umów stowarzyszeniowych w porządku prawnym UE.
1. Stowarzyszenie w prawie międzynarodowym
Pojęcie stowarzyszeniapo raz pierwszy było wykorzystane w teorii prawa międzynarodowego w połowie XX w. Pojęcie «członkostwo stowarzyszone w organizacji
międzynarodowej» określało miejsce państw i terytoriów zależnych, czyli podmiotów niesuwerennych, w światowym porządku prawnym (np. Nowa Kaledonia –
terytorium zamorskie należące do Francji, państwa stowarzyszone z UE – państwa
Mikronezji, PuertoRico i in.).
Obecnie statuty tylko niektórych międzynarodowych czy międzyrządowych
organizacji ustanawiają status «członkostwa stowarzyszeniowego» niepodległym
państwom (Wspólnota Państw Niepodległych, Rada Europy, FAO, UNESCO).
Członkostwo stowarzyszeniowe oznacza ograniczony przez statut międzynarodowej organizacji lub przez akty prawne jej głównych organów udział państwa lub
terytorium w jej działalności. Państwo lub terytorium, które posiada status członka
stowarzyszonego uczestniczy w pracach organów przedstawicielskich organizacji
międzynarodowej, jednak nie może być wybierane do jej organów władzy wykonawczej. W tym ujęciu, stowarzyszenie oznacza niepełne członkostwo w organizacji międzynarodowej.
W prawie międzynarodowym pojęcie «stowarzyszenie» najczęściej jest wykorzystywane dla określenia zrzeszenia państw, zorganizacjami międzynarodowymi, o
charakterze koordynacyjnym, których organy nie mają ponadnarodowych kompetencji. W międzynarodowej doktrynie prawnej pojęcie stowarzyszenia jest postrzegane w
kilku ujęciach: 1) jako jedna z form współpracy międzynarodowej organizacji z państwami trzecimi w przypadku, gdy organizacja celowo tworzy przeszkody w przyjęciu
nowych członków ze względu na ważność skutków, które status członka może mieć
dla samej organizacji; 2) jako forma prawno-organizacyjna, która jest wykorzystywana
dla ustanowienia stałych relacji z państwem trzecim, na skutek czego powstają wzajemne prawa i obowiązki; nie posiadając członkostwa i nienależące do organizacji państwo współpracuje z nią tylko częściowo; 3) jako kategoria «umowy o niepodległości»,
która obejmuje różne formy udziału państwa w działalności międzynarodowej organi-
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zacji, która nie przewidujeuzyskanie przez takie państwo pełnoprawnego członkostwa
w organizacji.
2. Pojęcie umowy stowarzyszeniowej w prawie UE
Zapisy w Traktatach UE ściśle nie definiują pojęcia stowarzyszenia lub umowy
stowarzyszeniowej.W UE stowarzyszenie, jako organizacyjno-prawna forma relacji z państwami trzecimi ma swoją specyfikę i jest realizowane w sposób
szczególny. Umowy międzynarodowe z takimi państwami lub terytoriami nie
należą do Traktatów Założycielskich UE, co oznacza, że nie są częścią prawa
pierwotnego1.
W okresie powstawania UE, podstawą prawną dla regulacji relacji z państwami stowarzyszonymi był Rozdział 4 Traktatu Rzymskiego z 1957 r. «Stowarzyszenie z państwami zamorskimi», akty prawne organów UE, przede wszystkim
Rady UE2.
Obecną podstawą prawną dla zawarcia umowy stowarzyszeniowej przez UE
jest art. 217 TFUE. Unia Europejska może tworzyć specjalne umowy o stowarzyszeniu z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi, które ustalają
wzajemne prawa i obowiązki, wspólne działania i procedury. Niektóre inne zapisy
dotyczące umowy można znaleźć również w art. 198–204 TFUE, które dotyczą
stowarzyszenia z państwami i terytoriami zamorskimi.
Porozumienie międzynarodowe, zawarte przez UE, żeby mogło zostać zakwalifikowane do umowy stowarzyszeniowej powinno spełniać szereg kryteriów:
(1) jego podstawą prawną powinien być art. 217 TFUE; (2) umowa powinna określać ścisłe warunki współpracy ekonomicznej i politycznej (więcej niż zwykła współpraca); (3) na podstawie umowy powinny zostać powołane organy, które będą zarządzać współpracą i posiadać kompetencje do zawarcia decyzji wiążących dla obu
stron porozumienia; (4) państwo powinno przystąpić do Klauzuli Największego
Uprzywilejowania; (5) relacje między UE i państwem partnerem powinny się odbywać zgodnie z zasadą uprzywilejowania; (6) od 1995 r. do umów stowarzyszeniowych jest systematycznie załączany punkt odnośnie poszanowania praw człowieka i
zasad demokracji; (7) w wielu przypadkach umowa stowarzyszeniowa zastępuje
umowę o współpracy, w taki sposób intensyfikując współpracę między partnerami3.
Art. 217 nie ustala wymogów odnośnie stowarzyszenia, tylko podkreśla, że
głównym celem jakiegokolwiek stowarzyszenia z UE jest stworzenie ram prawnych dla uprzywilejowanych relacji bez określenia ścisłych warunków takich relacji. W pewnym stopniu ta luka została uzupełniona w orzecznictwie Trybunału
____________
1

A. Cieśliński, Umowy o stowarzyszeniu z państwami europejskimi. Instrument stosunków zewnętrznych Wspólnot Europejskich, [w: Wspólnoty Europejskie Wybrane Problemy Prawne cz. 1 pod
red. J. Kolasa], Wrocław, 1998, s. 174–175.
2
A. Cieśliński, Umowa stowarzyszeniowa w systemi prawa Wspólnot Europejskich, Wrocław,
1999, s. 13–14.
3
Portal internetowy http://eeas.europa.eu/association/ [dostęp: 14.07.2015]
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Sprawiedliwości UE, który ustalił minimalne i maksymalne standardy treści umowy stowarzyszeniowej. Szczególne znaczenie w formułowaniu koncepcji stowarzyszenia w prawie UE zajmuje orzeczenie ETS w sprawie Demirel, zgodnie z którym umowa stowarzyszeniowa tworzy specjalne uprzywilejowane relacje z państwami nieczłonkowskimi UE, na skutek czego te kraje w pewnym stopniu powinny uczestniczyć w systemie prawnym UE. Zgodnie z tymi wymogami, umowa
stowarzyszeniowa powinna sprzyjać udziałowi państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych w systemie prawnym UE. W taki sposób państwa trzecie nie
uczestniczą w instytucjach UE, lecz przewiduje się dla nich udział we wtórnym
acquiscommunataire. Z orzecznictwa ETS nie wynika, jak szeroki może być zakres
oddziaływania prawa UE na państwa trzecie oraz, czy istnieją ograniczenia wobec
zawartości treści umów. Z orzecznictwa ETS wynika natomiast, że ramy umowy
stowarzyszeniowej mogą obejmować «wszystkie dziedziny, objęte TFUE». To oznacza, że przy zawarciu umowy stowarzyszeniowej w oparciu o warunki art. 217, UE
posiada tak szeroki zakres kompetencji, że wszystkie sektory i obszary gospodarki,
regulowane w ramach Jednolitego rynku, mogą zostać regulowane w ramach umów
stowarzyszeniowych. Nawet orzeczenia i decyzje ETS mogą zostać częścią umowy
stowarzyszeniowej, co powoduje, że zakres terytorialnego oddziaływania takich decyzji rozszerza się na państwa trzecie, które są stronami takich umów.
W ramach przygotowywania umowy stowarzyszeniowej, UE często wymaga
od państwa partnera przeprowadzenia politycznych, ekonomicznych, handlowych
reform lub reform w dziedzinie ochrony praw człowieka. W zamian za przeprowadzone reformy UE oferuje beztaryfowy dostęp do swojego rynku wewnętrznego
(częściowo lub w całości) oraz zapewnia wsparcie finansowe i techniczne. Od niedawna umowa stowarzyszeniowaprzewiduje również powołanie strefy wolnego
handlu między UE i państwem partnerem4. Powołanie strefy wolnego handlu opiera się na zasadach GATT/WTO i jest uzależnione od poziomu rozwoju państwa
partnerskiego, z którym zawierana jest umowa stowarzyszeniowa. Również często
w umowie są ujęte zagadnienia dotyczące poziomu liberalizacji barier handlowych,
okresów przejściowych, szczególnego traktowania sektora rolnego, harmonizacji
ustawodawstwa kraju partnera do norm UE, reguł pochodzenia towarów i in. Z
reguły UE w handlu z państwem partnerem jako pierwsza eliminuje bariery handlowe dla towarów zagranicznych, z kolei dla państwa partnera przewidziane są
okresy przejściowe, które mają pomóc przedsiębiorcom dostosować się do większej konkurencji ze strony przedsiębiorstw UE (nawet do 25 lat)5.
Państwa z mniej rozwiniętymi instytucjami handlowymi lub zmniej liberalnym środowiskiem handlowym i gospodarczym biorą na siebie mniej sprecyzowa____________
4

E. R. Robles, Political & quasi-adjudicative dispute settlement models in European Union free
trade agreements, [w: Staff Working Paper ERSD], wrzesień 2009, http://www.wto.org [dostęp:
14.07.2015].
5
В. Муравйов, І. Березовська, Правові засади функціонування зон вільної торгівлі в практиці Євросоюзу, [Український часопис міжнародного права № 3], 2012, s. 65–66.
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ne zobowiązania odnośnie rozwoju handlu, podczas gdy państwa,w których instytucje handlowe są relatywnie bardziej rozwinięte lub,w których zostały już przeprowadzone istotne dla ich gospodarki handlowe i gospodarcze reformy, akceptują
głębsze warunki współpracy. UE rozumie potrzebę w szczególnym traktowaniu
państw rozwijających się, dlatego warunki współpracy w ramach umów stowarzyszeniowych są asymetryczne. Pozwala to państwom partneromna uzyskanie dłuższych okresów przejściowych oraz dopasowanie poszczególnych zobowiązań do
stopnia gotowości wprowadzenia ich do systemu prawnego.
Zawarcie porozumień międzynarodowych przez UE wiąże się z podziałem
kompetencji między UE a państwami członkowskimi, w przypadku gdy treść zawieranej umowy podchodzi nie tylko pod kompetencje UE, lecz również częściowo pod kompetencje państw członkowskich. W takim przypadku umowy są zawierane wspólnie przez UE i państwa członkowskie. Takie porozumienia międzynarodowe w prawie UE nazywane są mieszanymi.
Wymogi dotyczące zawarcia umów mieszanych wynikają zarówno z prawa
UE, jak i ustawodawstwa państw członkowskich. Oprócz tego, jak wynika z orzecznictwa ETS, realizacja wspólnych kompetencji przez UE i państwa członkowskie
przewiduje wspólne działania i wspólne zobowiązania wobec strony trzeciej w celu
zapobiegania jakichkolwiek naruszeń istniejącego podziału uprawnień między UE i
państwami członkowskimi na korzyść jednej ze stron, oraz możliwego odstępstwa od
założeń wynikających z Traktatów założycielskich dotyczących zawierania umów
mieszanych. Praktycznie oznacza to, że UE i państwa członkowskie uczestniczą w
procesie negocjacyjnym podczas zawierania umów stowarzyszeniowych oraz wspólnie dokonują zobowiązań wynikających z tych umów. W przypadku powołania nowych struktur, na podstawie umów,państwom członkowskim z jednej strony, gwarantowane jest prawo głosu, z drugiej jednak, obliguje je do wypełniania zobowiązań
finansowych oraz implementacji założeń umowy do krajowego porządku prawnego.
Większość umów stowarzyszeniowych, zawartych przez UE ma charakter
mieszany (wyjątkiem były umowy stowarzyszeniowe UE z Cyprem i Maltą). Dlatego aby umowa stowarzyszeniowa weszła w życie, powinna zostać ratyfikowana
przez wszystkie państwa członkowskie UE oraz państwo, którego ona dotyczy.
W odróżnieniu od innych porozumień międzynarodowych, np. zawartych na
podstawie art. 207 i 209, w ramach umowy stowarzyszeniowej powinna zostać
stworzona minimalna struktura instytucjonalna, chociaż praktycznie instytucje są
kształtowane w ramach umów handlowych. W ramach umowy, strony powinni
powołać odpowiednie organy, które będą zdolne zapewnić podjęcie przez państwa
stowarzyszone i UE wspólnych decyzji i w taki sposób efektywnie kierować stowarzyszeniem. Wspólne decyzje organów stowarzyszeniowych są podejmowane w
celu implementacji i dalszego rozwoju umowy stowarzyszeniowej6.
____________
6
В. Муравйов, Право Європейського Союзу, Kijów, 2011, http://pidruchniki.com/1522012248586/
pravo/dogovirna_praktika_yevrosoyuzu.
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Instrumenty instytucjonalne, które są tworzone na podstawie umów stowarzyszeniowych UE z państwami trzecimi różnią się między sobą, jednak z reguły
wykorzystywana jest podobna struktura. Powoływana jest Rada Stowarzyszeniowa, która składa się z równej liczby przedstawicieli Unii Europejskiej (i państw
członkowskich) i kraju trzeciego. Decyzje są podejmowane w drodze konsensusu.
Również ten organ posiada kompetencje do rozwiązywania sporów. Komitet stowarzyszenia, w którego skład wchodzą przedstawiciele stron umowy, przygotowuje i realizuje postanowienia Rady stowarzyszenia. Większość umów stowarzyszeniowych przewiduje powołanie organów parlamentarnych, które posiadają funkcje
konsultacyjne, do których należą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Parlamentów państw trzecich.
Duża liczba oraz niejednolitość umów stowarzyszeniowych zawartych przez
UE utrudnia ich klasyfikację. Jednak obecnie umowy stowarzyszeniowe zawarte
przez UE można podzielić na trzy duże grupy: ze względu na różnice w relacjach,
które powstają lub są regulowane w ramach danego porozumienia; miejsca geograficznego krajów oraz ram prawnych współpracy. Instrumenty prawne regulowania
relacji w ramach stowarzyszenia z UE są uzależnione od rodzaju stowarzyszenia,
wybranego dla odpowiedniego partnera.
Do pierwszej grupy należą stowarzyszenia zawarte z państwami nieeuropejskimi (państwa Afrykańskie, basenu morza Karaibskiego, Pacyfiku), które zgodnie
z kryterium geograficznym, przewidzianym w art. 49 TUE nie mogą przystąpić do
UE. (np. umowa o stowarzyszeniu z Chile, 2002 r.)7.
Do drugiej grupy należą umowy, które określają relacje UE z państwami
Europejskimi (państwa członkowskie EFTA8, państwa basenu morza Śródziemnego, państwa Środkowej i Wschodniej Europy, Zachodnich Bałkan, Kaukazu
Południowego). Często takie porozumienia przygotowują państwa do akcesji do
UE. W Preambule Europejskiej umowy o stowarzyszeniu z Węgrami od 16 grudnia 1991 r. został zawarty zapis: «Pamiętając, że członkostwo we Wspólnocie
jest celem ostatecznym Węgrów, i obecne stowarzyszenie z punktu widzenia
stron pomoże w osiągnięciu tego celu…»; «…. Celem stowarzyszenia jest….
ustanowienie nowych norm, praktyki i polityki, jako podstawy integracji do
Wspólnoty». Podobne zapisy zostały również zawarte w umowach z Polską
(1994r.), Bułgarią, Rumunią, Słowacją, Czechami (1995r.) i innymi państwami
Środkowo-Wschodniej Europy.
____________
7
Council Decision on the signature and provisional application of certain provisions of an
Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, on the
one part, and the Republic of Chile, on the other part, 18 listopada 2002 – http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:352:0001:0002:EN:PDF [dostęp 28.08.2015].
8
The Agreement on the European Economic Area between the European Communities, their
Member States and the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the
Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden and the Swiss Confederation, 13 grudnia 1993, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:001:
SOM:en:HTML [dostęp 28.08.2015].
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Do trzeciej grupy umów należą takie porozumienia, które regulują specyficzne relacje prawne między państwami nieeuropejskimi i terytoriami (wykaz
tych terytoriów znajduje się w Załączniku II do Traktatów Założycielskich UE),
uzależnionymi od państw-członkowskich UE. W tym przypadku głównym zadaniem takiego stowarzyszenia jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju
tych terytoriów, ustanowienie relacji między nimi i UE jako całością, bez rzeczywistego wyrażenia zgody partnerów stowarzyszeniowych. W odróżnieniu od
stowarzyszenia z państwami trzecimi, które ustalasię na podstawie porozumień
międzynarodowych o stowarzyszeniu, relacje z państwami zamorskimi i terytoriami UE są regulowane przez podejmowanie decyzji przez Radę Europy, które
są uchwalane jednomyślnie i ustalają dokładne reguły i procedury stowarzyszenia. W ramach takiego stowarzyszenia zapewnia się ograniczony udział terytoriów i państw zamorskich w funkcjonowaniu wspólnego rynku (przez stosowanie
niektórych założeń Traktatowych w ramach współpracy UE z nimi); dyskryminacyjne traktowanie towarów z UE na rynkach terytoriów i państw stowarzyszeniowych; wsparcie finansowe oraz pomoc w rozwoju stowarzyszonych państw i
terytoriów.
Treść umowy UE z państwem trzecim, z którym są tworzone relacje posiada
pewne różnice, które trudno zaliczyć do kategorii uprawnień i obowiązków, chodzi
o perspektywę członkostwa (np. umowa stowarzyszeniowa między UE i Polską,
która zawierała perspektywę członkostwa, w wielu aspektach odróżniała się od
umowy o stowarzyszeniu między UE i Chili)9.
3. Miejsce umów stowarzyszeniowych w systemie prawnym UE
Obecnie UE posiada relacje stowarzyszeniowe z około 100 państwami świata,
zarówno z rozwijającymi się (umowa z Kotonu między UE i 78 państwami Afryki, basenu Karaibskiego i Oceanu Spokojnego 2000 r.), jak i z państwami wysokorozwiniętymi (np. umowy branżowe, które ustanawiają relacje stowarzyszeniowe między UE i Szwajcarią). W wyniku tego, że umowy stowarzyszeniowe są
zawierane z tak dużą liczbą państw, są one bardzo zróżnicowane. W ramach
współpracy z każdym państwem jest przygotowywane inne porozumienie o stowarzyszeniu.
Pierwsze przesłanki dotyczące umowy stowarzyszeniowej były zawarte
jeszcze w Traktacie Rzymskim, w ramach którego została powołana do życia Europejska Wspólnota Gospodarcza. Zapisy traktatowe dotyczyły kształtowania relacji z Wielką Brytanią, która na początku nie przystąpiła do EWG. Faktycznie było
to pierwsze porozumienie o stowarzyszeniu, zawarte w 1954 r., w ramach którego
przewidywało się ustanowienie trwałych relacji między stornami w celu stopnio____________
9

A. Cieśliński, Umowy o stowarzyszeniu z państwami europejskimi. Instrument stosunków zewnętrznych Wspólnot Europejskich, [w: Wspólnoty Europejskie Wybrane Problemy Prawne cz. 1 pod
red. J. Kolasa], Wrocław, 1998, s. 150–151.
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wego przejścia do wspólnego rynku10. Do kolejnych państw, które podpisały umowy stowarzyszeniowe z UE należała Grecja (1961) i Turcja (1963).
Umowy stowarzyszeniowe mogą być wielostronne,zawierane z organizacjami
międzynarodowymi. Państwa Południowej i Centralnej Ameryki znajdują się w sferze zainteresowania UE, przy czym UE zawiera nie dwustronne, lecz międzyregionalne umowy. Obecnie trwają negocjacje dotyczące zawarcia podobnych umów między
UE i Organizacją Południowoamerykańskiego wspólnego rynku (MERCOSUR, do
którego należy Argentyna, Brazylia, Wenezuela, Paragwaj, Urugwaj), Andyjskim
wspólnym rynkiem (Boliwia, Ekwador, Kolumbia, Peru) i pastwami Ameryki Centralnej (Gwatemala, Honduras, Kosta-Ricka, Nikaragua, Panama, Salwador).
Umowy stowarzyszeniowe mogą być zawierane pod różnymi tytułami:
«Umowa o wprowadzeniu stowarzyszenia» (Turcja 1963, Cypr 1972, Chili 2002);
Europejska umowa o wprowadzeniu stowarzyszenia (Estonia, Łotwa, Litwa 1995);
Umowa o stabilizacji i stowarzyszeniu (Albania 200611, Czarnogóra 2007); Europejsko-Śródziemnomorska umowa o wprowadzeniu stowarzyszenia (Tunezja12 i
Izrael 1995r.). Oprócz tego, w tytule umowy może nie być pojęcia «stowarzyszenie». Umowa o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego z 1992 r. (Islandia, Lichtenstein, Norwegia); Umowa o partnerstwie gospodarczym, koordynacji politycznej i współpracy z Meksykiem z 1997 r.; Umowa o handlu, rozwoju i
współpracy z Południowo-Afrykańską Republiką 1999 r. Dlatego można powiedzieć, że w tym przypadku tytuł nie ma istotnego znaczenia, tylko podstawa prawna zawarcia porozumienia (art. 217 TFUE) oraz jego treść.
Obecnie umowy stowarzyszeniowe UE zawierane są w ramach dwóch polityk: Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
Państwa Zachodnich Bałkanów (oficjalnie członkowie – Albania, Macedonia13,
Czarnogóra, Serbia oraz państwa kandydujące o członkostwo – Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo) są objęte procesem stabilizacji i stowarzyszenia i z nimi jest
zawarty układ o stabilizacji i stowarzyszeniu. Państwa Śródziemnomorskie (Algieria, Maroko, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Autonomia Palestyńska, Syria i
Tunezja) oraz państwa Europy Wschodniej i państwa Kaukazu Południowego
(Armenia, Azerbejdżan, Gruzja,Mołdawia, Białoruś i Ukraina) są objęte Europejską
____________
10

A. Cieśliński, Umowa stowarzyszeniowa w systemi prawa Wspólnot Europejskich, Wrocław,
1999, s. 16.
11
The Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their
Member States, on the one part, and the Republic of Albania, on the other part, 28 kwietnia 2009
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:107:0166:0502:EN:PDF [dostęp:
27.07.2015].
12
Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community
and its Member States, on the one part, and the Republic of Tunisia, on the other part, 30 marca 1998,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998D0238[dostęp: 27.07.2015].
13
The Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their
Member States, on the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, on the other part,
20 marca 2004, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:084:0013:0081:
EN:PDF[dostęp: 27.07.2015].
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Polityką Sąsiedztwa. Siedem państwśródziemnomorskich zawarło EuropejskoŚródziemnomorskie porozumienie ustanawiające stowarzyszenie, podczas gdy inne
są w trakcie negocjacji. Wśród państw Partnerstwa Wschodniego umowa stowarzyszeniowa została podpisana z Mołdawią, Gruzją i Ukrainą jednak umowy jeszcze nie została ratyfikowaneprzez wszystkie państwa UE. Armenia po przystąpieniu do unii celnej z Rosją faktycznie wycofała się z procesu negocjacyjnego. Dla
Azerbejdżanu podpisanie stowarzyszenia nie jest możliwe bez wcześniejszego
przystąpienia do WTO.
Zarówno układ o stabilizacji i stowarzyszeniu i umowa stowarzyszeniowa w
swojej treści opierają się na acquiscommuautaire, i orzecznictwem TSUE wydanym na jego podstawie. Jednak stopień harmonizacji i wymogów dla państwa partnera w ramach umowy stowarzyszeniowej jest mniejszy niż dla państwa członkowskiego a niektóre obszary współpracy mogą nie być objęte porozumieniem14.
Umowy o stowarzyszeniu nie musi być pierwszym porozumieniem regulującym relacje dwustronne między państwami. Często jest tak, że umowa stowarzyszeniowa rozszerza zakres współpracy ustalony w ramach wcześniej podpisanych
porozumień, najczęściej takim porozumieniem jest Umowa o Partnerstwie i Współpracy15. Oprócz tradycyjnej dwustronnej współpracy – gospodarczej (w tym handlowej,inwestycyjnej, komercyjnej), społecznej, kulturowej, naukowo-technicznej –
umowa reguluje kwestie współpracy w dziedzinie polityki zagranicznej, współpracy militarnej, w dziedzinie bezpieczeństwa i sprawiedliwości, rozwoju kapitału
ludzkiego, społeczeństwa obywatelskiego itd.
UE zakończyła prowadzenie negocjacji odnośnie podpisania umowy stowarzyszeniowej z szeregiem państw jednak wiele z takich umów nie zostało jeszcze
podpisanych lub zostały zawieszone (np. umowa z Kanadą, negocjacje zostały zakończone we wrześniu 2014r., ale umowa nie została podpisana, z Ekwadorem –
negocjacje zostały zakończone w lipcu 2014r., ale umowa nie została podpisana).
Również negocjacje odnośnie umowy stowarzyszeniowej są prowadzone z innymi
ugrupowaniami integracyjnymi (ASEAN – negocjacje zostały zawieszone w
2009r.; GCC – negocjacje zawieszone w 2008 r.).
Obecnie trwają negocjacje odnośnie zawarcia umowy stowarzyszeniowej
między UE i Indiami, Japonią, Malezją, Maroko, Singapurem, Tajlandią, Stanami
Zjednoczonymi i Wietnamem.
Umowy stowarzyszeniowe często są tylko jednym z kroków na drodze do
integracji z UE. Dla państw, dla których umowy stowarzyszeniowe były środkiem
____________
14
A. Cieśliński, Kompetencje Wspólnoty Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych w
świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w: Wspólnoty Europejskie (Unia)
Wybrane Problemy Prawne cz. 2, pod red. J. Kolasy], Wrocław, 1995, s. 159–162.
15
Umowy o Partnerstwie i Współpracy – umowy z państwami, które mogą mieć bezpośrenią granicę z Unią Europejską w przyszłości, czyli z Rosją, pańswami Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Celem tych umów było wzmocnienie zasad demokracji i rozwój gospodarek tych krajów przez rozwój współpracy i dialogu politycznego.
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przygotowania do akcesji do UE umowy, stają się nieważne z chwilą przystąpienia
do UE (np. Grecja po akcesji w 1981r.; Czechy, Słowacja, Słowenia, Polska, Cypr,
Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta po akcesji w 2004 r.)16.
Do głównych różnic między umową stowarzyszeniową a innymi międzynarodowymi umowami, których stroną jest UE należą: (1) powołanie jednej z trzech
form integracji gospodarczej między UE i państwem partnerem (strefy wolnego
handlu (naprzykład z Ukrainą, Gruzją, Mołdawią), unii celnej (naprzykład z Turcją) lub wspólnego rynku (naprzykład z Szwajcarią); (2) znaczny stopień wpływu
na porządek prawny w kraju trzecim przez możliwość podejmowania wiążących
decyzji przez wspólne organy stowarzyszenia i wprowadzenia obowiązku w państwie trzecim do harmonizacji swojego ustawodawstwa i praktyki jego stosowania
do acquis UE; (3) warunek «ewolucjalności» i «warunkowości», skierowany na
przyszłe pogłębienie i rozszerzenie relacji stowarzyszeniowych; (4) bardziej skomplikowana procedura ratyfikacji umów stowarzyszeniowych na poziomie UE w
porównaniu do innych porozumień międzynarodowych (5) nieograniczony termin
ważności umowy stowarzyszeniowej.
Umowy stowarzyszeniowe trzeba klasyfikować według kryterium celu ich
zawierania, bo toono definiuje specyfikę natury prawnej wskazanego rodzaju
umów międzynarodowych UE, definiuje obszary stosowania umowy i status prawny stron: (1) umowy, które są układane w celu przygotowania państwa do przyszłego członkostwa w UE (umowa o stabilizacji i stowarzyszeniu z Albanią 2006 r.);
(2) umowy, które przewidują integrację z UE, jako alternatywne rozwiązanie dla
członkostwa w UE (umowa o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej 1992 r. z
Islandią, Norwegią i Liechtensteinem); (3) umowy, które przewidują wzmocnioną
współpracę z państwami nieeuropejskimi, które formalnie nie mogą zostać członkami UE (umowa o stowarzyszeniu z Chili z 2002 r.).
Zakończenie
Pojęcie stowarzyszeniazostało wprowadzone do międzynarodowego systemu
prawnego jeszcze przed początkiem funkcjonowania UE. Jednak obecnie umowy
stowarzyszeniowe są najczęściej stosowane przez UE w ramach jej współpracy z
państwami trzecimi.Umowy stowarzyszeniowemogą być również zawierane z innymi ugrupowaniami integracyjnymi lub organizacjami międzynarodowymi.
Umowy stowarzyszeniowe UE są zawierane nie tylko z państwami Europejskimi,
lecz również z państwami nieeuropejskimi, które według kryterium geograficznego
nie mogą zostać w przyszłości członkami UE.
Umowa stowarzyszeniowa polega na ustaleniu między UE i państwem trzecim czy organizacją międzynarodową uprzywilejowanych warunków współpracy
na podstawie umowy, które są układane dla osiągnięcia wspólnych celów, realizacja
____________
16
E. Kawecka-Wyrzykowska, Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi od 1989 roku, Warszawa, 1987. s. 37–39.
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których jest osiągana przy wsparciu odpowiednich organów, na mocy których są
podejmowane wiążące dla obu stron decyzje i, w ramach których zapewnia się częściowy udział państwa partnera w porządku prawnym UE.Tworzące stowarzyszenie z UE państwa trzecie również przyczyniają się lub tworzą nowy wtórny acquiscommunutaire.
Stowarzyszenie państwa z UE nie jest członkostwem stowarzyszeniowym,
tylko formą współpracy UE z państwem trzecim. Istnieje różnica między stowarzyszenia z UE, a członkostwa stowarzyszeniowego w organizacji międzynarodowej
(np. w Radzie Europy). Status członka stowarzyszonego Rady Europy jest bliższy
do statusu pełnoprawnego państwa członkowskiego, co odróżnia status prawny
państw stowarzyszonych z UE, tak jak stowarzyszenie z UE nie jest formą członkostwa w tej organizacji.
Umowy stowarzyszeniowe, których celem jest przygotowanie państwa do
przyszłego członkostwa w UE, w odróżnieniu od umów, które nie mają takiego
zadania, zazwyczaj regulują relacje stron w relatywnie szerokich dziedzinach
współpracy, charakteryzują się większym stopniem wpływu na porządek prawny
państw trzecich, oraz przewidują bardziej rygorystyczne zobowiązania w dziedzinie adaptacji ustawodawstwa oraz praktyki jego stosowania z acquis UE.
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Summary

Association Agreement of European Union, as a particular form of international
agreement

In the modern foreign policy of the European Union association agreements are
one of the key instruments of cooperation with third countries. Association
Agreement provides legal framework for the cooperation with third countries.
Association Agreements are prepared jointly by the authorities of the EU and the
partner countries and vary depending on the partner. The purpose of this article is
to determine the place of association agreementsamong other sources of law of
European Union by presenting the evolution of these agreements in the EU foreign policy.
Keywords: EuropeanUnion, AssociatinAgreement, foreignpolicyof European Union.
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Вступ
Європейський Союз – унікальне об’єднання держав, яке постало у результаті розвитку господарської, політичної і правої інтеграції у Європі. З точки
зору, цілей і правової структури, ЄС не має аналогів на міжнародній арені.
Унікальність ЄС проявляється у всіх аспектах його функціонування, у цьому також у сфері міжнародних відносин. Від початку свого існування, ЄС
надавав велику увагу співпраці з іншими суб’єктами міжнародного права,
особливо у економічній сфері. З часом така співпраця розпочала набувати
щораз більш розбудовану форму. Однією з форм таких міжнародних порозумінь є договори про асоціацію, які стали найбільш поширеними інструментами для формування відносин ЄС з третіми країнами у сучасних міжнародних відносинах.
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У широкому розумінні договір про асоціацію це форма порозуміння
між Європейським Союзом – його країнами членами – а також третьою країною
або міжнародною організацією, яка створює рамки співпраці поміж ними. До
головних сфер, які охоплює договір про асоціацію належить політична, економічна, суспільна і культурна співпраця, а також міжнародна безпека. Високий рівень співпраці у рамках договору про асоціацію, забезпечений у рамках
асоціації, спричиняє те, що у такій формі співпраці зацікавлена щораз більша
кількість держав. Однак, у первинному і вторинному праві ЄС немає визначення договору про асоціацію. Ця праця заповнює цю нестачу.
Метою статті є розкриття поняття асоціації і договору про асоціацію у
міжнародному праві і законодавстві ЄС, а також визначення місця договорів
про асоціацію у правовому порядку ЄС.
1. Асоціація у міжнародному праві
Поняття асоціації вперше було використано у теорії міжнародного права у
половині ХХ ст. Поняття «асоційованого члена в міжнародній організації»
визначало місце залежних держав і територій, тобто несуверенних суб’єктів,
у світовому правовому порядку (наприклад Нова Каледонія – заморська територія, яка належить до Франції, асоційовані країни з ЄС – країни Мікронезії,
Пуерто Рико та ін.).
Сучасні статути тільки деяких міжнародних чи міжурядових організацій надають статус «асоційованого члена» незалежним державам (до них наприклад належать Співтовариство Незалежних Держав, Рада Європи, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, ЮНЕСКО). Асоційоване
членство означає обмежену статутом міжнародної організації або правовим
актом її головних органів участь держави або території у її діяльності. Держава або територія, яка має статус асоційованого члена бере участь в роботах
представницьких органів міжнародної організації, однак не може бути обрана
до її органів виконавчої влади. У цьому розумінні, асоціація означає неповне
членство у міжнародній організації.
У міжнародному праві поняття «асоціації» найчастіше використовується для опису групи держав з міжнародними організаціями координаційного
характеру, органи яких не мають наднаціональних компетенцій. У міжнародній правовій доктрині поняття асоціації розглядається у декількох аспектах:
1) як одна з форм міжнародної співпраці організації з третіми країнами у випадку, коли організація свідомо створює перешкоди для прийняття нових
членів з огляду на важливість наслідків, які статус члена може мати для самої
організації; 2) як організаційно-правова форма, яка використовується для
встановлення постійних відносин з третьою країною, ефектом чого є виникнення взаємних прав та обов’язків; не маючи статусу члена і не належачи до
організації держава співпрацює з нею лише частково; 3) як категорія «договору
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про незалежність», який охоплює різні форми участі держави у діяльності
міжнародної організації, яка не передбачає отримання такою державою повноправного членства у організації.
2. Поняття договору про асоціацію у законодавстві ЄС
Положення Договорів ЄС чітко не визначають поняття асоціації або договору
про асоціацію. У ЄС асоціація як організаційно-правова форма відносин з
третіми країнами має свою специфіку і реалізується особливим способом.
Міжнародні договори з такими країнами або територіями не належать до Засновницьких Договорів ЄС, що означає, що вони не становлять первинного
права ЄС1.
У період створення та формування ЄС, правовою основою для регулювання відносин з асоційованими державами був Розділ 4 Римського Договору
від 1957 р. «Асоціація з заморськими країнами», акти загального законодавства органів ЄС, передусім Ради ЄС2.
Сучасною правовою основою для укладення договору про асоціацію з
ЄС є ст. 217 ДФЄС. Європейський Союз може створювати спеціальні договори про асоціацію з третіми країнами, а також міжнародними організаціями,
які встановлюють взаємні права та обов’язки, спільні дії та процедури. Деякі
інші записи, які стосуються договору, можна знайти також у ст. 198–204
ДФЄС, який стосується асоціації з державами і заморськими територіями.
Міжнародний договір, укладений ЄС, щоб його можна було зарахувати
до договору про асоціацію, повинен відповідати низці критеріїв: (1) його правовою основою у законодавстві ЄС повинна бути ст. 217 ДФЄС; (2) договір
повинен не суперечити певним чітко визначеним умовам економічної і політичної співпраці (ширші від звичайної співпраці); (3) на основі договору повинні бути створені органи, які будуть керувати співпрацею і володіти компетенціями для прийняття рішень, які будуть зобов’язувати до їх виконання
усі сторони договору; (4) держава партнер повинна приступити до режиму
максимального сприяння; (5) відносини між ЄС і державами партнерами повинні відбуватися відповідно до принципу надання привілеїв; (6) від 1995 р.
до договорів про асоціацію систематично додається положення про повагу до
прав людини і принципів демократії; (7) у багатьох випадках договір про
асоціацію замінює договір про співпрацю, таким чином інтенсифікуючи
співпрацю між партнерами3.
____________
1

A. Cieśliński, Umowy o stowarzyszeniu z państwami europejskimi. Instrument stosunków zewnętrznych Wspólnot Europejskich, [w: Wspólnoty Europejskie Wybrane Problemy Prawne cz. 1 pod
red. J. Kolasa], Вроцлав, 1998, с. 174–175.
2
A. Cieśliński, Umowa stowarzyszeniowa w systemi prawa Wspólnot Europejskich, Вроцлав,
1999, с. 13–14.
3
Інтернет джерело http://eeas.europa.eu/association/ [доступ: 14.07.2015].
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У ст. 217 не встановлено вимог щодо до асоціації, тільки підкреслено,
що головною ціллю будь-якої асоціації з ЄС є створення правових рамок для
надання привілеїв відносинам без визначення детальних умов таких відносин.
Певною мірою ця недостача була доповнена судовими рішеннями Суду Європейського Союзу, які встановлюють мінімальні і максимальні стандарти
змісту договорів про асоціацію. Особливе значення у формулюванні концепції асоціації у законодавстві ЄС займає рішення Суду ЄС у справі Demirel,
відповідно з яким договір про асоціацію створює спеціальні привілейовані
відносини з країнами, які не є членами ЄС, внаслідок чого ці країни певною
мірою повинні брати участь у законодавчій системі ЄС. Відповідно до цих
вимог, договір про асоціацію повинен сприяти участі третіх країн або міжнародних організацій у правовій системі ЄС. У такий спосіб треті країни не беруть участь у інститутах ЄС, але для них передбачається участь у вторинному
acquiscommunataire. Із рішень Суду ЄС не випливає, наскільки широкою може бути сфера впливу законодавства ЄС на треті держави, а також чи існує
обмеження щодо змісту договору. Своєю чергою з судових рішень Суду ЄС
випливає, що юридичні рамки договору про асоціацію можуть охоплювати
«усі сфери, охоплені ДФЄС». Це означає, що при укладенні договору про
асоціацію, опираючись на положення ст. 217, ЄС володіє настільки широким
спектром компетенцій, що усі сектори і галузі економіки, які регулюються в
рамках Єдиного ринку ЄС, можуть бути регульовані у рамках договору про
асоціацію. Навіть постанови і рішення Суду ЄС можуть стати частиною
договору про асоціацію, що означає, що територіальний зарис впливу таких
рішень розширюється на треті держави, які є сторонами таких договорів.
У рамках підготовки договору про асоціацію, ЄС часто вимагає від
держави партнера проведення політичних, економічних і торгівельних реформ чи реформ у сфері захисту прав людини. В обмін на проведені реформи
ЄС пропонує безтарифний доступ до свого внутрішнього ринку (без сплати
мита частково або повністю), а також забезпечує фінансову і технічну допомогу. Віднедавна договір про асоціацію також передбачає створення зони
вільної торгівлі між ЄС і країною партнером4. Створення зони вільної торгівлі опирається на принципах ГАТТ/СОТ і є незалежним від рівня розвитку
держави, з якою укладається договір про асоціацію. Також часто договір охоплює проблематику, пов’язану з лібералізацією торгівельних бар’єрі, перехідних періодів, особливого ставлення до аграрного сектору, гармонізації законодавства держави-партнера з нормами і стандартами ЄС, визначення правил походження товарів і ін. Як правило ЄС в торгівлі з країною партнером
першою зносить торгівельні бар’єри для закордонних товарів, у свою чергу
для країни партнера передбачаються перехідні періоди, які повинні допомогти
____________
4

E. R. Robles, Political & quasi-adjudicative dispute settlement models in European Union free
trade agreements, [w: Staff Working Paper ERSD], вересень 2009, http://www.wto.org [доступ:
14.07.2015].
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пристосуватися підприємствам до більшої конкуренції зі сторони підприємств ЄС (навіть до 25 р.)5.
Держави з менш розвинутими торгівельними інститутами або з менш ліберальним торгівельним і економічним внутрішньодержавним середовищем
беруть на себе чітко визначені зобов’язання, які стосуються розвитку торгівлі,
у той час коли держави, у яких торгові інституції є відносно більш розвинуті
або, в яких уже були проведені значні для їх економіки торгівельні і економічні
реформи, виконують більш широкі умови співпраці. ЄС розуміє необхідність
особливого ставлення до країн, що розвиваються, тому умови співпраці у рамках договору про асоціацію є асиметричними. Це дозволяє країнам-партнерам
отримувати довші перехідні періоди і пристосовувати окремі зобов’язання до
рівня готовності їх імплементації до правової системи.
Укладення міжнародних договорів ЄС пов’язується з розподілом компетенцій між ЄС і його країнами-членами, у випадку коли зміст договору
входить не лише у компетенції ЄС, але також частково охоплює компетенції його країн-членів. У такому випадку договір про асоціацію укладається спільно ЄС
і країнами-членами. Такі міжнародні договори у законодавстві ЄС називаються змішаними.
Вимоги, які стосуються укладення змішаних договорів передбачені як у
законодавстві ЄС, так і законодавстві країн-членів. Окрім того, як випливає з
рішень та постанов Суду ЄС, реалізація спільних компетенцій ЄС і державами членами передбачає спільні дії і спільні обов’язки щодо третьої сторони, з
метою запобіганню будь-яким порушенням існуючого розподілу компетенцій
між ЄС і країнами-членами на користь однієї із сторін, а також можливого
відхилення від принципів, які виникають з засновницьких договорів, котрі
стосуються укладення змішаних договорів. Практично це означає, що ЄС і
країни-члени, разом беруть участь у процесі перемови під час укладання договору про асоціацію, а також разом виконують зобов’язання, які виникають
з тих договорі. У випадку створення нових структур, на основі договорів,
країнам-членам з однієї сторони гарантується право голосу, проте з другої –
це зобов’язує їх до виконання фінансових зобов’язань і впровадження положень договору про асоціацію до державного правового порядку.
Більшість договорів про асоціацію, укладених ЄС мають змішаний характер (винятком були договори про асоціацію ЄС з Кіпром і Мальтою). Для
того, щоб договір про асоціацію увійшов в життя, він повинен бути ратифікований усіма країнами членами ЄС, а також країною, якої він стосується.
На відміну від інших міжнародних порозумінь, наприклад укладених
на основі 207 і 209, у рамках договору про асоціацію повинна бути створена
мінімальна інституціональна структура, хоча на практиці інституції також
____________
5
В. Муравйов, І. Березовська, Правові засади функціонування зон вільної торгівлі в практиці Євросоюзу, [Український часопис міжнародного права № 3], 2012, с. 65–66.
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створюються у рамках торгівельних договорів. У рамках договору, сторони
повинні створити відповідні органи, які будуть здатні забезпечити прийняття асоційованою країною партнером і ЄС спільних рішень, і таким чином
ефективно керувати асоціацією. Спільні рішення договорів про асоціацію
приймаються для введення в дію і подальшого розвитку договору про асоціацію6.
Інституційні інструменти, які створюються на основі договору про асоціацію ЄС з третіми країнами, відрізняються між собою, однак як правило
використовується схожа структура. Створюється Рада Асоціації, яка складається із рівної кількості представників Європейського Союзу (і країн членів) і
третьої країни. Рішення у цьому органі приймається шляхом консенсусу. Також цей орган володіє компетенціями для розв’язання спорів. Комітет асоціації, до складу якого входять представники сторін Договору, готує і реалізує
постанови Ради асоціації. Більшість договорів про асоціацію передбачає
створення парламентарних органів, які володіють консультаційними функціями, до яких належать представники Європейського Парламенту і парламентів третіх країн.
Велика кількість і неоднорідність договорів про асоціацію, укладених
ЄС ускладнює їх класифікацію. Однак сучасні договори про асоціацію, укладені Європейським Союзом, можна поділити на три великі групи: з огляду на
різницю у стосунках, які виникають або регулюються у рамках даного договору; географічного положення держави, а також правових основ співпраці.
Правові інструменти регулювання відносин у рамках асоціації залежать від
типу асоціації, вибраної для відповідного партнера.
До першої групи належать асоціації, укладені з неєвропейськими країнами (країнами Африки, басейну Карибського моря, басейну Тихого океану),
які відповідно до географічного критерію, передбаченого у ст. 49 Договору
про Європейський Союз, не можуть стати членами ЄС (Котонський Договір
між ЄС і 78 країнами Африки, договір про асоціацію з Чилі, 2002 р.)7.
До другої групи належать договори, які визначають відносини ЄС з
Європейськими країнами (країнами-членами ЕФТА8, деякими країнами ба____________
6

В. Муравйов, Право Європейського Союзу, Київ, 2011, http://pidruchniki.com/1522012248586/
pravo/dogovirna_praktika_yevrosoyuzu [доступ 01.08.2015].
7
Council Decision on the signature and provisional application of certain provisions of an
Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, on
the one part, and the Republic of Chile, on the other part, 18 листопада 2002. –
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:352:0001:0002:EN:PDF [доступ
28.08.2015].
8
The Agreement on the European Economic Area between the European Communities, their
Member States and the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the
Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden and the Swiss Confederation, 13 грудня 1993, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:001:
SOM:en:HTML [доступ 28.08.2015].
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сейну Середземного моря, країнами Центральної і Східної Європи, Західних
Балкан і Південного Кавказу). Часто такі договори готують країну для вступу
до ЄС. У Преамбулі Європейського договору про асоціацію з Угорщиною від
16 грудня 1991 р. було додано положення: «Пам’ятайте, що членство у Співтоваристві є остаточною метою Угорщини, і дана асоціація з точки зору сторін допоможе у досягненні цієї мети...»; «Ціллю асоціації є.... встановлення
норм, практики і політики, як основи інтеграції до Спільнот». Схожі положення були також записані у договорах з Польщею (1994 р.), Болгарією, Румунією, Словаччиною, Чехією (1995 р.) і іншими країнами Центральної і Східної Європи.
До третьої групи договорів належать договори, які регулюють специфічні юридичні відносини між неєвропейськими країнами і територіями
(перелік цих територій знаходиться у Додатку ІІ до Засновницьких Договорів
ЄС), які є залежними від країн-членів ЄС. У цьому випадку головним завданням такої асоціації є підтримка економічного і суспільного розвитку цих територій, встановлення відносин між ними і ЄС як цілого, без реального вираження згоди асоційованого партнера. На відміну від асоціації з третіми країнами, яка встановлюється на основі міжнародних договорів про асоціацію,
відносини з заморськими державами і територіями ЄС регулюються через
посередництво рішень Ради Європи, які приймаються одностайно і встановлюють детальні правила і процедури асоціації. У рамках такої асоціації забезпечується обмежена участь заморський територій і держав у функціонуванні спільного ринку (через застосування деяких положень Договорів ЄС у
рамках співпраці з ними); дискримінаційне ставлення до товарів з ЄС на ринках асоційованих територій і країн; фінансова допомога, а також допомога у
розвитку асоційованих держав і територій.
Зміст договору про асоціацію ЄС з третьою державою, з якою створюються відносини має певні відмінності, які важко зарахувати до категорій
прав та обов’язків, мова йде про перспективу членства (наприклад договір
про асоціацію між ЄС і Польщею, який включав перспективу членства, у багатьох аспектах відрізнявся від договору про асоціацію між ЄС і Чилі)9.
3. Місце договорів про асоціацію у законодавстві ЄС
На сучасному етапі розвитку ЄС має асоційовані відносини з приблизно
100 країн світу, як з країнами, які розвиваються (Котонський Договір між
ЄС і 78 країнами Африки, басейну Карибського моря і Тихого океану
2000 р.), так і з високорозвинутими країнами (наприклад галузеві договори, які встановлюють асоційовані відносини між ЄС і Швейцарією). У
____________
9

A. Cieśliński, Umowy o stowarzyszeniu z państwami europejskimi. Instrument stosunków zewnętrznych Wspólnot Europejskich, [w: Wspólnoty Europejskie Wybrane Problemy Prawne ч. 1 під
ред. J. Kolasa], Вроцлав, 1998, с. 150–151.
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результаті того, що договори про асоціацію укладаються з настільки великою кількістю держав, вони надзвичайно різноманітні. У рамках співпраці
з кожною державою ведеться підготування що разу іншого договору про
асоціацію.
Перші положення, які стосувалися договорів про асоціацію були закріплені ще у Римському Договорі, у рамках якого була створена Європейське
Економічне Співтовариство. Положення договору стосувалися відносин з
Великобританією, яка спочатку не вступила до Європейського Економічного
Співтовариства. Фактично це була перша угода про асоціацію, укладена у
1954 р., у рамках якої передбачалося встановлення тривалих стосунків між
сторонами для поступового забезпечення переходу до спільного ринку10. Наступними державами, які уклали договір про асоціацію з ЄС були Греція
(1961) і Туреччина (1963).
Угоди про асоціацію можуть бути багатосторонніми, коли вони укладаються з міжнародними організаціями. Держави Південної і Центральної
Америки знаходяться у сфері інтересів ЄС, при чому ЄС укладає не двосторонні, а міжрегіональні угоди. Зараз тривають переговори щодо укладення
схожих договорів між ЄС і Союзом Південноамериканських націй (Меркосур, до якого належать Аргентина, Бразилія, Венесуела, Парагвай, Уругвай),
Андським спільним ринком (Болівія, Еквадор, Колумбія, Перу) і державами
Центральної Америки (Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Нікарагуа, Панама,
Сальвадор).
Угода про асоціацію може укладатися під різними назвами: Угода про
впровадження асоціації (Туреччина 1963, Кіпр 1972, Чилі 2002); Європейська
угода про асоціацію (Естонія, Литва, Латвія 1995); Угода про стабілізацію і
асоціацію (Албанія 200611, Чорногорія 2007); Європейсько-Середземноморська угода про впровадження асоціації (Туніс12 і Ізраїль 1995). Окрім того, у назві угоди може і не бути поняття «асоціація». Угода про створення
Європейської Економічної Зони від 1992р. (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія);
Угода про економічне партнерство, політичну координацію і співпрацю з
Мексикою від 1997р.; Угода про торгівлю, розвиток і співпрацю з ПівденноАфриканською Республікою від 1999 р. Тому можна сказати, що у цьому випадку назва не матиме особливого значення, тільки правова основа укладення
угоди (ст. 217 ДФЄС) а також її зміст.
____________
10
A. Cieśliński, Umowa stowarzyszeniowa w systemi prawa Wspólnot Europejskich, Вроцлав,
1999, с. 16.
11
The Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their
Member States, on the one part, and the Republic of Albania, on the other part, 28 квітня 2009
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:107:0166:0502:EN:PDF [доступ:
27.07.2015].
12
Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community
and its Member States, on the one part, and the Republic of Tunisia, on the other part, 30 березня
1998, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998D0238 [доступ: 27.07.2015].
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На сучасному етапі угоди про асоціацію ЄС укладаються у рамках
двох політик: процесу стабілізації і асоціації, а також європейської політики
добросусідства. Держави Західних Балкан (офіціальні члени – Албанія, Македонія13, Чорногорія, Сербія а також країни-кандидати на членство до ЄС –
Боснія і Герцеговина, а також Косово) охоплені процесом стабілізації і асоціації і з ними укладено угоду про стабілізацію і асоціацію. Країни басейну
Середземного моря (Алжир, Марокко, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Палестинська Автономія, Сирія і Туніс), а також країни Східної Європи
і держави Південного Кавказу (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова,
Білорусь і Україна), які охоплені програмою Європейської Політики Сусідства. Сім середземноморських країн підписали Європейсько-Середземноморську угоду, яка встановлює асоціацію, у той час коли інші перебувають
у процесі переговорів. Серед країн Східного Партнерства угода про асоціацію була підписана з Молдавією, Грузією і Україною, однак ці угоди не були ще ратифіковані усіма країнами-членами ЄС. Вірменії після вступу до
митного союзу з Росією фактично зупинила переговорний процес щодо
асоціації з ЄС. Для Азербайджану підписання асоціацію не було можливим
без попереднього вступу до СОТ.
Угода про стабілізацію і асоціацію і договір про асоціацію по своєму
змісту опираються на acquis commuautaire і постановах та рішеннях Суду ЄС,
які видаються на його основі. Однак рівень гармонізації і вимог до країни
партнера у рамках угоди про асоціацію є набагато меншим, ніж для країнчленів, а деякі сфери співпраці можуть взагалі не охоплюватися угодою14.
Угода про асоціацію не повинна бути першим договором, який регулює
двосторонні відносини між державами. Часто буває так, що угода про асоціацію розширює сферу співпраці, встановлену у рамках раніше підписаних домовленостей, найчастіше таким договором є Угода про партнерство і співпрацю15. Окрім традиційної двосторонньої співпраці – економічна (у тому
торгівельна, інвестиційна, комерційна), суспільна, культурна, науковотехнічна – угода регулює питання співпраці у галузі закордонної політики,
військової співпраці, у галузі безпеки і судочинства, розвитку людського капіталу, громадянського суспільства і ін.
____________
13
The Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their
Member States, on the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, on the other part,
20 березня 2004, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:084:0013:0081:EN:
PDF [доступ: 27.07.2015].
14
A. Cieśliński, Kompetencje Wspólnoty Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych w
świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w: Wspólnoty Europejskie (Unia)
Wybrane Problemy Prawne ч. 2, під ред. J. Kolasy], Вроцлав, 1995, с. 159–162.
15
Договори про партнерство і співпрацю – угоди з державами, які можуть мати безпосередні кордони з Європейським Союзом у майбутньому, тобто з Росією, країнами Східної Європи,
Південного Кавказу і Центральної Азії. Метою цих угод було зміцнення принципів демократії
і розвитку економік цих країн через розвиток співпраці і політичного діалогу.
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ЄС закінчив ведення переговорів щодо укладення угод про асоціацію
з рядом держав, однак багато таких договорів не були ще підписані або їх
підписання було призупинене (наприклад угода з Канадою, переговори закінчилися ще у вересні 2014 р., але угода не була підписана, з Еквадором –
переговори були завершені в липні 2014 р., але угода не була підписана).
Також переговори щодо угоди про асоціацію велися з іншими інтеграційними угрупуваннями (АСЕАН – переговори були призупинені у 2009 р.;
Рада співпраці арабських держав Перської затоки – переговори були призупинені у 2008 р.).
Зараз проходять переговори щодо укладення угоди про асоціацію між
ЄС і Індією, Японією, Малайзією, Марокко, Сінгапуром, Тайландом, Сполученими Штатами Америки і В’єтнамом.
Угоди про асоціацію часто є лише одним з кроків на шляху інтеграції з
ЄС. Для країн, для яких угода про асоціацію була інструментом приготування
до вступу до ЄС угода втрачає чинність після вступу до ЄС (наприклад Греція після вступу у 1981 р., Чехія, Словаччина, Словенія, Кіпр, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта після вступу у 2004 р.)16.
До головних відмінностей угод про асоціацію з іншими міжнародними
угодами, стороною яких є ЄС, належать: (1) створення однієї із трьох форм
економічної інтеграції між ЄС і країною-партнером (зони вільної торгівлі (наприклад, Україна, Грузія, Молдова), митного союзу (наприклад Туреччина) чи
спільного ринку (наприклад Швейцарія)); (2) істотний рівень впливу на правовий порядок у третій країні за посередництвом прийняття обов’язкових рішень
спільними органами асоціації і впровадження у третій країні обов’язку гармонізації свого законодавства і практики його використання до acquis ЄС; (3)
умова «еволюційності» і «умовності», скерована на майбутнє поглиблення і
розширення асоційованих стосунків; (4) складніша процедура ратифікації угод
про асоціацію на рівні Євросоюзу у порівнянні до інших міжнародних договорів; (5) необмежений термін дії угоди про асоціацію.
Угоди про асоціацію повинні бути класифіковані згідно з критерієм цілі їх укладення, бо саме цей критерій визначає специфіку правової природи
вказаного типу міжнародних угод ЄС, визначає сфери використання угоди і
правовий статус сторін: (1) угоди, які укладаються для приготування держави
до майбутнього членства в ЄС (угода про стабілізацію і асоціацію з Албанією
2006 р.); (2) угоди, які передбачають інтеграцію з ЄС, як альтернативу членству у Євросоюзі (угода про Європейську асоціацію вільної торгівлі 1992 р. з
Ісландією, Норвегією і Ліхтенштейном); (3) угоди, які передбачають зміцнення співпраці з неєвропейськими країнами, які формально не можуть стати
членами ЄС (угода про асоціацію з Чилі від 2002 р.).
____________
16
E. Kawecka-Wyrzykowska, Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi od 1989 roku, Варшава, 1987. с. 37–39.
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Висновки
Поняття асоціації було впроваджене до міжнародного права ще до початку
функціонування ЄС. Однак зараз угоди про асоціацію є найчастіше використовувані ЄС у рамках співпраці з третіми країнами. Угоди про асоціацію можуть також укладатися з іншими інтеграційними об’єднаннями або міжнародними організаціями. Угоди про асоціацію ЄС укладаються не тільки з
Європейськими країнами, а також з неєвропейськими, які згідно з географічним критерієм не можуть у майбутньому стати членами ЄС.
Угода про асоціацію полягає на встановленні між Європейським Союзом і третьою державою чи міжнародною організацією привілейованих умов
співпраці на основі договору, який укладається для досягнення спільних цілей, реалізація яких досягається при підтримці відповідних органів, за посередництвом яких приймаються рішення, до виконання яких зобов’язані дві
сторони угоди, і в рамках яких забезпечується часткова участь держави партнера у правовій системі ЄС. Треті країни, які створюють асоціацію з ЄС також впливають або створюють нове вторинне acquis communutaire.
Поняття асоційованої з ЄС країни не є тотожним з поняттям асоційованого члена, тільки є формою співпраці ЄС з третьою державою. Існує різниця між асоціацією з ЄС, і асоційованим членством у міжнародній організації (наприклад у Раді Європи). Статус асоційованого члена Ради Європи є
ближчим до статусу повноправної держави члена, що відрізняє правовий
статус країн, асоційованих з ЄС, бо асоціація з ЄС не є формою членства у
цій організації.
Угоди про асоціацію, ціллю яких є приготування держави до майбутнього членства у ЄС, на відміну від договорів, які не мають такого завдання,
зазвичай регулюють відносини сторін у відносно широкому спектрі співпраці, характеризуючись більшим впливом на правовий порядок третіх країн, а
також передбачають більш суворі зобов’язання у галузі адаптації законодавства, а також практики його застосування відповідно до acquis ЄС.
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Prawo dostępu do informacji publicznej
w ramach prawa Ukrainy: treść, gwarancje
oraz problemy realizacji
Słowa kluczowe: dostęp do informacji publicznych; informacje poufne; informacje
służbowe; ograniczenie dostępu do informacji publicznych.
Prawo do informacji, przewidziane w art. 302 Kodeksu Cywilnego («KC») Ukrainy1, jest jednym z praw, które zapewnia byt społeczny osoby fizycznej. Treść i
mechanizmy realizacji tego wyjątkowo ważnego dla obywatela prawa (chociażby
ze względu na słynny aforyzm: «kto jest właścicielem informacji, ten jest właścicielem świata») zostały ujęte w wielu aktach normatywnych o charakterze nie tylko prywatnoprawnym.
Według art. 302 KC Ukrainy osoba fizyczna ma prawo do swobodnego zbierania, przechowywania, wykorzystania i rozpowszechniania informacji. KC Ukrainy określa prawo do informacji ze względu na jego nosiciela oraz jego kompetencje, z których składa się treść prawa do informacji osoby fizycznej. Ze względu na
zwięzłość norm art. 302 KC Ukrainy oraz konieczność odwołania się do norm
____________
1

Czyvilny kodeks // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2003, № 40–44, Ст. 356.
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szczególnych w celu wyjaśnienia treści i mechanizmów realizacji tego prawa,
brzmienie artykułu zmieniało się, było poprawiane i uzupełniane kilka razy. W
szczególności, w części 3 art. 302 KC Ukrainy w wersji pierwotnej było ustalone
domniemanie wiarygodności informacji przekazywanych przez urzędnika w ramach wykonywania obowiązków służbowych oraz informacji zamieszczonych w
źródłach oficjalnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż przepisy art. 302 KC Ukrainy regulują prawo osoby fizycznej do informacji, ustalenie w tym artykule domniemania
wiarygodności informacji przedstawionych przez urzędnika w ramach wykonywania obowiązków służbowych oraz informacji, zamieszczonych w źródłach oficjalnych, przekracza określone granice regulacji prawnych. To ważne domniemanie
ma być ustalone na poziomie tych ustaw, które określają reżim prawny informacji
jako przedmiotu stosunków prawnych, np. w «Ustawie o informacji» w wersji
art. 302 z dnia 22 grudnia 2005 roku już nie było wyżej wymienionego domniemania. Natomiast w nowym brzmieniu chodzi o to, że osoba fizyczna, która rozpowszechnia informacje uzyskane ze źródeł oficjalnych nie ma obowiązku sprawdzania
ich wiarygodności i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich sprostowania.
W najbardziej ogólnym ujęciu na treść prawa do informacji składają się następujące kompetencje: prawo do zbierania informacji; prawo do jej przechowywania; prawo do wykorzystania oraz prawo do rozpowszechniania. Jednak treść
prawa do informacji nie może być wyczerpująca i traktowana pod względem regulacji prywatnoprawnych, np., do zebrania informacji potrzebne są źródła tej informacji. Dlatego tylko deklarowanie prawa do informacji, bez określenia odpowiednego obowiązku podmiotów uprawnionych do ich dostarczania i, tworzy sytuację,
w której prawo istnieje jako możliwość pewnego zachowania, ale nie ma mechanizmów do właściwej, realnej i sensownej jego realizacji.
Ustawodawstwo Ukrainy o informacji jako o przedmiocie stosunków prawnych o charakterze nie tylko prywatnoprawnym, ale także i publicznoprawnym
faktycznie zostało ukształtowane z przyjęciem takich ustaw, jak m.in. «Ustawa o
informacji», «Ustawa o informacji naukowej i technicznej», «Ustawa o mediach»,
«Ustawa o agencjach informacyjnych». Te oraz inne akty normatywne łącznie
(szereg aktów normatywnych, przyjętych w celu uszczegółowienia, uzupełnienia i
uregulowania mechanizmów czynności przyjętych ustaw) tworzą całą gałąź ustawodawstwa – prawo informacyjne, które posiada swoistą specyfikę.
W ustawie «O informacji2» zostały ustalone sposoby dostępu do informacji
publicznych przez systematyczne publikowanie tych informacji w oficjalnych publikatorach, rozpowszechnienie ich przez media oraz bezpośrednie dostarczenie ich
zainteresowanym osobom fizycznym, organom publicznym i osobom prawnym.
Ważnym posunięciem w zapewnieniu mechanizmów realizacji prawa do informacji było przyjęcie następujących ustaw: «Ustawy o opublikowaniu informacji
____________
2
Pro informacziy: Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1992,
№ 48, Ст. 650.
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dotyczącej działalności organów władzy państwowej oraz organów samorządow lokalnych w mediach na Ukrainie»3, «Ustawy o dostępie do informacji publicznej»4 i
«Ustawy o dostępie do archiwów represyjnych organów komunistycznego reżimu
totalitarnego z lat 1917–1991» («Ustawa o dostępie do archiwów»)5 i całego szeregu
innych aktów normatywnych dla ich realizacji6. Warto zauważyć, iż w preambule do
«Ustawy o dostępie do informacji publicznej» zaznaczono, iż ustawa określa sposób
realizacji i zapewnienia prawa każdego obywatela do dostępu do informacji (informacji publicznych oraz informacji o interesie społecznym). A w ustawie o dostępie
do archiwów wśród wymienianych przyczyn jej uchwalenia wskazywany jest fakt, iż
jednym z filarów państwa demokratycznego jest prawo wszystkich obywateli do
otrzymywania wiarygodnych informacji o historii swojego kraju.
W taki sposób prywatne w istocie prawo do informacji wymaga publicznych
procedur prawnych, gwarancji oraz sposobów, które wraz z metodami prywatnoprawnymi regulowania prawnego mogą stworzyć niezawodne środowisko demokratyczne
dla pełnej, przejrzystej i jakościowej realizacji prawa każdego do informacji.
W Europejskiej Konwencji Praw Człowieka7 prawo do informacji nie jest wymienione jako prawo odrębne. Jednak odnosi się do niego art. 10 Konwencji – Wolność wypowiedzi, gdzie czytamy: «Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii.
Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania
informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice».
Pierwszym dokumentem z traktatów Rady Europy, który ustanawia prawo
dostępu do oficjalnych dokumentów znajdujących się w organach państwowych
jest Konwencja Rady Europy o dostępie do dokumentów oficjalnych z dnia
18 czerwca 2009 roku («Konwencja»)8. Preambuła Konwencji głosi, iż prawo
____________
3

O Opublikowaniu Informacji dotyczącej Działalności Organów Władzy Państwowej oraz Organów Samorządow Lokalnych w Ukrainie w Mediach: Zakon Ukrainy vid 23.09.1997 // Vidomosti
Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1997, № 49, Ст. 299.
4
O Dostępie do Informacji Publicznej: Zakon Ukrainy vid 23.09.1997 // Vidomosti Verkhovnoi
Rady Ukrainy, 2011, № 32, Ст. 314.
5
O Dostępie do Archiwów Represyjnych Organów Komunistycznego Reżimu Totalitarnego Lat
1917–1991: Zakon Ukrainy vid 09.04.2015 // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2015, № 26,
Ст. 218.
6
Na przykład: Przepisy dotyczące zasobów sieciowych Rady Najwyższej Ukrainy, zatwierdzone
przez szefa Rady Najwyższej Ukrainy z 05.19.2015 [Elektroniczne źródło]. – Dostęp:
http://zakon1.rada.gov.ua; Rozporządzenie o dostępie do informacji publicznej w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy 04.09.2014. //
Dziennik Biuletyn Ukrainie. – 2014 – № 29. – Art. w 2273; Przepisy o dostępie do informacji publicznej w Sądzie Najwyższym Ukrainy dla cywilnych i karnych, zatwierdzone przez szefa sztabu
sądu wyspecjalizowanego Wyższej Ukrainy dla cywilnych i karnych 16.05.2011 [Elektroniczne źródło]. – Dostęp: http://zakon1.rada.gov.ua; Przepisy o dostępie do informacji publicznej w Sądzie Najwyższym Ukrainy, zatwierdzone przez szefa Sądu Najwyższego Ukrainy 06.05.2011 [Elektroniczne
źródło]. – Dostęp: http://zakon1.rada.gov.ua
7
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [Elektroniczne źródło]. – Dostęp: http://zakon1.rada.gov.ua
8
Konwencja Rady Europy o Dostępie do Dokumentów Oficjalnych z dnia 18 czerwca 2009 roku
[Elektroniczne źródło]. – Dostęp: http://zakon1.rada.gov.ua
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dostępu do dokumentów oficjalnych jest źródłem informacji dla społeczeństwa i
umożliwia ludziom zapoznanie się z opinią na temat stanu społeczeństwa i władz
publicznych. Pomimo faktu, iż «Ustawa o dostępie do informacji publicznej» została
przyjęta na Ukrainie w roku 2011 i niektóre przepisy Konwencji znalazły w niej
swoje odzwierciedlenie, to sama Konwencja do dziś nie weszła do obiegu prawnego
na Ukrainie.
Według Konwencji każda ze stron gwarantuje każdemu obywatelowi, bez wyjątku, prawo do dostępu, na jego wniosek, do dokumentów oficjalnych znajdujących
się w posiadaniu organów publicznych. Każda ze stron podejmie niezbędne kroki w
swoim ustawodawstwie krajowym dla wprowadzenia w życie przepisów o dostępie
do dokumentów oficjalnych. W art. 3 Konwencji przewidywane są możliwe ograniczenia dostępu do dokumentów oficjalnych. Takie ograniczenia muszą być jasno
określone przez ustawę, nie mogą naruszać fundamentu społeczeństwa demokratycznego i muszą być wprowadzonepne dla zapewnienia takich celów jak: bezpieczeństwo narodowe, obrona; bezpieczeństwo publiczne; zapobieganie, ściganie i karanie działań przestępczych; prywatność i ochrona pozostałych ustawowych interesów prywatnych; polityka państwa gospodarcza, pieniężna, kredytowa, walutowaitd.
Jednak nawet w przypadku istnienia takich interesów nie wolno odmówić dostępu do
informacji, jeżeli istnieje nadrzędny interes publiczny w ujawnieniu tego rodzaju
informacji. Dla praktycznej realizacji wskazanych przepisów Konwencji w realiach
prawnych jakiegokolwiek państwa ważne znaczenie mają organy sądowe, które powołane są do ostatecznego ustalenia werdyktu w sprawie zabezpieczenia dostępu do
dokumentów oficjalnych w przypadku kolizji między warunkami restrykcyjnymi,
które uniemożliwiają taki dostęp oraz przeważającymi interesami publicznymi, co do
ujawnienia takich informacji. Zgodnie z przepisami Konwencji osoba składająca
wniosek o udostępnianiu dokumentu oficjalnego nie ma obowiązku uzasadniania
dostępu do niego. Organ państwowy powinien pomóc, o ile jest to możliwe, w określeniu żądanego dokumentu oficjalnego.
Zgodnie z «Ustawą o dostępie do informacji publicznej» informacja publiczna
jest informacją odzwierciedloną i udokumentowaną za pomocą wszelkich środków i
na jakichkolwiek nośnikach, uzyskaną lub stworzoną przez podmioty kompetencji
władczych przy wykonywaniu swoich obowiązków, przewidzianych przez czynne
ustawodawstwo albo, która znajduje się w posiadaniu podmiotów kompetencji władczych, innych administratorów informacji publicznych, zdefiniowanych jako takie
zgodnie z ustawą. Administratorami informacji publicznych, zgodnie z art. 13 tej
ustawy, oprócz podmiotów kompetencji władczych, są: osoby prawne finansowane z
budżetu państwa i samorządu lokalnego (w sprawie informacji na temat wykorzystania środków budżetowych); osoby, które wykonują zlecenia delegowane zgodnie z
przepisami prawa lub umową (w sprawie informacji), związanych z wykonywaniem
swoich obowiązków; podmioty gospodarcze, które zajmują dominującą pozycję na
rynku, posiadają specjalne lub wyłączne prawa lub są naturalnymi monopolistami (w
sprawie informacji o warunkach dostawy towarów, usług i cen).

Prawo dostępu do informacji publicznej...

175

Z administratorami informacji publicznych, którzy są zobowiązani do ujawniania i dostarczania informacji na żądanie w sposób, określony przez wspomnianą
ustawę, równoznaczne są podmioty, które posiadają informacje o stanie środowiska; informacje na temat stanu produktów spożywczych; informacje na temat wypadków, katastrof, zagrożeń naturalnych oraz innych zagrożeń, które wystąpiły lub
mogą wystąpić i zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli; inne informacje,
które są w interesie publicznym (niezbędne społecznie informacje).
Dla wszystkich wspomnianych w ustawie administratorów informacji publicznych, oprócz podmiotów kompetencji władczych, ujawnienie i dostarczenie odpowiednych informacji jest przewidziane według ustawy tylko na żądanie. Takie
podejście nie jest całkiem zgodne z jawnością informacji i koniecznością ich ujawnienia właśnie dlatego, że stanowią one interes publiczny. Dostarczanie informacji
publicznych przez jej administratorów, oprócz podmiotów kompetencji władczych,
wyłącznie na żądanie, może powodować sytuacje, kiedy ważne informacje nie będą
podawane do publicznej wiadomości, ponieważ nikt o nie nie wystapił. A co w sytuacji, gdy przeciętny obywatel nie ma w ogóle świadomości o ich istnieniu? Wydaje
się, że jeśli informacje są w interesie publicznym, szczególnie informacje o stanie
środowiska, jakości żywności i dóbr konsumpcyjnych, wypadkach, katastrofach, itp.
są znane podmiotom gospodarczym, które mają kompetencje administratorów informacji, tomuszą być ujawniane bezwarunkowo.Istnieją też inne czynniki, które
powodują problemy w zastosowaniu pozornie całkowicie demokratycznych przepisów, dotyczących dostępu do informacji publicznych. Jest to, przede wszystkim,
obecność w tekście ustawy całego szeregu koncepcji ewaluatywnych. Takie pojęcia
w praktyce sądów państw europejskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
są powszechne i otrzymują odpowiednią interpretację sądową. W systemie prawnym
Ukrainy, biorąc pod uwagę rzeczywistą sytuację w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, szanse na tego typu interpretacje obecnie są marne.
Pojawia się bowiem pytanie kto i według jakich kryteriów będzie oceniał
charakter informacji: czy takie informacje są społecznie konieczne, czy też nie? Co
znaczy ujawnienie informacji? Właśnie dla zapewnienia prawa dostępu do informacji publicznych administratorzy są zobowiązani do ich ujawniania. Jeśli chodzi
o akty normatywne, decyzje organów władzy państwowej, samorządu lokalnego, to
reguły dotyczące ich publikacji są ustalone. Ustawa nie przewiduje jednak sposobów ujawnienia informacji przez innych administratorów.
W art. 6 ustawy są ustalone ograniczenia dostępu do informacji (jakichkolwiek informacji, gdyż w części 1 tego artykułu nie są sprecyzowane ich rodzaje). Z
jej treści wynika, że informacjami o dostępie ograniczonym są informacje poufne,
informacje tajne, informacje służbowe. Wydaje się, że w kontekście informacji
publicznej nie możemy mówić ani o poufnym charakterze informacji, ani o tajnym
czy też służbowym. Takie podejście ustawodawcy jest w pewnym sensie sprzeczne
z przepisami «Ustawy o informacji». Zgodnie z art. 28 tej ustawy informacje według kodu dostępu dzielą się na informacje otwarte oraz informacje o dostępie
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ograniczonym. Informacje o dostępie ograniczonym mogą być poufne i tajne.
Wszystkie wspomniane rodzaje informacji różnią się kodem dostępu. Jeśli informacja jest publiczna, to jest powszechnie dostępna, oprócz wyjątków przewidzianych w ustawie.
Informacjami poufnymi w rozumieniu ustawy «Ustawy o dostępie do informacji publicznej» są informacje, do których dostęp jest ograniczony przez osobę
fizyczną lub prawną, z wyjątkiem podmiotów kompetencji władczych oraz tych
informacji, które mogą być rozpowszechniane w sposób określony przez nie i
zgodnie z ich dyrektywami. Informacjami poufnymi, w myśl «Ustawy o
informacji», są informacje znajdujące się w posiadaniu, wykorzystaniu lub rozporządzeniu poszczególnych osób fizycznych lub prawnych, które są rozpowszechniane przez nie według własnego uznania, zgodnie z ustalonymi przez nie warunkami. Zasada poufności może być rozszerzona także na informacje posiadane przez
państwo, które znajdują się w posiadaniu organów władzy państwowej lub samorządu lokalnego oraz osób prawnych.. Tutaj również brakuje, na poziomie ustawy,
kryteriów, które pozwalałyby na zdefiniowanie informacji zgodnie z zasadami dostępu i w ten sposób potwierdziły czy mamy do czynienia z informacją poufną.
Jeśli jednak informacje są zdefiniowane jako poufne, to one nie mogą być traktowane jako informacje publiczne. Dlatego przepisy części 1, art. 6 ustawy «Ustawy
o dostępie do informacji publicznej» należy skasować.
W związku z powyższym, informacja publiczna nie może mieć charakteru
poufnego, ponieważ jest otrzymana lub utworzona w trakcie wykonywania obowiązków przez podmioty kompetencji władczych lub pozostaje w ich posiadaniu.
Możemy mówić tylko o ograniczeniach ustawowych dotyczących dostępu do informacji publicznej, a nie o jej poufności. Poufność informacji określana jest według kryteriów innych niż dla ograniczenia dostępu do informacji publicznej.
Ustawowa możliwość uznania informacji publicznych jako poufnych tworzy grunt
do nadużycia władzy w celu zakazu wolnego dostępu do informacji publicznej.
Żadna instytucja lub urzędnik nie mogą ograniczać dostępu do informacji publicznej. Pozostaje to w gestii ustawy i to ustawy z jasno określonymi warunkami i procedurą ograniczenia.
Ustawowe ograniczenie dostępu do informacji publicznej przeprowadzane
jest również z przestrzeganiem następujących wymogów:
1) zezwala sie wyłącznie w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub porządku publicznego, z celem zapobiegania niepokojom
lub przestępstwom, dla ochrony zdrowia społeczeństwa, dla ochrony reputacji albo
praw innych osób, dla zapobiegania ujawnieniu informacji poufnych lub dla zagwarantowania powagi i bezstronności wymiaru sprawiedliwości;
2) kiedy ujawnienie informacji mogłoby spowodować znaczne szkody dla
wymienionych wyżej interesów; i
3) szkoda z ujawnienia tych informacji przeważa nad interesem publicznym
co do ich otrzymania.
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Jeśli przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa narodowego, integralności
terytorialnej, porządku publicznego jako okoliczności pozwalających na ograniczenie dostępu do informacji publicznej zgodne jest z treścią Konwencji, to już
stwierdzenie o «ochronie reputacji innych osób» może rodzić szereg pytań. Reputacja, których osób może wpływać na ustalenie ograniczeń? Kto i według jakich
kryteriów ma określać krąg tych osób oraz oceniać ryzyko utraty ich reputacji?
Niezrozumiałe też jest kryterium istoty szkody, która może zagrażać bezpieczeństwu narodowemu albo reputacji innych osób. Jak poważna może być szkoda? W
porównaniu z czym i jaka szkoda uważana jest za istotną? Kto i według jakich kryteriów będzie określał, czy szkoda, która może powstać w wyniku ujawnienia informacji może przeważać nad interesem publicznym związanym z jej uzyskaniem?
W art. 3 Konwencji wskazuje się, że każda ze stron może ograniczyć prawo
dostępu do dokumentów oficjalnych. Ograniczenia muszą być wyraźnie określone
przez ustawę. Treść art. 6 «Ustawy o dostępie do informacji publicznej» nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż ograniczenia dostępu do informacji publicznej są określone wyraźnie. Przepisy ustawy w takim brzmieniu będą tworzyć
problemy w stosowaniu prawa i następnie powodować trudności w dostępie do
informacji publicznej.
Kwestia dostępu do archiwów organów represyji była przedmiotem dyskusji
w ukraińskim społeczeństwie, prowadzonych przez różne grupy i organizacje społeczne, oraz partie polityczne. Wyrażane były różne, czasami diametralne odmienne, propozycje jej rozwiązania. Debata publiczna zakończyła się przyjęciem w dniu
9 kwietnia 2015 r. odpowiedniej «Ustawy o dostępie do archiwów organów represji reżimu totalitarnego z lat 1917–1991», już wspomnianej wyżej jako «Ustawa o
dostępie do archiwów». Chodzi tutaj głównie o uregulowania ustawowe dostępu do
informacji specjalnych. Znaczenie ujawnienia takich informacji zawarte jest w preambule ustawy:
«Rada Najwyższa Ukrainy, zdając sobie sprawę, iż archiwa są integralną i
niezbędną częścią dziedzictwa historycznego narodu ukraińskiego; biorąc pod
uwagę, iż archiwa zapewniają zachowanie pamięci ludzkiej; uznając złożoność
problemów związanych z dostępem do archiwów organów represji, za sprzeczne z
wymogami przejrzystości i tajemnicy oraz ochrony prawnej prywatności, oraz
uznając konieczność zapewnienia szerokiego dostępu do informacji historycznych;
biorąc pod uwagę rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw
członkowskich, dotycząc polityki europejskiej w sprawie dostępu do archiwów
R (2000)13; zdając sobie sprawę, iż zamknięte archiwa stały się jedną z przyczyn
pośrednich aneksji Krymu i konfliktu militarnego w regionach Doniecka i Ługańska; dążąc do ustanowienia dialogu społecznego; w celu zapobiegania powtórzenia
zbrodni reżimów totalitarnych w przyszłości, przywrócenia sprawiedliwości historycznej i społecznej, przyjęła tą ustawę».
Na tle trwającej na Ukrainie wojny oraz trudnej sytuacji społecznogospodarczej debata publiczna wokół tego faktu i samej ustawy schodzi na plan
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dalszy. Niemniej jednak, znaczenie ustawy i mechanizmów jej realizacji z czasem
ponownie będą w centrum uwagi i uzyskają swoją należytą ocenę.
Wśród gwarancji ustawowych zapewnienia dostępu do informacji archiwalnych organów represyji istotne znaczenie ma przepis zakazujący odnoszenie takich
informacji do informacji tajnych, poufnych lub służbowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę. Każdy ma prawo dostępu do informacji archiwalnych organów represji.
W art. 6 ustawy zawarte są zasady zapewnienia dostępu do informacji archiwalnych organów represyji. Podstawą jest legalność, przejrzystość i sprawiedliwość procedur dostępu do informacji archiwalnych; wolne uzyskanie i rozpowszechnianie informacji, z wyjątkiem ograniczeń ustawowych; pomoc państwa w
prowadzeniu badań, mających na celu przywrócenie pamięci narodowej narodu
ukraińskiego. Ustalenie ostatniej pozycji jako zasady dostępu do informacji archiwalnych nakłada na państwo obowiązek odpowiedniego finansowania takiego
przedsięwzięcia.
Ustalając jawność informacji archiwalnych organów represji, według art. 8
ustawy nie można mówić o ograniczonym dostępie do informacji archiwalnych
organów represji w przypadku, gdy mówimy o: zagrożeniu środowiska naturalnego, jakości produktów spożywczych; wypadkach, katastrofach, stanach klęski żywiołowej oraz innych zagrożeniach, które wystąpiły lub mogą wystąpić i stanowią
niebezpieczeństwo dla obywateli; o zdrowiu obywateli, standardach ich życia, do
których należą odżywanie, odzież, mieszkanie, opieka lekarska i zabezpieczenie
społeczne, jak również o wskaźnikach społeczno-demograficznych, stanie praworządności, edukacji i kulturze społeczeństwa. Jednak dane te wydają sięmniej interesujące.
Ważny przepis zawarty jest w części 4 art. 8 ustawy o dostępie do archiwów.
Zgodnie z nim informacje archiwalne organów represji dotyczące służb specjalnych są jawne, dostęp do takich informacji w żaden sposób nie może być ograniczony. Jeśli ktoś jest ofiarą organów represyji, to ma nieograniczony dostęp do informacji archiwalnych, jednak jako ofiara ma także prawo doograniczenia dostępu
do informacji archiwalnych o sobie. Prawo do takiego częściowego ograniczenia
dostępu do informacji należy się również członkom rodziny i krewnym ofiar organów represyji. Ograniczenie może być ustalone na okres nie dłuższy niż 25 lat.
Jednak pojęcie «ofiara organów represji» nie jest dokładnie zdefiniowane i za ofiarę uważana jest «osoba, która podlegała jakimkolwiek prześladowaniom lub represjom, wobec której naruszone zostały przez organy represji podstawowe prawa i
wolności».
Oceniając przyjęcie takiej ustawy ogólnie pozytywnie, trzeba oczekiwać, że
w trakcie jej stosowania pojawiać się będą nie tylko problemy, dyskusje i konfliktów, ale również dojdzie do przewartościowania poglądu na historię własnego narodu, państwa, rolę jego przywódców, rolę i odpowiedzialność każdego obywatela
za otaczającą rzeczywistość.
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Summary
The right of access to public information in Ukrainian legislation: content,
warranties of problems

This article analyzes current Ukrainian legislation that regulates content and guarantees of the subjective right to access to public information and its implementation.
The content of the subjective right to information includes following elements: the right to collect, the right to remain and the right to use and distribute
information. However, the content of the right to information cannot wane or to be
seen solely in terms of private law regulation. In order to ensure the proper implementation of this right, it is important to legislate the respective responsibilities of
authorized entities (including government entities) to provide a person with objective information.
In Ukraine, there is an existing appropriate regulatory framework that ensures mechanisms for realization and protection of the right of access to public information and information that is of public interest. First of all, they are Ukrainian
laws «On access to public information» that was signed on January 13, 2011, and
«On access to archives of the repressive totalitarian communist regime during
1917–1991 years» signed on April 9, 2015. As well as national regulation that is
examined in the light of the provisions of the European Convention on Human
Rights and the Council of Europe Convention on Access to Official Documents.
Examined problems of legal regulation associated with the promulgation of
public information and making it available on request. Because of that fact that
information is public, no one can set access restrictions, except as required by law.
Such information must not be regarded as confidential, secret or information with
limited access.
The mechanism of implementation the right of access to public information
is complicated by unclearness (vagueness) of some concepts for the lack of certainty of criteria (as for example information that is of public interest, substantial
harm from disclosure, etc.).
Grounded proposals for improving the legal regulation of social relations in
this sphere.
Keywords: The right to information; admission to public information; confidential
information; official information; restrictions on admission to public information.
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Право на інформацію, закріплене у ст. 302 ЦК України1 як право, що забезпечує соціальне буття фізичної особи. Зміст та механізми здійснення такого
вкрай важливого права особи (хоча б з огляду на відомий афоризм: хто володіє інформацією, той володіє світом) деталізується у низці нормативних актів
не тільки приватноправового характеру.
Відповідно до ст. 302 ЦК України фізична особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. ЦК України розглядає право на інформацію з позицій його носія і через призму можливих повноважень, що складають зміст самого права фізичної особи. З огляду на лаконічність норм ст. 302 ЦК України та необхідність звернення до спеціальних норм
____________
1
Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. –
Ст. 356.
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для уяснення змісту та механізмів здійснення цього права, редакція статті зазнавала певних змін, уточнень та доповнень. Зокрема, у ч. 3 ст. 302 ЦК України
у первісній її редакції закріплювалася презумпція достовірності інформації, яка
подається посадовою, службовою особою при здійсненні нею своїх службових
обов’язків, а також інформації, яка міститься в офіційних джерелах. З огляду
на той факт, що норми ст. 302 ЦК України урегульовують приватне право фізичної особи на інформацію, закріплення у цій статті презумпції достовірності
інформації, що подається посадовою, службовою особою при здійсненні нею
своїх службових обов’язків, а також інформації, яка міститься в офіційних
джерелах, виходить за окреслені межі правового регулювання. Така важлива
презумпція мала би закріплюватися на рівні тих законів, що визначають правовий режим інформації як об’єкта правовідносин, наприклад, у Законі України
«Про інформацію». У редакції ст. 302 від 22 грудня 2005 року зазначена презумпція не зафіксована. Натомість йдеться про те, що фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел, не зобов’язана перевіряти її
достовірність та не несе відповідальності у разі її спростування.
У найбільш загальному виразі зміст права на інформацію складають такі повноваження як: право збирати; право зберігати; право використовувати
та право поширювати інформацію. Проте зміст права на інформацію не може
вичерпуватися і розглядатися виключно з точки зору приватноправового регулювання. Адже для збирання інформації, наприклад, особі потрібні джерела цієї інформації. Тому саме лише проголошення права особи на інформацію
без зазначення відповідного обов’язку уповноважених суб’єктів забезпечувати нас такою інформацією створює ситуацію, за якої право існує, як можливість певної поведінки особи, але механізми для належного, реального та змістовного здійснення такого права відсутні.
Становлення законодавства України щодо інформації як об’єкта правовідносин не тільки приватноправового характеру, а й інформації з точки зору
публічноправового регулювання відбулося практично з прийняттям Законів
України «Про інформацію», «Про науково-технічну інформацію», «Про засоби масової інформації», «Про інформаційні агентства» тощо. У своїй сукупності ці та інші нормативні акти (низка підзаконних нормативних актів, що
прийняті на деталізацію, доповнення та урегулювання механізмів чинності
прийнятих законів) утворюють цілу галузь законодавства – інформаційне
право, для якого притаманні свої специфічні ознаки та характеристики.
У Законі «Про інформацію»2 закріплювалися шляхи доступу до відкритої
інформації через систематичну публікацію її в офіційних друкованих виданнях; поширення її засобами масової комунікації; безпосереднього її надання
заінтересованим громадянам, державним органам та юридичним особам.
____________
2
Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 // Відомості Верховної Ради України. –
1992. – № 48. – Ст. 650.
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Вагомим кроком у забезпеченні механізмів здійснення права на інформацію стало прийняття таких Законів України як: «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації»3, «Про доступ до публічної інформації»4
та «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного
режиму 1917–1991 років» (далі Закон «Про доступ до архівів…»)5 та цілої низки підзаконних нормативних актів на їх забезпечення6. Слушно зауважити, що
у преамбулі Закону «Про доступ до публічної інформації» зазначено, що закон
визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації (публічної інформації та інформації, що складає суспільний інтерес).
А у Законі «Про доступ до архівів…» вказується серед інших чинників прийняття
такого закону, що право кожного на отримання об’єктивної інформації про історію своєї країни є однією з основ демократичної держави.
Таким чином, приватне за своєю суттю право особи на інформацію потребує публічно правових процедур, гарантій, способів, що у сукупності з
приватноправовими методами правового регулювання можуть створити надійне демократичне середовище для повноцінного, прозорого то якісного
здійснення права кожного на інформацію.
У Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод7 право
на інформацію не закріплене як самостійне право. Але про нього йдеться у
ст. 10 Конвенції – Свобода вираження поглядів: кожен має право на свободу
вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів.
____________
3

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23.09.1997 // Відомості
Верховної Ради України. – 1997. – № 49. – Ст. 299.
4
Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 // Відомості Верховної
Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.
5
Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–
1991 років: Закон України від 09.04.2015 // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 26. –
Ст. 218.
6
Це, наприклад: Положення про веб-ресурси Верховної Ради України: затверджено Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 19.05.2015 [Електронний ресурс]. – Режим
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Першим документом серед договорів Ради Європи, у якому закріплюється право на доступ до офіційних документів, які знаходяться в державних
органах, є Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів від
18 червня 2009 року8. У Преамбулі Конвенції зазначено, що здійснення права
на доступ до офіційних документів: служить джерелом інформації для громадськості та допомагає людям сформувати свою думку про стан суспільства
та органи державної влади. Не дивлячись на те, що Закон «Про доступ до
публічної інформації» був прийнятий Україною у 2011 році та окремі положення конвенції все ж знайшли своє українське втілення, станом на сьогодні
Конвенція не набула чинності для України.
Відповідно до Конвенції кожна сторона гарантує право кожної людини, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, на її вимогу, до
офіційних документів, що знаходяться у розпорядженні державних органів.
Кожна сторона вживає необхідних заходів у своєму національному законодавстві для введення в дію положення про доступ до офіційних документів.
У ст. 3 Конвенції передбачені можливі обмеження доступу до офіційних
документів. Такі обмеження повинні бути чітко визначені законом, вони є
необхідними в демократичному суспільстві і повинні відповідати наступним сферам захисту, як от: національна безпека, оборона; громадська безпека; попередження, розслідування та кримінальне переслідування злочинної діяльності; недоторканість приватного життя та інші законні приватні
інтереси; економічна, грошово-кредитна і валютна політика держави тощо.
Але і за наявності таких інтересів у доступі до інформації не може бути
відмовлено, якщо існує переважаючий суспільний інтерес в оприлюдненні
такої інформації. Для практичного втілення таких положень Конвенції у
реалії правового поля будь-якої держави, важливе значення відводиться судовим органам, які і покликані остаточно встановлювати вердикт щодо забезпечення доступу до офіційних документів у разі колізії між обмежувальними обставинами, що унеможливлюють такий доступ, та переважаючими
суспільними інтересами в оприлюдненні такої інформації. Відповідно до
положень Конвенції претендент на офіційний документ не зобов’язаний
пояснювати причини для доступу до офіційних документів. А державний
орган повинен допомогти заявнику, наскільки це можливо, ідентифікувати
запитуваний офіційний документ.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в
процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів
____________
8
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владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, що визначені такими відповідно до закону. Розпорядниками інформації відповідно до
ст. 13 Закону, окрім суб’єктів владних повноважень, є: юридичні особи, що
фінансуються з державного, місцевих бюджетів – стосовно інформації щодо
використання бюджетних коштів; особи, які виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень відповідно до закону чи договору –
щодо інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків; суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами або є природними монополіями – щодо інформації про умови постачання товарів, послуг та цін на них.
До розпорядників інформації, які зобов’язані оприлюднювати, надавати
за запитами інформацію у порядку, що встановлюється зазначеним законом,
прирівнюються і суб’єкти господарювання, які володіють інформацією про
стан довкілля; інформацією про стан харчових продуктів і предметів побуту;
інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян; іншою інформацією, яка становить суспільний інтерес (суспільно необхідна інформація).
На усіх поіменованих у законі розпорядників інформації, окрім
суб’єктів владних повноважень, вимоги закону поширюються лише в частині
оприлюднення та надання відповідної інформації за запитом. Такий підхід не
зовсім узгоджується з публічністю інформації та необхідністю її оприлюднення саме тому, що вона складає суспільний інтерес. Надання публічної інформації її розпорядниками, окрім суб’єктів владних повноважень, виключно
за запитом, сприятиме такому стану, коли важлива інформація не буде доводитися до широкого загалу, оскільки ніхто не звернувся з відповідним запитом про неї. А якщо пересічній особі взагалі не було відомо про факт існування такої інформації? Видається, що у разі, якщо інформація складає суспільний
інтерес, а тим більше інформація про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, аварії, катастрофи тощо є відомою для суб’єктів
господарювання, які прирівнюються до розпорядників інформації, то вони
без будь-яких запитів зобов’язані її оприлюднити.
Існують і інші чинники, що спричинять проблеми застосування здавалось би абсолютно демократичних норм щодо доступу до публічної інформації. Це, насамперед, наявність у самому тексті закону цілої низки оцінювальних понять. Такі поняття у практиці судів європейських країн та Європейського суду з прав людини є звиклими і дістають відповідне судове тлумачення.
У правовій системі України, ураховуючи реальний стан справ у сфері правосуддя, такі очікування наразі марні.
Насамперед, хто і за якими критеріями оцінюватиме характер інформації: чи є така суспільно необхідною чи не є. Що означає оприлюднення інформації? Власне на забезпечення права на доступ до публічної інформації її

Право на доступ до публічної інформації…

185

розпорядники зобов’язані таку інформацію оприлюднювати. Щодо нормативно-правових актів, рішень органів державної влади, місцевого самоврядування встановлені правила щодо їх оприлюднення. Але закон не передбачає
порядок та способи оприлюднення інформації іншими її розпорядниками.
У ст. 6 Закону встановлені обмеження доступу до інформації (будьякої, оскільки у ч. 1 цієї статті не йдеться про вид інформації). Отже, інформацією з обмеженим доступом є: конфіденційна інформація; таємна інформація; службова інформація. Видається, що у контексті публічної інформації не
може йтися ні про конфіденційну, ні про таємну, ні про службову інформацію. Такі законодавчі підходи є у певному протиріччі із положеннями Закону
«Про інформацію». Адже відповідно до ст. 28 цього Закону за режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. А вже інформація з обмеженим доступом за своїм правовим
режимом поділяється на конфіденційну і таємну. Усі названі види інформації
розрізняються за режимом доступу до неї. Якщо інформація публічна, то вона
є відкритою для доступу, за винятками, встановленими законом.
Конфіденційна інформація у розумінні Закону «Про доступ до публічної
інформації» – це така, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, і яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням. Конфіденційна інформація за Законом «Про інформацію» – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються
за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. Режим конфіденційності може поширюватися і на інформацію, що є власністю держави і знаходиться у користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб усіх форм власності. Знову ж таки на законодавчому рівні
відсутні критерії віднесення зазначеної інформації за режимом її доступу до
конфіденційної. Але, якщо інформація віднесена до конфіденційної, то вона
уже не може розглядатися як публічна інформація. Тому норми ч. 1 ст. 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» мають бути вилучені.
З огляду на наведене, публічна інформація не може бути конфіденційною, адже ця інформація отримується або створюється у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків або знаходиться у
їхньому володінні. Може йтися виключно про законодавчі обмеження на
доступ до публічної інформації, а не про її конфіденційність. Конфіденційність інформації визначається за іншими критеріями, ніж обмеження на доступ до публічної інформації. Законодавча можливість визнати конфіденційною публічну інформацію створює живильне середовище для службових
зловживань щодо забезпечення вільного доступу до публічної інформації.
Жоден орган, посадова чи службова особа не можуть обмежувати доступ до
публічної інформації. Це прерогатива закону і тільки закону з чітким визначенням умов та порядку обмеження.
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Законодавчі обмеження доступу до публічної інформації здійснюється
також з дотриманням наступних вимог у їх сукупності:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинності, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших
людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно,
або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Якщо дотримання вимог національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку як обставини, що допускають обмеження доступу
до публічної інформації узгоджуються з пропонованими у Конвенції, то «захист репутації інших людей» породжує низку питань: репутація яких людей
може вплинути на встановлення обмежень, хто і за якими критеріями має визначати коло цих людей та оцінювати ризик втрати їхньої репутації. Незрозумілим є і критерій істотності шкоди, що може бути заподіяна чи то національній безпеці чи то репутації інших людей. Наскільки істотною має бути
шкода, у порівнянні з чим і яка шкода розцінюється як істотна? Хто і за якими критеріями визначатиме чи шкода від оприлюднення інформації переважатиме суспільний інтерес у її отриманні, чи не переважатиме?
У ст. 3 Конвенції зазначено, що кожна сторона може обмежити право
доступу до офіційних документів. Обмеження повинні бути чітко визначені
законом. Зміст ст. 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» не дає змоги констатувати, що обмеження доступу до публічної інформації чітко визначені. Тому у такій редакції норми закону породжуватимуть проблеми правозастосовного характеру. А, відтак, створюватимуть труднощі у доступі до
публічної інформації.
Питання доступу до архівів репресивних органів дискутувалися в українському суспільстві різними верствами населення, громадськими організаціями, політичними партіями. Висловлювалися різні, часом діаметрально протилежні позиції щодо його вирішення. Громадська дискусія завершилася
прийняттям 9 квітня 2015 року відповідного Закону «Про доступ до архівів
репресивних органів тоталітарного режиму 1917–1991 років». Йдеться про
законодавче регулювання доступу до специфічної інформації. Значимість
розкриття такої інформації зазначена у Преамбулі Закону:
Верховна Рада України, усвідомлюючи те, що архіви є невід’ємним і
незамінним елементом історичної спадщини Українського народу; зважаючи
на те, що архіви гарантують збереження людської пам’яті; враховуючи складність проблем, пов’язаних з доступом до архівів репресивних органів, суперечливими вимогами щодо прозорості і секретності та захисту права на приватність, та визнаючи необхідність забезпечення широкого доступу до історичної
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інформації; беручи до уваги Рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи
державам-членам стосовно європейської політики доступу до архівів
№ R (2000)13; усвідомлюючи, що закритість архівів стала однією з передумов анексії півострова Крим та воєнного конфлікту на території Донецької та
Луганської областей; прагнучи налагодженню суспільного діалогу; з метою
недопущення повторення злочинів тоталітарних режимів у майбутньому, відновлення історичної та соціальної справедливості, прийняла цей Закон.
На фоні війни, що триває в Україні, уразливої соціально-економічної
ситуації, громадська оцінка такого факту та самого Закону відступає на другий план. Але тим не менше значимість Закону, механізмів його реалізації ще
не раз будуть в центрі уваги та отримають свою оцінку.
Серед законодавчих гарантій забезпечення доступу до архівної інформації репресивних органів важливе значення має положення про заборону на
віднесення такої інформації до таємної, конфіденційної або службової, крім
випадків, передбачених законом. Кожен має право на доступ до архівної
інформації репресивних органів
У ст. 6 Закону закріплено принципи забезпечення доступу до архівної
інформації репресивних органів. Серед них: законність, прозорість та справедливість процедур доступу до архівної інформації; вільного отримання та поширення інформації, крім законодавчо встановлених обмежень; сприяння
держави у проведенні досліджень, спрямованих на відновлення національної
пам’яті Українського народу. Закріплення останнього положення в якості
принципу доступу до архівної інформації покладає на державу обов’язок
здійснювати належне фінансування відповідних заходів.
Закріплюючи відкритість архівної інформації репресивних органів, у
ст. 8 Закону зазначено: не може бути обмежений доступ до архівної інформації репресивних органів: про стан навколишнього природного середовища,
якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть
статися і загрожують безпеці людей; про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування
та соціальне забезпечення, а також соціально-демографічні показники, стан
правопорядку, освіти і культури населення. Але ці дані меншою мірою цікаві
з точки зору їх збереженості в архівах репресивних органів.
Значуще положення міститься у ч. 4 ст. 8 Закону. Відповідно до нього
архівна інформація репресивних органів про штатних та позаштатних працівників репресивних органів є відкритою, доступ до такої інформації не може
бути обмежений з будь-яких підстав. Якщо така особа водночас є жертвою
репресивних органів, доступ до інформації про таку особу не обмежується.
Особа, яка є жертвою репресивних органів, має право на обмеження доступу
до архівної інформації про себе. Таке право надається і членам сім’ї та родичам жертви репресивних органів на часткове обмеження доступу до інформації
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про себе. Обмеження може бути встановлене на строк не більш як 25 років.
Водночас поняття «жертва репресивних органів» визначено доволі нечітко як
особа, яка зазнала будь-яких переслідувань чи репресій, основоположні права
і свободи якої були порушені представниками репресивних органів.
Загалом позитивно оцінюючи прийняття такого Закону, варто очікувати у процесі його застосування не тільки проблеми, дискусії та конфлікти, а й
переосмислення поглядів на історію нації, держави, роль її лідерів, роль та
відповідальність кожного за події, що відбуваються навколо нас.
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Wstęp
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dokonywaniem wyborów w
sposób świadomy-racjonalny, ale też i w oparciu o intuicje, czy też wewnętrzne
wartości menadżerów przekazywane i programowane w ramach międzypokoleniowej transmisji i dyfuzji kulturowej. Na te decyzje ma wpływ ukształtowany w
danej organizacji zespół reguł i zasad postępowania tzw. kultura organizacyjna.
Jest ona złożonym systemem wielu elementów, w którym wartości odgrywają kluczową rolę wpływając na kształt ostatecznych decyzji i ich realizacje. Współczesną
wiedzę na ten temat zawdzięczamy takim badaczom jak min. G. Hofstede, E. Hall,
czy Gesteland, nie jest celem tego artykułu potwierdzenie czy podważenie dorobku
tych badaczy, lecz podkreślenie znaczenia respektowania zasad etyki w podejmowaniu decyzji w obszarze marketingu i zweryfikowanie tezy, iż obecne modele
zarządzania marketingowego sprzyjają prowadzeniu działalności zgodnej z zasadami etyki. Tezą główną niniejszego artykułu jest stwierdzenie, iż konsument, a
obecnie w świetle obowiązujących teorii i modeli marketingowych, partner przed-
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siębiorstwa\organizacji, jest wyposażony w narzędzia umożliwiające ocenę decyzji
marketingowych, jak i narzędzia komunikacyjne umożliwiające mu podzielenie się
informacją o faktycznej wartości oferty, a w przypadku rozbieżności pomiędzy
obietnicą, a jej rzeczywistą wartością, lub innych przypadkach naruszeń norm
etycznego działania marketingowego, ma możliwości nie tylko poinformowania
dużej liczby potencjalnie zainteresowanych ofertą, o uchybieniach, czy wręcz działaniu szkodliwym a w takim przypadku niezadowolony klient dysponuje również
narzędziami umożliwiającymi uruchomienie działań instytucji stworzonych dla
ochrony interesów indywidualnych konsumentów jak i społeczeństwa. Działania
nieetyczne są postrzegane przez rynek, interesariuszy i opisywane media społecznościowe i tradycyjne media, co wymusza podejmowanie działań naprawczych. Stąd
też problemem głównym jest analiza modeli marketingowych i rozwiązań instytucjonalnych służących ocenie poprawności decyzji, pod względem norm etycznych
obowiązujących we współczesnej gospodarce rynkowej. Teoria marketingu, doświadczenia rynkowe i działania szeregu wielu instytucji przyczyniają się, a wręcz
wymuszają zmianę sposobu myślenia, a następnie działania organizacji również w
obszarze marketingu. Nowy model – czy też orientacja marketingowa – marketing
holistyczny wdrożona w przedsiębiorstwie stwarza warunki do realizacji koncepcji
etycznego działania w obszarze marketingu, akceptowanego przez partnerów, innych
interesariuszy i ogół społeczeństwa. Przejrzystość podejmowanych decyzji, możliwość weryfikacji czy wreszcie założenia i realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju wymuszają konieczność postępowania zgodnego z zasadami etyki.
Etyczny model rozwoju przedsiębiorstwa
Podstawowym problemem odnoszącymi się do tezy głównej artykułu jest odpowiedz na pytanie, czy możemy mówić o czymś taki jak etyka w działalności marketingowej i co rozumiemy pod tym terminem. Skromne rozmiary tego artykułu
nie pozwalają na szersze rozważania dotyczące samej etyki i sposobów jej defi1
niowania , wskazać jednak należy, iż termin ten odnosi się do podstawowych kwestii, którą jest rozumienie kategorii dobro i zło, stąd też ocena ta może wynikać z
przyjętych koncepcji filozoficznych, religijnych czy też wielu innych czynników,
w tym nawet uwarunkowań społeczno- ekonomicznych. Jeżeli przyjmujemy, że
działalność gospodarcza jest zorientowana na zysk, a jego osiąganie determinuje
trwanie i rozwój przedsiębiorstwa, to pytaniem, jest kwestia czy uprawnione jest
mówienie o istnieniu czegoś takiego jak etyczny biznes i co to oznacza etyczny
biznes w praktycznych decyzjach przedsiębiorców? Z zyskiem związana jest przecież możliwość reprodukcji kapitału, ciągłość funkcjonowania organizacji, poziom
zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, zapewniające równie korzyści posiada____________
1

W tej kwestii odsyłamy zainteresowanych do rozważań i klasyfikacji etyki biznesowej zawarte
np. w W. M. Grudzewski, I. K. Hajduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz Sustainability w biznesie
czyli przedsiębiorstwo przyszłości Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010 s. 228 i dalsze.
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czowi kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwo, warto może zwrócić uwagę
na miejsce danej organizacji w systemie społeczno-gospodarczym i jej grupami
interesariuszy z ich różnych oczekiwaniami dotyczącymi korzyści z funkcjonowania danej organizacji. Jak widać wywołaliśmy szereg poważnych problemów, doceniając w pełni ich znaczenie, pozostawimy je jedynie w formie nierozwiniętej,
warto może zwrócić uwagę, iż zarządzanie marketingowe jest częścią zarządzania
w organizacji, a w takim razie pytaniem jest czy istnieje etyczne zarządzanie marketingowe, i czy właściwe i zasadne jest wprowadzanie takiego pojęcia do naszych
rozważań? Czy dalej idąc, uprawnione jest mówienie o nie etycznym i etycznym
marketingu? Czy raczej nie powinniśmy rozważać samych zachowań zamiast
2
wprowadzania nowej kategorii do słownika terminów marketingowych?
Etykę w przedsiębiorstwie możemy rozważać na poziomie indywidualnych
postaw członków danej organizacji – jako zestaw ich indywidualnych zasad i wartości, a z drugiej zestawu wartości i zasad obowiązujących w danej kulturze organizacyjnej, wraz z niezbędnymi szkoleniami dla uzyskania pożądanych postaw.
Indywidualna, osobnicza konstrukcja wartości ukształtowana jest przez rodzinę,
najbliższe otoczenie, system edukacyjny, a drugi zestaw ukształtowany jest i narzucany pracownikowi przez system społeczny danej organizacji. Warunkiem
przestrzegania w organizacji zasad etycznego postępowania jest posiadanie kodeksu wartości i jego upowszechnienie. Teza ta jest oczywista, jednak pojawić się może pytanie czy samo posiadanie przez organizacje i znajomość zasad przez pracowników jest jednoznaczna z ich akceptacją i stosowaniem, czy na tych dwóch
poziomach nie występuje konflikt wartości.
Postrzeganie etyki w przedsiębiorstwie, jako przyjętego zestawu wartości jak i
stopień akceptacji tego kodeksu postępowania przez ogół pracowników, wraz z niezbędnymi narzędziami komunikacji norm etycznych, umożliwił konstrukcję klasyfikacji typu zachowań etycznych, których podstawą był stosunek do sposobu osiągania
zysku, a jak się wkrótce okaże do zysku w dłuższym okresie. Typy zachowań zapro3
ponowane przez autorów miały ukazywać różnice w podejściu do przestrzegania
zasad etycznych i ich znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem a jednocześnie
wskazuje na ewolucje orientacji przedsiębiorców. Jak się obecnie wydaje, koncepcja
ta jest nieco anachroniczna i pomija fakty takie jak globalizacja działalności przedsiębiorstw, różne kultury organizacyjne przedsiębiorstw, czy też rynków, na których
przedsiębiorstwa te działają (np. różny stosunek do korupcji), ale warto jednak przywołać te typy zachowań etycznych, by być może w nieco uproszczony sposób, pokazać różne postawy wobec problemów interesujących nas w tym artykule.
Pierwszy z nich nazwany został Amoralnym wyraźnie ukazujący postawę
zarządzających organizacjami wobec norm etyki i moralności. Zdaniem autorów
____________
2
W dalszej części artykułu zaprezentowane zostaną przykłady naruszenia zasad etyki w biznesie i
marketingu.
3
R. E. Reidenbach i P. Robin za J. J. Lambin Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN 2001 s. 77.
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istota tego podejścia sprowadza się przede wszystkim do maksymalizacji zysku za
każdą cenę.
Kolejny model to Legalistyczny – w tym modelu zarządzający przedsiębiorstwem respektują prawo, postępują zgodnie z nim. Można rozwinąć tą myśl i stwierdzić, że to zagrożenie sankcjami za naruszenie regulacji jest swoistym strażnikiem
przestrzegania prawa, a wobec małej dotkliwości sankcji, niesprawności organów kontrolujących, czy też istniejących luk w samym prawie, ich decyzje mogą być niekorzystne dla społeczeństwa w całości, grup czy poszczególnych ludzi. O istnieniu jakichś innych dodatkowych barier czy zaleceń nie ma tutaj mowy. W kolejnym modelu
Reagującym – zarządy przedsiębiorstw zaczynają rozumować w kategoriach opłacalności zachowań etycznych, ze względu na zrozumienie jak ważne są stosunki z lokalną
społecznością i potencjalnym oddziaływaniem na kształtowanie relacji i regulacji lokalnych. Kolejne dwa modele Początkowy Etyczny i Rozwinięty Etyczny przynoszą
zaangażowanie i zrozumienie oczekiwań społeczeństwa. Kosztem zachowania etycznego może być nawet mniejszy zysk. W kodeksie czy misji organizacji pojawia się
troska o w wartości, a następnie w kolejnej fazie jasna deklaracja wartości, przekazanie ich pracownikom i oczekiwanie dotyczące ich podzielania i przestrzegania.
Wydaje się, iż warto przypomnieć w tym miejscu, iż działania nieetyczne nie
są obojętne dla interesariuszy, bowiem przyczyniają się do powstawania różnego
4
rodzaju strat. Koszty nieetycznego postępowania ujawniają się na trzech poziomach ,
z których pierwszym to koszty osobowe oznaczające psychiczne i zawodowe straty
zatrudnionego. Postępujący nieetycznie świadomy naruszenia kodeksu wewnętrznego, a może nawet zasad religii, narażony jest na dodatkowy stres i dyskomfort psychiczny. Oceniając ich faktycznie znaczenie warto tutaj przywołać badania zespołu
5
kierowanego przez G. Hofstede wskazujące na różnice z rozumieniu odpowiedzial6
7
ności indywidualnej lub grupowej w różnych kulturach , czy też zespołu Triandisa ,
stąd też różny stosunek do kosztów tego typu. Widać tutaj jak wyraźnie ujawnia się
relatywizm w ocenie tego, co jest etyczne a co nie jest, determinantami oceny będą
tutaj czas i miejsce, różna tez będzie ocena i reakcja otoczenia.
Drugim poziomem powstawania kosztów są koszty ponoszone przez samą
organizacje czy przedsiębiorstwo, koszty wynikające z utraty reputacji na rynku.
Reputacja oznacza możliwość kształtowania strategii, utrzymania pozycji rynkowej
i klientów. Zwróćmy jednak uwagę na to, iż samo posiadanie Kodeksu Etycznego
nie daje gwarancji uchronienia organizacji przed problemami, a nawet upadkiem,
w przypadku drastycznego naruszenia norm etycznych. Prawdopodobieństwo takie
wzrasta szczególnie, gdy ujawnią się koszty kolejnego poziomu. Trzecim poziomem powstawania kosztów nieetycznego działania, są koszty ponoszone przez całe
____________
4

Patrz J. J. Lambin op. cit. ss. 76–77.
G. Hofstede, G. J. Hofstede, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007.
6
G. Hofstede, G. J. Hofstede op. cit. ss. 86–128.
7
Patrz np. P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2009 s. 204 i dalsze.
5
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społeczeństwo, działania takie jak zanieczyszczanie środowiska, czy rabunkowa
eksploatacja zasobów są ponoszone przez wszystkich.
Działania postrzegane przez interesariuszy, jako nieetyczne dotyczą różnych
obszarów, a oceny różnią się w zależności od miejsca poszczególnych grup w sieci
relacji, jak i relacji pomiędzy interesariuszami i ich miejscem w strukturze przedsiębiorstwa. Chociaż ocena działania czy jest ono etyczne czy nie wydaje się nam
być oczywistą i jednoznaczną, to jednak tak nie jest, co potwierdzają badania dotyczące konkretnych decyzji menedżerskich. I tak warto zwrócić uwagę na różnice w
ocenie tych samych praktyk (działań) uznanych za nieetyczne pomiędzy konsumentami a menadżerami (patrz tabela nr 1).
Tabela 1. Praktyki uznane za nieetyczne
ocena-konsumenci-menadżerowie w %
Działania

Konsumenci

Menadżerowie

Wprowadzająca w błąd reklama lub opakowanie
Powodowanie szkód ekologicznych
Niedostateczne bezpieczeństwo produktu lub usługi
Naciągane wydatki reprezentacyjne
Ujawnianie sekretów firmy
Niezapewnianie równych szans kobietom lub mniejszościom
Upłynnianie na rynkach zagranicznych produktów
zakazanych na rynku krajowym lub wadliwych
Zawyżanie cen
Wrogie przejmowanie firm
Zatrudnianie za granica kosztem miejsc pacy w kraju
Zatrudnianie pracowników nienależących do związków zawodowych w przedsiębiorstwie gdzie są
związki zawodowe
Zamykanie fabryki

87
86
84
79
78

91
76
85
98
98

77

85

74

74

65
52
45

46
19
2

35

11

25

1

Źródło: G. R. Laczniak i in. 1995 za J. J. Lambin op. cit. s. 79

Zwraca uwagę to, iż chociaż w kilku przypadkach ocena jest zbliżona, to
jednak w innych widać różnice dające się mniej lub bardziej logicznie uzasadnić.
W jednym przypadku różnica jest znacząco istotna jest nim chociażby ocena faktów wrogiego przejmowania przedsiębiorstw (52% i 19%), nie budzi to jednak
zbytniego zdziwienia, bowiem dla menadżerów jest to jedna ze strategii przedsiębiorstw, a dla konsumentów i pracowników może oznaczać zniknięcie marki z
rynku i utratę miejsca pracy. Inne chociażby ujawnianie tajemnicy w sposób zdecydowanie bardziej negatywnie oceniają respondenci z kadry kierowniczej niż
konsumenci. Znamienna jest różnica w ocenie szkód ekologicznych, konsumenci
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nie mają żadnych problemów by ocenić je, jako nieetyczne, czego już nie można
powiedzieć o menedżerach (86% i 75%).
Warto zastanowić się nad tym, co może skłaniać zarządy przedsiębiorstw do
zmian w odniesieniu do strategii i taktyki zachowań na rynku, skoro jak z przedstawionego modelu ewolucyjnego przejścia od amoralnego do w pełni rozwiniętego
modelu etycznego wynika, iż konieczne jest ponoszenie dodatkowych kosztów,
związanych chociażby ze zmianą kultury organizacji, niekiedy niezbędna jest zmiana
sposobów wytwarzania, czy zmiana źródeł zaopatrzenia, a to i wiele jeszcze innych
problemów, przyczynia się do powstawania kosztów zmniejszających zysk.
Naruszanie zasad etyki w biznesie ujawniane przez media przynosi straty
wizerunkowe i utrudnia prowadzenie skutecznych strategii przedsiębiorstwa, co
skłania zarządy do formułowania zasad czy kodeksów postępowania upowszechnianych wśród interesariuszy kodeksów działań etycznych, a nawet do podejmo8
wania inicjatyw w postaci branżowych kodeksów dobrych praktyk .
Potencjalne obszary wskazań dotyczących norm etycznych w biznesie dotyczyć powinny jak stwierdza Svend Hollensen działań w następujących obszarach,
9
przy okazji wskazuje on na potencjalne ryzyko wystąpienia takich naruszeń :
– kwestii organizacyjnych: konkurencja, alianse strategiczne itp.;
– kwestii ekonomicznych: finansowanie, podatki, kształtowanie cen itp.;
– kwestii pracowniczych: wynagrodzenie, bezpieczeństwo, prawa pracownicze itp.
– relacji z klientami: ceny, jakość produktów itd.
– relacji branżowych: transfer technologii, badania i rozwój itp.
– relacji politycznych: respektowanie prawa, łapówki i inne działania o charakterze korupcyjnym i inne.
Interesujące jest to, iż do tego ostatniego obszaru autor włączył ulgi podatkowe i kwestię ochrony środowiska.
Etyka w marketingu
Autorytety z dziedziny marketingu wskazują na zasady podejmowania decyzji
marketingowych, w tym np. P. Kotler twierdząc, że przedsiębiorstwa powinny kie10
rować się etyką podejmując decyzje odnośnie :
– Produktu (jakość i bezpieczeństwo, szkodliwość, ochrona patentowa), ale
również, kto wytwarza i jakie dostaje wynagrodzenie).
– Opakowania (uczciwe opakowanie z rzetelną informacją o produkcie, dbałość o środowisko).
– Ceny (nieuczciwa polityka cenowa).
– Reklamy (prawdziwość i uczciwość reklamy).
____________
8

Do tej kwestii powrócimy w dalszej części artykułu.
Patrz. S. Hollensen, Marketing Management A Relationship Approach, Pretntice Hall 2010 s. 327.
10
P. Kotler, «Marketing. Analiza Planowanie Wdrażanie i Kontrola», Gebethner i Ska, 1994 s. 703.
9
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– Dystrybucji (przekupstwo w sprzedaży, lekceważenie klientów, dyskryminacja).
– Relacji z konkurencją (bariery wstępu, działania anty konkurencyjne).
Analizując klasyczny model marketingu transakcyjnego, z modelami tzw.
mieszanki marketingowej (4 x P, 5 x P, i inne) wskazać można jeszcze dodatkowe
potencjalne obszary konkretnych decyzji i działań nieetycznych.
Pierwszym z nich są badania marketingowe, i w tym przypadku można sporządzić długą listę możliwych naruszeń zasad etycznych, od tendencyjnego zniekształcania wyników badań, poprzez dobór narzędzi badawczych i próby, po nawet
działania naruszających prawo, w tym np. naruszanie tajemnicy i praw respondentów.
Odnośnie procesu kształtowania produktu mogą się rodzić się pytania o
składniki (stosowanie zamienników, czy np. powszechnie występujące w przypadku ryb mrożonych tak zwane glazurowanie, czy wprowadzanie substancji absorbujących wodę w mięsie i przetworach), ich ilość, charakter nowości, czy nawet
miejsce wytworzenia (wyprodukowano w EU). Podobne wątpliwości szczególnie
w zestawieniu z ilością składników budzić może sposób kształtowania ceny – dotykamy tutaj również trudnego problemu ceny sprawiedliwej za produkt, pożyczkę
czy wynagrodzenie. Czy właściwe etycznie jest oferowanie produktu tańszego,
konkurencyjnego cenowo, kosztem nisko opłaconej siły roboczej, lub nawet zatrudnianie nieletnich? Pytanie wydaje się być retorycznym, lecz jednak cena jest
istotnym czynnikiem wpływającym na wybór produktu przez konsumentów.
W obszarze dystrybucji problemami będą korupcja, przekupstwo, wykorzystywanie siły przetargowej czy dyskryminacja podmiotów. Kolejnym wrażliwym
obszarem jest promocja, która w istocie opiera się na komunikacji. O reklamie pisze się i mówi się bardzo często, obarczając osoby odpowiedzialne za kształtowanie komunikatu marketingowego, grzechami nierzetelności, manipulacji czy
wreszcie zakłóceniem hierarchii ważności potrzeb konsumentów.
Czy biznes i marketing może być etyczny? Jak oceniają to najbardziej zainteresowani, czyli adresaci ofert rynkowych? Odpowiedz można dać najprościej przytaczając wyniki badań empirycznych realizowanych dla uzyskania odpowiedzi na to pytanie. Przykładami takich badań w Polsce były realizowane są zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)11, czy też badania zrealizowane przez A. I. Baruk12.
Badania zrealizowane przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych dla
FOB umożliwiają poznanie opinii, czym zdaniem respondentów jest nieetyczny
marketing. Respondenci wiążą go z oszustwami, niejasną bądź fałszywą komunikacją, a przeciwieństwo określone w badaniach, jako odpowiedzialny marketing
____________
11

http://odpowiedzialnybiznes.pl/ czy też G. Roszkowska Podejrzany świat marketingu
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/738132.html [Dostęp: 15.04.2015 r.]; K. Banach, L. Rosłon,
A. Rzeźnik http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/03/Raport-z-badania_Odpowiedzialnymarketing-2011.pdf [dostęp: 15.04.2015 r.].
12
A. I. Baruk, Etyczny kontekst marketing produktów spożywczych, Wydawnictwo «Dom Organizatora» Toruń 2011 r. ss. 83–91.
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wymaga rzetelności i merytoryczności, zgodności z obowiązującym prawem oraz
obyczajami, nie dopuszczając wprowadzania w błąd.
Z badań A. I. Baruk dotyczących rynku produktów spożywczych wynika, iż
szczególnie nieetyczne są działania, które powinny być zdaniem respondentów karane: fałszowanie składu produktu (72%) i stosowanie w składzie nieujawnionych na
opakowaniu dodatków (65%), czy rozcieńczanie produktu (53%). Bardzo negatywnie oceniane są również prezentowanie reklam, które poniżają godność człowieka
(69%) czy prezentowanie reklam, które ukrywają ujemne cechy produktu (33%).
Prawie połowa, bo aż 49% za działanie nieetyczne, które powinno być karane uznaje
wytwarzanie podróbek znanych produktów. Bardzo interesująco wygląda zestawienie opinii na temat częstotliwości stosowania nieetycznych działań polskich i zagranicznych producentów. I tak, chociaż w odniesieniu do produktu większość uważa że
obie grupy równie często stosują działania nieetyczne (37%), to jednak 13% wskazań
uznaje winnymi naruszeń etycznych polskie przedsiębiorstwa przy 7% wskazań na
zagraniczne. W kolejnym obszarze oceny, bardzo często, bo aż 31% wskazań obarczają respondenci odpowiedzialnością polskich producentów za działania naruszające związane z opakowaniem, przy tylko 17% wskazań na zagraniczne podmioty. Na
koniec warto również przywołać kolejny obszar, jakim są działania związane z reklamą, tutaj sytuacja jest odwrotna, bowiem zdaniem respondentów, to zagraniczni
producenci częściej stosują działania nieetyczne (38%), przy tylko 12% wskazań na
polskich producentów. Wnioski z badań nasuwają się same: pierwszym z nich jest
wyższa ocena zagranicznych producentów niż polskich pod względem działań
etycznych, drugim to, iż wkraczanie na obcy rynek wiąże się z ryzykiem naruszenia
zasad etycznych obowiązujących w kraju goszczącym inwestora. Kolejnym problemem, który należy podjąć jest czy istnieją podstawy teoretyczne marketingu i instytucjonalne w by poprawność etyczną wprowadzić?
Marketing holistyczny gwarantem podejścia etycznego w zarządzaniu marketingowym
Po omówieniu podstawowych obszarów potencjalnych uchybień i naruszeń zasad
etycznego działania, możemy przejść do głównego problemu, jakim jest odpowiedz na pytanie odnośnie teoretycznych rozwiązań, istniejących instytucji jak i
uwarunkowań społeczno- technologiczno- sprzyjającym postawom i działaniom
zgodnym z etyką w obszarze marketingu.
Doświadczenia zdobywane na rynku przez przedsiębiorstwa i wyniki badań
przyczyniają się nie tylko tworzenia nowych modeli czy koncepcji marketingowych,
ale skłaniają również autorów i gremia specjalistów to precyzowania definicji najważniejszych terminów, które trafiają później do podręczników i tekstów specjalistycznych, niekiedy mogą również inspirować zarządzających przedsiębiorstwami. Celem
tego artykułu nie jest analiza definicji, a jedynie wykazanie czy są modele i narzędzia
mogące wpłynąć na kierowanie się etyką w wyborach marketingowych, stad też z
świadomie wybieramy jedno, ale za to powszechnie uznawane i cytowane źródło
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definicji, jakim jest Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu. Na podkreślenia zasługuje fakt, iż przez wiele lat w XX wieku, definicja nie była zmieniana, a okresie
ostatnich lat dokonano tego już 2 krotnie (2004 r. i 2007 r.). Współczesna definicja
marketingu stworzona przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu13 rozszerza
zakres odpowiedzialności zarządzających marketingiem na obszar zapewnienia dbałości o interes całego społeczeństwa, dodając ten obszar do, występujących we wcześniejszych definicjach, elementów takich jak posiadającą wartość ofertę, relacje, korzyści, instytucje, procesy no i oczywiście klienta. Oznacza to zaakceptowanie faktu
oceny zewnętrznej i wewnętrznej skutków decyzji i działalności marketingowej.
Marketing i realizowane obecnie zarządzanie marketingowe jest wynikiem ponad
stuletniej ewolucji, a obecny jego stan jest kolejną faza rozwoju, której korzenie możemy odnaleźć we wcześniejszych orientacjach. Niewątpliwie pojawienie się w latach osiemdziesiątych orientacji marketingu społecznego, jako reakcji na rozwijający
się ruch konsumeryzmu przyczyniło się do zmiany sposobu myślenia o zarządzaniu
organizacjami. Od tradycyjnego poszukiwania równowagi pomiędzy dwoma stronami producentem i konsumentem, konieczne stało się uwzględnienie jeszcze jednego interesariusza, jakim było społeczeństwo, model ten powszechnie określany jest,
jako model marketingu społecznego. Ze skrupulatności naukowej wspomnieć należy
o rozwoju koncepcji modelu marketingu strategicznego, podkreślające znaczenie
decyzji marketingowe w dłuższej perspektywie, z uwzględnieniem zysku w długim
okresie i podejściem integrującym działania operacyjne z analitycznymi. Lata
osiemdziesiąte oznaczały również narodziny koncepcji marketingu partnerskiego,
który obecnie nazywa się marketingiem relacji, czy relacyjnym, bardzo mocno zaznaczający się w praktyce działań przedsiębiorstw.
Pod koniec XX wieku pojawiła się propozycja nowego modelu marketingu,
który przez polskich tłumaczy określony został marketingiem oświeconym14. W
modelu tym, jednym z pięciu głównych filarów, oprócz marketingu zorientowanego na konsumenta (Consumer oriented marketing), marketingu innowacyjnego,
(Innovative marketing), marketingu wartości (Value marketing) i marketingu misji
(Sense-of-mission marketing) znajdujemy marketing społeczny (Societal marketing), w którym decyzje rynkowe podejmowane są z uwzględnieniem interesu
przedsiębiorcy, klienta, ale również społeczeństwa i społeczności. Autorzy koncepcji Philip Kotler i pozostali stwierdzili, iż z tego względu, iż nie wszyscy pracownicy mają wystarczająco silne podstawy moralno- etyczne konieczne jest wdrożenie specjalnej polityki etycznej mającej być przewodnikiem zawierającym
podstawy do podejmowania decyzji etycznych15.
____________
13

Patrz: www.ama.org: «Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating,
communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners,
and society at large» [dostęp 2.05.2015].
14
Patrz Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Principles of Marketing, Prentice Hall
Europe 1999 r. s. 64–73.
15
Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, op. cit ss. 64–65.
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Kolejnym ważnym etapem rozwoju marketingu jest pojawienie się orientacji
marketingu holistycznego, a w niej właśnie znajdziemy bardzo wyraźne wskazanie
na znaczenie etyki w działalności przedsiębiorstwa. Na podkreślenie zasługuje
fakt, iż podstawą koncepcji jest uznanie konieczności traktowania wszystkich elementów nierozdzielnie, bo każdy z nich ma znaczenie i funkcjonuje, jako element
systemu. I tak w tym podejściu w konstrukcji systemu marketingowego, oprócz
marketingu wewnętrznego, zintegrowanego, marketingu relacji, odnajdujemy jeszcze jeden ważny element, jakim jest marketing dokonań.
Częścią marketingu dokonań jest obszar określany niekiedy, jako marketing
społecznie odpowiedzialny16 i tutaj właśnie odnajdujemy odpowiedzialność wobec
prawa, etyki czy wreszcie odpowiedzialność społeczną. Warto na to zwrócić uwagę, bowiem ważnymi elementami marketingu dokonań są oprócz przychodów ze
sprzedaży i wcześniej wymienionych elementów marketingu społecznie odpowiedzialnego są również kapitał marki i klienta17, a to właśnie jest wartość dodatkowa
wynikająca z posiadania marki o dużej wartości i wpływa ona na pozycję przedsiębiorstwa na rynku, a konkretną oceną etyczności i właściwości działań są tutaj wartość marki i segmentu. Zgodnie z podejściem holistycznym znaczenie postępowania etycznego, widzimy również w innych elementach systemu, bo rozwijanie relacji z partnerami, czy realizacji marketingu wewnętrznego oparte muszą być na silnych podstawach, jakie daje poszanowanie prawa i etyki
Podsumowując można stwierdzić, iż rozwój orientacji marketingowych jak i
nawet sama definicja marketingu sprzyjają postawom i decyzjom zgodnym z etyką.
Instytucjonalne i społeczne instrumenty na straży zasad etyki w marketingu
Przyjęcie koncepcji działania, która może oznaczać konieczność zmiany kultury organizacyjnej, spadek zysku, czy jakakolwiek uciążliwość wymaga przezwyciężenia oporów wewnątrz organizacji i zmiany postaw jej członków. Opór ten samymi zapisami w
kodeksie postępowania, misji czy w jakimś innym regulaminie zasad nie zawsze może
być przezwyciężony ze względu na inercje, czasami wręcz zdecydowaną obronę pozycji, czy całych struktur wewnętrznych. Pytaniem jest czy istnieją zewnętrzne warunki
mogące sprzyjać, a może nawet wymusić postępowanie zgodne z zasadami etyki.
Widzimy tutaj dwie możliwe siły mogące i wywierające nacisk na postępowanie zgodne z etyką i prawem. Pierwszą z nich są instytucje powołane do ochrony interesów konsumentów i klientów.
UOKiK etc, organizacje branżowe, instytuty badawcze, czy federacje. Drugą
natomiast są sami konsumenci, klienci oceniający swoimi decyzjami trafność i
zgodność również z etyką decyzji producentów i pośredników.
Pierwszą grupę tworzą z jednej strony instytucje stworzone i sformalizowane
przez społeczeństwo, takie jak sądy w przypadku naruszenia prawa, Urząd Ochro____________
16
17

Ph. Kotler, K. L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z oo. Poznań 2012 r. s. 678 i dalsze.
Ph. Kotler, K. L. Keller, ss. 20–28.
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ny Konkurencji i Konsumenta, działających jednak w określonych sytuacjach (w
przypadku naruszenia interesu zbiorowego), należy również wspomnieć o instytucji Rzecznika Konsumenta wspierającego indywidualnych konsumentów poprzez
bezpłatną pomoc prawną. Zwróćmy uwagę jednak na to, iż mówimy tutaj o przypadkach naruszania interesu zbiorowego czy indywidualnego, a podstawą są regulacje prawne. Na straży przestrzegania prawa stoją i wspomagają działania Inspekcji Handlowej, wskazać należy jeszcze na Federację Konsumentów, realizującą
szereg kampanii społecznych, których celem jest upowszechnianie edukacji konsumenckiej, lobbowanie rozwiązań prawnych służących ochronie interesów konsumentów i opiniowanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi i upowszechnianiu
zasad etyki biznesu. Wprowadzone w środowisku producentów i dostawców normy również wywierają wpływ na upowszechnianie tej idei. Ważną rolę odgrywają
zdobywane przez organizacje certyfikaty, jakości, czy zgodności postępowania
takie jak ISO czy EMAS wprowadzają, bowiem one określone procedury i zasady
postępowania w organizacjach, które przystępują do realizacji tych projektów.
Druga z sił wydaje się jednak bardzo ważna, a naszej ocenie decydująca są
nią sami konsumenci i cała społeczność. Co upoważnia nas do takiego poglądu? Po
pierwsze wzrastająca świadomość własnych praw i instytucji chroniących te prawa,
a po drugie nowe narzędzia komunikacyjne ułatwiające kontakt, dotarcie do informacji i jej weryfikacje.
Dowodem na wzrastającą świadomość i wrażliwość etyczną może statystyka
skarg na działalność nieetyczną skierowanych Rady Reklamy18.
Trzy podstawowe zarzuty to: odpowiedzialność społeczna, obyczajowość i
dobry smak i wreszcie reklama nieodpowiednia dla małoletnich (patrz tabela 2).
Tabela 2. Zarzuty skierowane do Rady Reklamy
LP

Zarzuty

Liczba skarg

1

Odpowiedzialność społeczna

1757

2

Obyczajowość i dobry smak

1292

3

Reklama nieodpowiednia dla małoletnich

1087

4

Reklama agresywna

90

5

Wprowadzanie w błąd

74

6

Inne

51

7

Dyskryminacja

28

Źródło: Portal Wirtualne Media http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/4-4-tys-skarg-napolskie-reklamy-najwiecej-na-spot-grzeskow-i-kampanie-heyah-analiza [dostęp: 15.11.2014].

____________
18
Rada Reklamy jest formą samoregulacji środowiska reklamowego w Polsce. Członkami
Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy są stowarzyszenia branżowe. Członkowie Rady Reklamy reprezentują najważniejszych uczestników rynku reklamowego w Polsce: reklamodawców, agencje
reklamowe, domy mediowe i media Patrz https://www.radareklamy.pl/ [dostęp 2.05.2015 r.].
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Dane dotyczące charakteru skarg ujawniają obszary szczególnej wrażliwości
społeczeństwa w Polsce, co po części potwierdza wcześniej przytaczane wskazania
odnośnie nieetycznych działań marketingowych. Bardziej jednak interesująca jest
statystyka dotyczącą ilości składanych skarg na przestrzeni kilku lat, a konkretnie
dynamika wzrostu liczby skarg. Bardzo wyraźnie widać tendencję wzrostową w
latach 2011-2013 z 1053 do 4369 skarg, jest to niewątpliwie rezultatem wzrastającej świadomości ludzi odnośnie ich praw i ułatwień w komunikowaniu swojego
19
niezadowolenia .
Dodać do powyższego warto dodać istotny czynnik wpływający na znaczenie głosu klientów w podejmowaniu decyzji, jest nim niewątpliwie wzrastająca aktywność klientów na wielu platformach społecznościowych, mających swoje odrębne charakterystyki i profile. I o ile niedocenianie siły bardziej tradycyjnych i statycznych platform typu blogosfera, myspace czy facebook itp. jest nierozważne (iluzja o możliwości sterowania społecznościami), to wobec dynamiki
nowych platform społecznościowych typu snapchat itp. to już nie jest błąd, to
narażanie się na kłopoty i problemy. Szybkość rozpowszechniania informacji w
tych bardziej tradycyjnych mediach społecznościowych np. Facebook, Youtube
umożliwiała kontrolę, a nawet czasami moderowanie poszczególnych grup. Nowe typy mediów typu Snapchat przenoszą problem kontroli i wpływania na treść
dyskursu (graficznego czy innego) na poziom nie moderowany ze względu na
szybkość pojawiania się i znikania informacji. Co wynika w takim razie z naszych rozważań? Nieetyczne – podkreślmy to – zdaniem otoczenia, postępowanie
w zarządzaniu marketingowym zostanie dostrzeżone, rozpowszechnione i ostatecznie osądzone, przez trudną do określenia i przewidzenia grupę użytkowników
Internetu i ich znajomych. Siła tych wyposażonych w narzędzia komunikacji
klientów oznacza przyjęcie za właściwą tezy o istnieniu tzw. Empowerment con20
sument . Konsumenta mającego siłę sprawczą kształtowania opinii i zmian zachodzących w produkcie jak i gospodarce, w tym zarządzaniu marketingowym, a
z doświadczeń wyborów w USA czy nawet w Polsce z roku 2015 w również w
marketingu politycznym.
Próba porównania siły korporacji międzynarodowych, czy też dużych przedsiębiorstw krajowych z siła indywidualnego konsumenta, chociaż wydaje się być
może groteskowym pomysłem, oceniając siły finansowe, wpływ polityczny, możliwości organizacji itd., przypomina nieco ocenę sił przed walką Dawida z Goliatem, to jednak właśnie sieć stwarza warunki wyrównania szans, a nawet uzyskania
przewagi pojedynczej jednostce – uczestnikowi sieci internet, dzięki jej otwartości,
szybkości i dostępności. Konsumenci, użytkownicy, eksperci wymieniają sie swoimi opiniami, a możliwość ograniczenia ich prawa do tego w społeczeństwach
____________
19
Portal Wirtualne Media http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/4-4-tys-skarg-na-polskie-reklamynajwiecej-na-spot-grzeskow-i-kampanie-heyah-analiza [dostęp: 15.11.2014].
20
Richard S. Levick SOCIAL MEDIA AND A NEW ERA OF CONSUMER EMPOWERMENT,
http://customercarenews.com/social-media-and-a-new-era-of-consumer-empowerment [dostęp 25.10.2014 r.].
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demokratycznych są praktycznie niemożliwe. Kontrola nad treściami umieszczanych w licznych nowych kanałach komunikacji jest utrudniona, o ile praktycznie
niemożliwa, próby ograniczenia wolności przynoszą we współczesnym społeczeństwie ostre protesty, oczywiste jest to, iż takich możliwości nie mają na pewno pojedyncze przedsiębiorstwa, szybkość pojawiania się, ale i znikania informacji w
nowych mediach, praktycznie uniemożliwia kontrolowanie ich czy moderowanie.
Tak, więc przedsiębiorcy musza liczyć się z siłą społeczności i rozważyć, czy dana
decyzja jest zgodna z wszystkimi zasadami, w tym etycznymi. W przeszłości
twierdzono iż niezadowolony konsument dzieli się swoimi emocjami i opiniami z
ok. 5 osobami, w dobie mediów społecznosciowych, trudno oszacować liczbę i
szybkość pojawiania się negatywnych ocen, udostępnień, a co za tym idzie, nie
możliwe jest przewidzenie stopnia zagrożenia dla zysku danego przedsiębiorstwa,
czy utraty dobrej opinii.
Zarządzający przedsiębiorstwami mając świadomość wzrastającej siły konsumentów coraz częściej wdrażają systemy zgodne z idea biznesu społecznie odpowiedzialnego (CSR), jako reakcję na oczekiwania wewnętrzne i zewnętrzne
organizacji. Zewnętrzne regulacje stawiają wręcz nowe zadania w tym zakresie
przed przedsiębiorstwami21 Temat ten jest bardzo rozległy i otwiera pole do wielu dyskusji, jednak tak jak wcześniej mówiliśmy interesuje nas problem etyki w
podejmowaniu decyzji marketingowych, i dodatkowo czy ustawodawca ma
możliwość poddania regulacjom wszystkie możliwe aspekty i dylematy życia
gospodarczego? Stoimy na stanowisku, iż organy uprawnione do takich regulacji nie mają takiej możliwości organizacyjnej i więcej nie mają podstaw informacyjnych, bowiem złożoność problemów funkcjonowania w gospodarce rynkowej oznacza taki poziom nieprzewidywalności, iż kodyfikacja nie może mieć
miejsca, a jeżeli jest, to pytaniem jest na ile odpowiada ona oczekiwaniom społecznym.
Nie ulega wątpliwości, iż rozwój koncepcji odpowiedzialnego biznesu CSR
wymuszonej przez nacisk otoczenia zewnętrznego, poczucie etyki biznesu czy inne
czynniki, sprzyja promowaniu postaw chroniących środowisko i konsumentów.
Bardzo wysoko można ocenić również wszelkiego typu kodeksy i samoograniczenia branżowe, w których akcentuje się znaczenie postępowania etycznego i konieczność uwzględniania interesu społeczeństwa np. INFARMA – Kodeks Dobrych Praktyk przemysłu farmaceutycznego22 i wiele innych23.
____________
21
15 listopada 2014 roku opublikowano dyrektywę 2014/95/UE zmieniającą dyrektywę
2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych. Kraje członkowskie mają czas
na wdrożenie przepisów nowej dyrektywy do 6 grudnia 2016 roku. Patrz Raport Odpowiedzialny
biznes w Polsce 2014 http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/04/Raport-Odpowiedzialnybiznes-w-Polsce-2014.-Dobre-praktyki_Forum_Odpowiedzialnego_Biznesu.pdf [dostep 15.05. 2015].
22
Strona Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych http://infarma.pl/kodeksy/kodeks-przejrzystosci/o-kodeksie.html [dostęp 30.05.2015].
23
Patrz Forum Odpowiedzialnego Biznesu http://odpowiedzialnybiznes.pl.
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Kodeksy takiego postępowania sformułowały również organizacje zrzeszające specjalistów i organizacje działające w obszarze marketingu, wymieńmy przykładowo: Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, Stowarzyszenie Marketingu
Przekazu Ustnego, Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej, czy
wreszcie Kodeks Postępowania w Marketingu Bezpośrednim i Kodeks Etyki
Mediów.
Poszukiwania rozwiązań instytucjonalnych wspierane jest przez siły społeczne, w postaci mniej lub bardziej zorganizowanych grup nacisku. Trudno przecenić znaczenie dostępu poprzez sieć internetową do informacji i do możliwości
organizowania się nawet bardzo spontanicznego konsumentów. Telefonia mobilna
zmienia relacje pomiędzy ludźmi, to oczywiste, ale również relacji przedsiębiorstwo – partner. Podejście podmiotowe i indywidualne do odbiorców oferty skłaniać
powinno do poszukiwań rozwiązań akceptowanych przez obie strony, jak i również
do oferowania wartości z zachowaniem zasad etyki w działalności przedsiębiorczej
i zarządzaniu marketingowym, warunkiem jej przestrzegania jest dialog i interaktywność. Możemy mieć nadzieje, że kluczem do sukcesu jest dostęp do informacji,
wzrost świadomości praw, a z drugiej strony zmiana kultury organizacji na otwartych na oczekiwania społeczeństwa przedsiębiorstw.
Zakończenie
Zarządzający przedsiębiorstwami i organizacjami wobec oczekiwań przejrzystości
podstaw decyzji w działalności gospodarczej i koncepcji zrównoważonego rozwoju
przedsiębiorstwa, stają wobec szeregu wyzwań stawianych przez rynek i przez interesariuszy, a jednym z trudnych obszarów jest zarządzanie marketingowe
uwzględniające zasady etyki.
Analiza obecnej orientacji marketingu wskazuje, iż możliwe a nawet konieczne jest opieranie decyzji na podstawowych fundamentach etycznego działania. Model marketingu holistycznego uwzględnia odpowiedzialność etyczną podejmowania decyzji w podsystemie Marketingu dokonań, podkreślając znaczenie
nie tylko wyniku finansowego, ale również oceny działalności pod kontem zgodności z zasadami etyki.
Nie ma uzasadnienia i potrzeby wprowadzania pojęcia etyczny marketing i
idąc konsekwentnie marketing nieetyczny, z tego względu, iż i w samych definicjach i współczesnych modelach zarządzania marketingowego zachowanie zasad
etyki jest na trwale wkomponowane w system. Nie etyczne mogą być decyzje ludzi, a te również poddane są obecnie kontroli i naciskowi społeczeństwa. Dostęp
do informacji, możliwość komunikacji, możliwości zorganizowania się jest zapewniony przez współczesne środki komunikacji, z tych możliwości mogą i korzystają
podmioty rynku, już nie bierni odbiorcy, jednostki statystyczne, czy nawet segmenty docelowe przedsiębiorstwa, a istoty ludzkie mające uczucia, emocje i wartości, z
którymi należy się liczyć.
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Summary
Ethics and marketing management – Selected Issues

The aim of the article is the analysis of contemporary theoretical models of marketing and socio-economic factors influencing the marketing decision making consistent with the principles of law and ethics. The author points out that both: the defi-
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nition of marketing proposed by the American Marketing Association (2007), as
well as in the so-called holistic marketing model by Ph. Kotler, are contained clear
recommendations indicating the need to respect the law and ethical rules of conduct on the market. In the article also raised was the issue of CRS and voluntary
codes of conduct (Code of Ethics) and institutional arrangements within the
framework of the legal system to support the ethical conduct of enterprises. However, according to the author opinion consumers due to modern communication
devices and functioning of social media are and will be in the futuremajor factors
in forcing decisions in accordance with ethics.
Keywords: Ethics, marketing management, holistic orientation, promotion, social
media, CSR.
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Етика та маркетингове управління:
вибрані проблеми
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реклама, громадські засоби масової інформації, соціальна відповідальність
бізнесу.
Вступ
Ведення господарської діяльності пов’язується не тільки зі свідомим та раціональним вибором, але також і з рішеннями, які приймаються з огляду на інтуїцію чи також на внутрішні цінності менеджерів, які передаються та програмуються у рамках культурної дифузії і трансмісії між поколіннями. На прийняття цих рішень має вплив сформований у певній організації набір норм і
правил поведінки, так звана культура поведінки. Це складна система з багатьох
елементів, в якій цінності відіграють ключову роль, впливаючи на форму
остаточного рішення і його реалізацію. Сучасні знання у цій сфері ми завдячуємо дослідженням Г. Хофстеде, Е. Холл чи Р. Гестеланду.
Метою цієї статті не є підтвердження чи спростування доробку зазначених дослідників, а наголос на значенні поваги до принципів етики при прийнятті рішень у сфері маркетингу та підтвердження тези про те, що сучасні
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моделі маркетингового управління сприяють веденню діяльності, яка відповідає принципам етики.
Головною ідеєю статті є те, що споживач, а зараз у світлі існуючих теорій і моделей маркетингу – партнер підприємства/організації, володіє такими
знаряддями, які дозволяють провести оцінку маркетингових рішень, і такими
засобами зв’язку, які дозволяють йому поділитися інформацією про фактичну
вартість пропозиції. А у випадку розбіжностей між обіцянкою та її реальною
вартістю або в інших випадках порушення норм етичних маркетингових дій –
дають можливість не тільки поінформувати велику кількість потенційно зацікавлених пропозицією про погрішності чи шкідливі дії; у такому випадку незадоволений клієнт диспонує також знаряддями, що позволяють йому залучити до дій установи, які створені для охорони інтересів як індивідуальних
споживачів, так і суспільства.
Неетичні дії сприймаються ринком, зацікавленими сторонами й описуються у громадських засобах масової інформації, що змушує вчиняти коригувальні дії. Тому важливою проблемою також є аналіз маркетингових моделей
та інституційних рішень, які слугують оцінці правильності рішень крізь призму етичних норм у сучасній ринковій економіці. Теорія маркетингу, ринковий досвід і діяльність багатьох інституцій впливає на спосіб мислення, навіть змушує його змінити, а потім також і діяльність організацій у сфері маркетингу. Нова модель або й маркетингова орієнтація (холістичний маркетинг), втілена на підприємстві, створює передумови для реалізації концепції
етичних дій у сфері маркетингу, прийнятої партнерами, іншими зацікавленими сторонами та широкою громадськістю. Прозорість рішень, можливість
перевірки чи, зрештою, реалізація концепції сталого розвитку спонукають до
дій, сумісних з принципами етики.
Етична модель розвитку підприємства
Головною проблемою, яка стосується головної ідеї статті, є відповідь на питання, чи можна говорити про щось таке як етика у маркетинговій діяльності,
і що ми розуміємо під цим поняттям. Невеликі розміри цієї статті не дозволяють продемонструвати ширші роздуми щодо поняття самої етики та підхо1
дів до її визначення , проте зазначимо, що цей термін стосується головних
проблем у розумінні категорій добра та зла. Відповідна оцінка цих категорій
може зумовлюватися сприйнятими філософськими концепціями, релігійними
поглядами чи багатьма іншими чинниками суспільно-економічних реалій.
Якщо сприйняти, що господарська діяльність спрямовується на отримання прибутку, а його досягнення визначають тривалість існування та
____________
1

З цього приводу видаються цікавими роздуми та класифікації бізнес-етики, наведені у виданні: W. M. Grudzewski, I. K. Hajduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz Sustainability w biznesie
czyli przedsiębiorstwo przyszłości Wydawnictwo Poltext, Варшава 2010 с. 228 і наступ.
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розвиток підприємства, то проблемою є те, чи можна говорити про існування
чогось такого як етичний бізнес, і що означає етичний бізнес у практичних
рішеннях підприємств? Адже з прибутком пов’язана можливість репродукції
капіталу, безперервність функціонування організації, рівень працевлаштування та розмір заробітної плати, які забезпечують однакову користь власнику капіталу, інвестованого у підприємство. Можливо, варто звернути увагу на
місце організації у суспільно-економічній системі та групи зацікавлених нею
осіб з їх різними очікуваннями, які стосуються користі з функціонування цієї
організації. Вочевидь, ми зачепили низку важливих проблем, але, повністю
розуміючи їхню важливість, залишимо їх у нерозкритій формі.
Можливо, варто звернути увагу, що маркетинговий менеджмент є частиною менеджменту організацій. А у такому разі питанням є, чи існує етичний маркетинговий менеджмент, і чи правильно та розумно ввести таке поняття до наших роздумів? Чи, ідучи далі, ми маємо право говорити про етичний і неетичний маркетинг? Чи, мабуть, ми не повинні роздумувати над самою поведінкою замість впровадження нової категорії до словника маркетин2
гових визначень ?
Етику на підприємстві, з одного боку, ми можемо розглядати на рівні
індивідуальних відносин членів цієї організації як набір їхніх індивідуальних
принципів і цінностей, а, з іншого боку, як набір цінностей і правил, які зобов’язують у цій організаційній культурі разом з необхідною підготовкою
для отримання бажаних відносин. Індивідуальна, особиста конструкція цінностей, сформульована сім’єю, найближчим оточенням, системою освіти, а
другий набір – сформований і нав’язаний працівникові соціальною системою
певної організації. Умовою дотримання в організації принципів етичної поведінки є володіння кодексом цінностей і його розповсюдження. Ця теза є очевидною, однак може виникнути питання, чи саме володіння організацією та
знання кодексу цінностей її працівниками є тотожним з його прийняттям і
використанням і чи на цих двох рівнях не виступає конфлікт цінностей?
Сприйняття етики на підприємстві як прийнятого набору цінностей і
рівень схвалення цього кодексу поведінки сукупністю працівників разом з
необхідними знаряддями комунікації етичних норм дозволило би класифікувати конструкцію типу етичної поведінки, основою якої було би ставлення до
способу отримання прибутку, а як невдовзі виявиться – до прибутку у довшій
3
перспективі. Типи поведінки, запропоновані авторами мали вказувати на
різниці у підходах до розуміння етичних принципів і їх значення в управлінні
підприємством. Одночасно це вказує на еволюцію орієнтації підприємців. Як
може зараз здаватися, ця концепція є трохи анахронічною й оминає такі факти
____________
2
Далі у статті будуть представлені приклади порушення принципів етики у бізнесі та маркетингу.
3
R. E. Reidenbach i P. Robin za J. J. Lambin Strategiczne zarządzanie marketingowe, Наукове
видавництво PWN 2001 с. 77.
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як глобалізація діяльності підприємств, різні організаційні культури підприємств або й ринків, на яких ці підприємства діють (наприклад, різне ставлення до корупції). Але варто, однак, представити ці типи етичної поведінки,
щоби, можливо, у дещо спрощений спосіб показати різні погляди на проблеми, які нас цікавлять у цій статті.
Перша з них була названа аморальною, наочно показуючи ставлення
менеджерів організації до норм етики та моралі. На думку авторів, суть цього
підходу зводиться до максимізації прибутку за будь-яку ціну.
Наступна модель – юридична. У цій моделі менеджер підприємства
поважає право, діє відповідно до нього. Можна розширити цю думку та стверджувати, що загроза санкціями за порушення норм є свого роду засобом забезпечення дотримання законодавства, а у випадку малих порушень санкцій,
недієвості контрольних органів або також існуючих прогалин у праві, їх рішення можуть бути некорисними для суспільства в цілому, груп чи окремих
людей. Про існування якихось інших додаткових бар’єрів або рекомендацій
не може і бути мови.
У наступній моделі – реагуючій – правління підприємства починає
розмірковувати у категоріях рентабельності етичної поведінки з огляду на
зрозуміння того, наскільки важливими є відносини з місцевою спільнотою та
потенційним впливом на формування відносин і місцевого регулювання.
Наступними двома моделями є початковий етичний і розвинутий
етичний, які приносять участь і розуміння очікувань суспільства. Ціною етичної поведінки може бути навіть менший прибуток. У кодексі чи місії організації з’являється піклування про цінності, а потім – у наступній фазі – чітка
декларація цінностей, передання їх працівникам і очікування, які стосуються
їх сприйняття та дотримання.
Здається, що варто тут нагадати, що неетичні дії не є байдужими для зацікавлених осіб, бо впливають на виникнення різного роду витрат. Витрати вна4
слідок неетичної поведінки проявляються на трьох рівнях , з яких першим є індивідуальні витрати, що означають психологічні та професійні проблеми працевлаштованого. Особа, яка діє неетично, свідомо порушує внутрішній кодекс, а,
можливо, навіть принципи релігії, наражається на додатковий стрес і психічний
дискомфорт. Оцінюючи їхнє фактичне значення, варто звернутися до дослі5
джень групи, якою керував Г. Хофстеде , що вказували на різницю у розумінні
6
індивідуальної та групової відповідальності у різних культурах чи також групи
7
Тріандіса , які також мали стосунок до витрат цього типу. З цих досліджень видно,
____________
4

Див. J. J. Lambin op. cit. с. 76–77.
G. Hofstede, G. J. Hofstede, Kultury i organizacje, Польське Економічне Видавництво, 2007.
6
G. Hofstede, G. J. Hofstede, Kultury i organizacje, Польське Економічне Видавництво, 2007
с. 86–128.
7
Див. наприкл. P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych, Наукове Видавництво PWN
Варшава 2009 с. 204 і наступ.
5
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як проявляється відносність в оцінці того, що етично, а що – ні. Визначниками
оцінки будуть час і місце, різною буде також оцінка та реакція оточення.
Другим рівнем виникнення витрат є витрати, які несе сама організація
чи підприємство, – витрати, які є наслідком втрати репутації на ринку. Репутація означає можливість формування стратегії, утримання ринкової позиції
та клієнтів. Однак звернімо увагу на те, що оволодіння етичним кодексом не
дає гарантії захисту організації від проблем і навіть від банкрутства у випадку
очевидного порушення етичних норм. Така ймовірність збільшується особливо,
коли з’являються витрати наступного рівня.
Третім рівнем виникнення витрат від неетичних дій, є витрати всього
суспільства – такі дії як забруднення навколишнього середовища чи грабіжницька експлуатація ресурсів.
Дії, які сприймаються зацікавленими особами як неетичні, стосуються
різних сфер, а їх оцінка відрізняється в залежності від місця окремих груп у
мережі відносин, як і від відносин між зацікавленими особами і їх місця у
структурі підприємства. Хоча оцінка дій на предмет того, чи є вони етичними, чи ні, не є такою очевидною і однозначною, проте так не є, що підтверджують дослідження, які стосуються конкретних управлінських рішень. І так,
варто звернути увагу на різницю в оцінці тих практик (дій), які вважаються
неетичними у відносинах між споживачами і менеджерами (див. табл. 1).
Таблиця 1. Дії, які вважаються неетичним
в оцінці споживач-менеджер, виражені у %
Дії
Реклама або упаковка, яка вводить в оману
Спричинення екологічної шкоди
Недостатня безпека продукту або послуги
Завищені репрезентативні видатки
Розкриття комерційної таємниці
Незабезпечення рівних можливостей жінкам
або національним меншинам
Реалізація на закордонних ринках заборонених або
дефектних продуктів, замовлених на внутрішньому
ринку
Завищення цін
Вороже поглинання компаній
Працевлаштування за кордоном за рахунок робочих
місць у державі
Працевлаштування робітників, які не належать
до профспілок, на підприємствах, де є профспілки
Закриття фабрики

Споживачі
87
86
84
79
78

Менеджери
91
76
85
98
98

77

85

74

74

65
52

46
19

45

2

35

11

25

1

Джерело: G.R. Laczniak та ін. 1995 за J.J.Lambin op. cit. с.79
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Таким чином, у декількох випадках оцінка є наближеною. Проте в
інших видно різниці, які можна більш-менш логічно пояснити. В одному
випадку різниця є дуже істотною. Таким прикладом є хоча б оцінка фактів
ворожого поглинання компаній (52% і 19%). Однак це не викликає великого здивування, так як для менеджерів це є однією зі стратегій підприємства, а для споживачів і працівників це може означати зникнення торгівельної марки на ринку та втрату робочого місця. Інший випадок – такий
як хоча би розкриття комерційної таємниці – набагато більш негативно
оцінений опитаними з-посеред менеджерських кадрів, ніж серед споживачів. Значною є також різниця в оцінці екологічної шкоди: у споживачів не
виникає проблем з тим, щоб оцінити її як неетичну, чого вже не можна
сказати про менеджерів (86% і 75%).
Слід задуматися над тим, що може схиляти правління підприємств до
змін у стратегії та тактиці поведінки на ринку, оскільки з представленої моделі еволюційного переходу від аморальної до повністю розвинутої етичної
моделі випливає, що необхідними є додаткові затрати, пов’язані хоча би зі
зміною культури організації, подекуди необхідною є зміна способів виробництва чи зміна джерел постачання. Ці та ще багато інших проблем спричиняють виникнення додаткових витрат, які зменшують прибуток.
Порушення етичних принципів у бізнесі, які проявляються через масмедіа, зумовлюють брендингові втрати й ускладнюють ведення ефективних
стратегій підприємства, що схиляють правління до формулювання принципів або кодексів поведінки, які поширюються серед зацікавлених осіб, та й
навіть до проведення ініціатив у формі створення галузевих кодексів доброї
8
практики .
Потенційні сфери, які стосуються етичних норм у бізнесі, повинні стосуватися, як стверджує Свенд Холленсен, таких дій (він вказує на потенцій9
ний ризик виникнення таких порушень) :
– організаційні питання: конкуренція, стратегічні альянси тощо;
– економічні питання: фінансування, податки, формування цін і т. п.;
– професійні питання: заробітна плата, безпека, права працівників та ін.;
– відносини з клієнтами: ціни, якість продуктів тощо;
– відносини у галузі: трансфер технологій, дослідження і розвиток
і т. п.;
– політичні відносини: повага до законодавства, хабарництво і інші дії
корупційного характеру та інше.
Цікавим є те, що до останньої сфери автор включає податкові пільги та
проблеми, пов’язані з охороною навколишнього середовища.
____________
8

До цієї проблеми автор повернеться далі.
Див. S. Hollensen, Marketing Management A Relationship Approach, Pretntice Hall 2010
с. 327.
9
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Етика в маркетингу
Авторитети у галузі маркетингу вказують на принципи прийняття маркетингових рішень. Наприклад, П. Котлер стверджує, що підприємства повинні
10
керуватися етикою, приймаючи рішення щодо :
– продуктів (якість і безпека, шкідливість, патентна охорона), того, хто
їх створює і яку зарплату він за це отримує;
– упакування (чесне упакування з точною інформацією про продукт,
піклування про навколишнє середовище);
– цін (нечесна цінова політика);
– реклами (правда і чесність реклами);
– дистрибуції (хабарництво у продажах, зневага до клієнтів, дискримінація);
– відносин з конкурентами (бар’єри входу на ринок, антиконкуренційні дії).
Порівнюючи класичну маркетингову трансакційну модель з моделями
так званої маркетингової суміші (4 x P, 5 x P й ін.), можна вказати ще додаткові потенційні сфери конкретних рішень і неетичних дій.
Першою серед них є сфера маркетингових досліджень. У цьому випадку можна скласти довгий список можливих порушень етичних норм: від тенденційної деформації результатів досліджень через підбір дослідницьких інструментів і вибірки – навіть до дій, які порушують законодавство (наприклад, порушення таємниці та прав респондентів).
Що стосується процесу формування продукту, то можуть виникати питання про складові (використання замінників або, наприклад, широко використовуване у випадку мороженої риби так зване глазурування чи введення
субстанцій, абсорбуючих воду з м’яса та продуктів переробки), їх кількість,
характер новизни чи навіть місце виробництва (вироблено в ЄС). Схожі сумніви особливо у співвідношенні з кількістю інгредієнтів може пробудити спосіб формування ціни. Тут також зачіпається важка проблема справедливої
ціни за продукт, позику чи заробітну плату. Чи етичною є пропозиція дешевшого продукту, конкурентного з погляду ціни та виготовленого коштом
низько оплачуваної робочої сили або навіть внаслідок працевлаштування неповнолітніх? Питання здається риторичним, проте ціна є істотним чинником,
який впливає на вибір продукту споживачами.
У сфері дистрибуції проблемами буде корупція, підкуп, нечесне використання тендерних закупівель чи дискримінація суб’єктів. Наступною
вразливою сферою є сфера реклами, яка по суті опирається на комунікації.
Про рекламу багато пишеться і часто говориться, навантажуючи відповідальних осіб формуванням маркетингових повідомлень, гріхами недбалості,
____________
10
P. Kotler, Marketing. Analiza Planowanie Wdrażanie i Kontrola, видавництво Gebethner i
Ska, 1994 с. 703.
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маніпуляції чи, зрештою, порушенням ієрархії важливості потреб споживачів.
Чи бізнес і маркетинг можуть бути етичними? Як це оцінюють найбільш зацікавлені особи, тобто адресати ринкової пропозиції? Найпростіший
спосіб відповісти на це питання можна знайти, наводячи результати емпіричних досліджень, які проводилися, щоби розв’язати вказану проблему. Прикладами таких досліджень у Польщі можна назвати дослідження, проведене
на замовлення Форуму відповідального бізнесу (FOB)11 чи також дослідження, яке проводилося А. І. Баруком12.
Дослідження, які були проведені Інтерактивним Інститутом Ринкових
Досліджень для FOB, дозволяють зрозуміти, чим на думку респондентів є
неетичний маркетинг. Респонденти пов’язують його з шахрайством, неясною
або фальшивою інформацією, а протилежна сторона, визначена у дослідженні, вважає, що відповідальний маркетинг вимагає ретельності та точності,
відповідності до чинного законодавства і звичаїв, не допускаючи введення в
оману.
З досліджень А. І. Барука, які стосувалися ринку продуктів споживання, випливає, що особливо неетичними є дії, які повинні бути, на думку респондентів, покарані: фальсифікація складників продукту (72%) і використання у його складі невказаних на упакуванні додатків (65%), чи розбавлення
продукту (54%). Також дуже негативно оцінюється презентація реклами, яка
принижує гідність людини (69%), чи презентація реклами, яка приховує негативні риси продукту (33%). Майже половина аж – 49% – вважає неетичними
діями, які повинні бути покарані, виробництво підробок відомих продуктів.
Дуже цікаво виглядає зіставлення точок зору на тему частоти використання неетичних дій польських і закордонних виробників. Так, хоча щодо
продукту більшість вважає, що обидві групи так само часто застосовують неетичні дії (37%), то 13 % опитаних вважають винними в етичних порушеннях
польські підприємства у порівнянні до 7 % звинувачення іноземних суб’єктів.
У черговій сфері оцінки дуже часто (аж 31 % респондентів) звинувачують
польські підприємства за дії, які пов’язуються з упакуванням, тоді як лише
17% звинувачень іноземних суб’єктів.
Під кінець слід також навести чергову сферу: дії пов’язані з рекламою.
Тут ситуація є зворотною, бо з погляду респондентів, закордонні виробники
часто застосовують неетичні методи (38 %), тоді як є лише 12 % звинувачень
стосуються польських виробників. Висновки з досліджень напрошуються самі по собі: першим з них є вища оцінка закордонних виробників, ніж польських крізь призму етичних дій; другим – те, що вхід на чужий ринок
____________
11
http://odpowiedzialnybiznes.pl/ чи також G. Roszkowska Podejrzany świat marketingu
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/738132.html [доступ: 15.04.2015 р.].
12
A. I. Baruk, Etyczny kontekst marketing produktów spożywczych, Видавництво «Dom Organizatora» Торунь 2011 р. с. 83–91.
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пов’язується з ризиком порушення етичних норм, які зобов’язують у країні, в
якій приймають інвестора.
Черговою проблемою, яку необхідно розглянути, є питання існування
теоретичних і інституціональних основ маркетингу, щоб ввести етичну правильність.
Холістичний маркетинг як гарант етичного підходу у маркетинговому
управлінні
Після обговорення основних сфер потенційних погрішностей і порушень
принципів етичної діяльності, можна перейти до головної проблеми, якою є
відповідь на питання щодо теоретичних рішень, існуючих інститутів як і суспільно-технологічних передумов, що сприяють існуванню поглядів і дій, які
відповідають етиці у сфері маркетингу.
Досвід, який здобувається на ринку підприємствами, та результати досліджень впливають не тільки на створення нових моделей чи маркетингових
концепцій, але схиляють авторів і групи спеціалістів до уточнення визначень
найважливіших термінів, які потім попадають до підручників і спеціалізованої літератури й інколи можуть надихати керівників підприємств.
Метою цієї статті не є аналіз визначення маркетингу, а лише вказівка на
те, чи є моделі й інструменти, які можуть впливати на дотримання етики при виконанні маркетингового вибору. Тому ми свідомо вибираємо одне, проте загальновизнане і цитоване джерело, яким є Американська Асоціація Маркетингу.
Слід наголосити на тому, що протягом багатьох років ХХ століття
визначення маркетингу не змінювалося, а протягом останніх років це було
зроблено аж два рази (у 2004 р. і 2007 р.). Сучасне визначення маркетингу,
створене Американською Асоціацією Маркетингу, розширює сферу відповідальності управляючим маркетингом у сфері забезпечення охорони інтересів цілого суспільства, додаючи цю сферу до наявних у більш ранніх
визначеннях таких елементів як: пропозиція, яка володіє цінністю, відносини, користь, інститути, процеси і, звичайно, клієнт. Це означає прийняття факту оцінки зовнішніх і внутрішніх ефектів рішення та маркетингової
діяльності.
Маркетинг і реалізоване зараз маркетингове управління є результатом
понад столітньої еволюції, а його сучасний стан є черговою фазою розвитку,
корені якої можна знайти у попередніх орієнтаціях. Безсумнівно, поява у вісімдесятих роках орієнтації суспільного маркетингу як реакції на рух споживацтва, що розвивався, спричинило зміну способу мислення про управління
організаціями. Разом з традиційним пошуком рівноваги між двома сторонами –
виробником і споживачем – необхідним стало врахування іще однієї зацікавленої сторони, якою було суспільство. Ця модель часто називається моделлю
суспільного маркетингу.
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З науковою прискіпливістю слід згадати про розвиток концепції маркетингової стратегічної моделі, яка підкреслює значення маркетингових рішень
у довгій перспективі з урахуванням прибутку у довгому періоді, і підхід, в
рамках якого інтегруються операційні дії з аналітичними. 80-ті роки означали
також народження концепції партнерського маркетингу, який зараз називається маркетингом відносин або відносним і дуже сильно позначився на
практиці підприємницької діяльності.
Під кінець ХХ ст. з’явилася пропозиція нової моделі маркетингу, яка
була визначена польськими перекладачами як освічений маркетинг13. У цій
моделі одним із п’яти головних стовпів, окрім маркетингу скерованого до
споживача (Consumer oriented marketing), інноваційного маркетингу (Innovative marketing), маркетингу вартості (Value marketing) і маркетингу місії (Sense-of-mission marketing), представлено суспільний маркетинг (Societal marketing), в якому ринкові рішення приймаються з врахуванням інтересів підприємців, клієнта, але й також суспільства та громадян.
Автор концепції – Філіп Котлер – і решта стверджували, що, на їх погляд, не всі працівники мають достатньо сильні морально-етичні підстави,
необхідні для впровадження спеціальної етичної політики, яка має бути провідником і буде включати підстави для прийняття етичних рішень14.
Черговим важливим етапом розвитку маркетингу є виникнення орієнтації холістичного маркетингу, а саме у ній знаходяться дуже чіткі вказівки
на значення етики у діяльності підприємств. Зауважимо, що основою цієї
концепції є визнання необхідності прийняття усіх елементів нероздільно, бо
кожен з них має значення і функціонує як елемент системи. Так, у цьому підході у конструкції маркетингової системи, окрім внутрішнього маркетингу,
інтегрованого маркетингу відносин, знаходиться ще один важливий елемент,
яким є маркетинг виконаного.
Частиною маркетингу виконаного є сфера, яку інколи описують як суспільно відповідальний маркетинг15. І саме тут знаходиться відповідальність
щодо законодавства, етики чи, врешті, сама суспільна відповідальність. Варто
на це звернути увагу, бо важливими елементами маркетингу виконаного,
окрім доходів від продажу та раніше перерахованих елементів суспільно відповідального маркетингу, є також капітал марки та клієнта16. А саме це є додатковою вартістю, яка виникає з володіння маркою високої вартості та
впливає на позицію підприємства на ринку. Конкретною ж оцінкою етичності
та відповідності дій тут є вартість марки і ринкового сегменту. Відповідно до
____________
13

Див. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Principles of Marketing, Prentice Hall
Europe 1999 р. с. 64–73.
14
Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, op. cit с. 64–65.
15
Ph. Kotler, K. L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z oo. Познань 2012 с. 678 і
наступ.
16
Ph. Kotler, K. L. Keller, op. cit с. 20–28.
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холістичного підходу значення етичного провадження бачимо також в інших
елементах системи, бо розвиток відносин з партнерами чи реалізація внутрішнього маркетингу мусять опиратися на сильне підґрунтя, яке формується з
пошанування законодавства й етики.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що розвиток маркетингової орієнтації, як і навіть саме визначення маркетингу, сприяють основам і рішенням,
сумісними з етикою.
Інституціональні та суспільні інструменти захисту принципів етики і
маркетингу
Прийняття концепції дій, яка може визначати необхідність зміни організаційної культури, падіння прибутку чи які-небудь ускладнення вимагає подолання опору всередині організації та зміни ставлення її членів. Цей опір самими
положеннями кодексу поведінки, місії чи якогось іншого набору принципів
не завжди може бути подоланий, з огляду на інерцію, часом навіть на чіткий
захист позиції чи на цілі внутрішні структури. Питанням є, чи існують зовнішні умови, які можуть сприяти, а, можливо, навіть змушувати діяти відповідно до принципів етики.
Ми бачимо дві можливі сили, які можуть і впливають на дії згідно з
етикою і законодавством. Першою з них є інституції, створені для захисту
інтересів споживачів і клієнтів (Інспекція охорони прав споживача і конкуренції, професійні організації, дослідницькі інститути чи федерації). Другою
є самі споживачі, клієнти, які оцінюють своїми рішеннями правильність і відповідність етиці рішень виробників і посередників.
Першу групу створюють, з одного боку, інститути, створені та формалізовані суспільством, такі як суди у випадках порушення законодавства, Інспекція охорони прав споживача і конкуренції, яка, проте, діє лише в певних
ситуаціях (у випадках порушення групових інтересів). Слід також згадати
про інститут Омбудсмена споживача, який підтримує індивідуальних споживачів за посередництвом безоплатної правової допомоги. Однак, звернімо
увагу на те, що тут ми говоримо про випадки порушення групового або індивідуального інтересу, а основою є правове регулювання. На захисті дотримання законодавства стоять і підтримують діяльність Торгівельні інспекції.
Також потрібно вказати на Федерацію споживачів, яка реалізує низку суспільних кампаній, метою яких є розповсюдження освіти споживачів, лобіювання
юридичних рішень, які служать охороні суспільних інтересів і висловлювання позиції щодо рішень, які сприяють розвитку та розповсюдженню принципів бізнес-етики.
Запроваджені у середовищі виробників і постачальників норми також
впливають на розповсюдження цієї ідеї. Важливу роль відіграють здобуті організацією сертифікати якості чи відповідності провадження, такі як ISO чи
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EMAS, так як вони визначають процедуру та принципи провадження в організаціях, які приєднуються до досягнення мети проектів.
Друга сила, здається, дуже важливою, а в нашій оцінці – вирішальною.
Це – споживачі та ціле суспільство. Що дає нам право для такого погляду?
По-перше, зростаюча свідомість власних прав і інститутів, які захищають ці
права; а, по-друге, нові знаряддя комунікації, які полегшують контакт, доступ
до інформації та її перевірку. Доказом зростання свідомості й етичної вразливості може бути статистика скарг на неетичну діяльність, скеровану до Ради
реклами17.
Три основні звинувачення – це: суспільна відповідальність, звичаї та
добрий смак і, нарешті, реклама, непридатна для малолітніх (див. табл. 2).
Таблиця 2. Звинувачення, скеровані до Ради реклами
LP

Звинувачення

Кількість скарг

1

Суспільна відповідальність

1757

2

Звичаї і добрий смак

1292

3

Реклама, непридатна для неповнолітніх

1087

4

Агресивна реклама

90

5

Введення у оману

74

6

Інше

51

7

Дискримінація

28

Джерело: Інтернет-джерело «Wirtualne Media» http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/4-4-tysskarg-na-polskie-reklamy-najwiecej-na-spot-grzeskow-i-kampanie-heyah-analiza [доступ 15.11.2014].

Дані про характер скарг показують сфери особливої чутливості суспільства у Польщі, що частково підтверджує раніше наведені вказівки про
неетичну маркетингову діяльність. Проте, більш цікавою є статистика, яка
стосується кількості складених скарг протягом декількох років, а конкретно –
динаміки зростання кількості скарг. Дуже виразно видно тенденцію зростання у 2011–2013 рр. з 1053 до 4369 скарг, що, безсумнівно, є результатом зростання свідомості людей щодо їх прав і полегшень у переданні свого незадо18
волення .
До вищесказаного варто додати істотний чинник, який впливає на значення голосу клієнтів у процесі прийняття рішень. Ним, вочевидь, є зростаюча
____________
17

Рада реклами є формою саморегулювання рекламного середовища у Польщі. Членами
Союзу асоціацій Ради реклами є галузеві асоціації. Члени Ради реклами представляють найважливіших учасників рекламного ринку в Польщі: рекламодавців, рекламних агенств, засобів
масової інформації і, власне, медіа. Див. https://www.radareklamy.pl/ [доступ 2.05.2015 р.].
18
Інтернет-джерело «Wirtualne Media» http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/4-4-tys-skarg-napolskie-reklamy-najwiecej-na-spot-grzeskow-i-kampanie-heyah-analiza [доступ 15.11.2014].
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активність клієнтів на багатьох соціальних платформах, які мають свої окремі
характеристики та профілі. І оскільки ми недооцінюємо сили більш традиційних і статистичних платформ типу Blogosferу, Myspace чи Facebook і т. п.,
які є нерівнозначними (ілюзія щодо можливості керування суспільствами), то
щодо динаміки нових соціальних мереж типу snapchat і т.п. це вже не є помилкою, це створення для себе клопоту та проблем.
Швидкість розповсюдження інформації у цих більш традиційних соціальних мережах, типу, наприклад, Facebook, Youtube, дозволила контролювати, а інколи навіть управляти окремими групами. Нові типи медіа, як от
Snapchat, переносять проблему контролю і впливу на зміст дискурсу (графічного чи іншого) на рівень, на якому ним не можна керувати з огляду на швидкість появи та зникнення інформації. Що виникає у такому разі з наших роздумів? Неетична – на цьому варто наголосити, – на думку оточення, поведінка у маркетинговому управлінні буде сприйнята, розповсюджена й остаточно
осуджена через важку для визначення та передбачення групу користувачів
Інтернету і їх знайомих. Сила цих, оснащених засобами зв’язку клієнтів,
означає прийняття правильної тези про існування так званого Empowerment
19
consument , тобто споживача, який володіє силою для формулювання точки
зору і змін, які відбуваються у продукті та загалом в економіці, у тому числі в
маркетинговому управлінні, а з досвіду виборів у США чи навіть Польщі у
2015 р. – також і у політичному маркетингу.
Спроба порівняння сили міжнародних корпорацій або також великих
підприємств з індивідуальною силою споживача хоча і може здатися смішною, ця спроба, оцінюючи фінансової сили, політичний вплив, можливості
організації тощо, нагадує оцінку сил перед боєм Давида та Голіафа. Проте,
саме мережа створює умови, які вирівнюють шанси та навіть дають перевагу
поодинокій одиниці – учасникові мережі інтернет, завдяки його відкритості,
швидкості та доступності.
Споживачі, користувачі, експерти обмінюються своїми думками, а можливість обмеження їх права на це у демократичних суспільствах є практично
неможливою. Контроль над змістом повідомлень, розміщуваних у багатьох
нових каналах комунікації, ускладнений і навіть практично неможливий.
Спроби обмеження свободи приносять у сучасному суспільстві гострі протести. Звичайно, такі можливості точно мають лише одиничні підприємства.
Швидкість виникнення, але і зникнення інформації у нових медіа, практично
унеможливлює контроль чи управління ними. Отже, підприємці повинні рахуватися з силою суспільства і зважити, чи дане рішення сумісне з усіма
принципами, у тому етичними. У минулому стверджувалося, що незадоволений споживач ділиться своїми емоціями та думками з близько 5 людьми. У
____________
19
Richard S. Levick Social Media And a New Era of Consumer Empowerment http://customercarenews.com/social-media-and-a-new-era-of-consumer-empowerment [доступ 25.10.2014 р.].
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добу соціальних ЗМІ, тяжко оцінити кількість і швидкість виникнення негативних оцінок, поширень, а що йде за цим – неможливо передбачити рівня
загрози для прибутку певного підприємства чи втрату його доброго імені.
Управляючі підприємствами, знаючи про зростаючу силу споживачів,
щораз частіше вводять системи, які узгоджені з ідеєю соціально відповідального бізнесу (CSR) як реакцією на внутрішні та зовнішні очікування організації.
Зовнішнє регулювання ставить повністю нові завдання у цій сфері перед підприємствами20. Ця тема є дуже широкою та відкриває поле для багатьох дискусій. Однак, так як і раніше було сказано, нас цікавить проблема етики у прийнятті маркетингових рішень. І додатково, чи законодавець має можливість регулювати всі можливі аспекти та дилеми господарського життя?
Займаємо позицію, що органи, які мають повноваження для такого регулювання, не мають такої організаційної можливості та більше не мають
інформаційних підстав, бо здатність проблем до функціонування у ринковій
економіці означає такий рівень непередбачуваності, що кодифікація не може
мати місця, а якщо є, то питанням є наскільки вона відповідає суспільним
очікуванням.
Не підлягає сумніву, що розвиток концепції відповідального бізнесу
CSR, зумовленої тиском зовнішнього середовища, сприйняття етики бізнесу
чи інших чинників, сприяє рекламі положень, які захищають навколишнє
середовище та споживачів. Дуже високо можна оцінити також різного роду
кодекси і галузеві самообмеження, в яких акцентується на значенні етичної
поведінки і необхідності взяття до уваги інтересу суспільства (наприклад,
INFARMA – Кодекс належної практики для фармацевтичної промисловості21
та багато ін.22).
Кодекс такої поведінки сформулювали також організації, які об’єднують спеціалістів і організації, які діють у сфері маркетингу. Наприклад до
них належать: Американська Асоціація Маркетингу, Асоціація Маркетингу
Усної Передачі, Європейська Асоціація Дослідників Громадської Думки, чи,
зрештою, Кодекс Провадження у Прямому маркетингу і Кодекс Медіа Етики.
Пошук інституціональних розв’язань підтримується суспільними силами у формі менш або більш організованих груп тиску. Важко переоцінити
значення доступу через мережу інтернет до інформації і до можливості організування навіть дуже спонтанних споживачів. Мобільний зв’язок змінює
____________
20
15 листопада 2014 р. було оприлюднено директиву2014/95/UE, яка змінювала дотихчасову директиву 2013/34/UE по відношенню до надання нефінансової інформації. Країни-члени
мають час на впровадження положень нової директиви до 6 грудня 2016 р. Див. рапорт Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014 http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/04/RaportOdpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2014.-Dobre-praktyki_Forum_Odpowiedzialnego_Biznesu.pdf
[доступ 15.05.2015].
21
Сайт Об’єднання Працедавців Інноваційних Фармацевтичних Фірм http://infarma.pl/kodeksy/kodeks-przejrzystosci/o-kodeksie.html [доступ 30.05.2015].
22
Див. Форум відповідального Бізнесу http://odpowiedzialnybiznes.pl.
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відносини між людьми. Це – очевидно. Але змінює також і відносини між
підприємством та партнером. Суб’єктивний та індивідуальний підходи до
одержувачів пропозиції повинні схиляти до пошуків розв’язків, які приймаються двома сторонами, а також до пропонування цінностей при збереженні
принципів етики у діяльності підприємств і маркетинговому управлінні.
Умовою її дотримання є діалог і інтерактивність. Можна сподіватися, що
ключем до успіху є доступ до інформації, зростання знання своїх прав, а з
другої сторони, – зміна культури організації й очікування суспільства від
підприємств.
Закінчення
Менеджери підприємств і організацій в очікуванні прозорості основ рішення
у діяльності підприємств і концепції зрівноваженого розвитку підприємства
стикаються з низкою проблем, які перед ними ставить ринок і зацікавлені
сторони. А одною із складних сфер є маркетингове управління, яке бере до
уваги принципи етики. Аналіз поточної орієнтації маркетингу вказує, що
можливим, а навіть необхідним є те, щоби рішення опиралося на основні
фундаментальні етичні дії. Модель холістичного маркетингу бере до уваги
етичну відповідальність, прийняття рішень у підсистемі маркетингу виконаного, підкреслюючи значення не лише фінансового результату, але також
оцінки діяльності під кутом відповідності принципам етики.
Немає підстав і потреб для запровадження поняття «етичний маркетинг» і, йдучи далі, – поняття неетичного маркетингу з огляду на те, що в самих визначеннях і сучасних моделях маркетингового управління збереження
принципів етики є навічно інтегроване до системи. Неетичними можуть бути
рішення людей, але вони також піддаються контролю та тиску суспільства.
Доступ до інформації, можливість комунікації, можливість самоорганізації
забезпечується сучасними засобами зв’язку, цими можливостями можуть і
користуються суб’єкти ринку, вже не пасивні одержувачі, статистичні одиниці, чи навіть цільові сегменти підприємства, а людські істоти, які мають
почуття, емоції та цінності, з якими треба рахуватися.
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Challenge problem. As the civil legislation is in the process of reform, a research
of the institution of the legal entity gains increasing significance. Legal regulation
of legal entity status underwent major transformation after adoption of the current
Civil and Economic Codes of Ukraine. Gaps and collisions in legal regulation of
consequences of invalidation of constituent documents of legal entities (or their
associations) cause negative impact upon the law enforcement practice. The founders not always stipulate all terms necessary for their activities and business process of their legal entity in the constituent documents; in future this makes their
work more complicated, bringing conflicts and lawsuits. Moreover, there is no
comprehensive analysis of legal consequences of invalidation of constituent documents of legal entities (or their associations) in contemporary juridical literature.
Analysis of the latest researches. Such issues as the notion, legal nature and legal
consequences of invalidation of constituent documents of legal entities and their
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associations have been analyzed in the works by many scholars, including
A. Antonova, V. Kossak, V. Petrenko, I. Spasibo-Fatieyeva, V. Tatkov and many other.
Nonetheless, there is still demand for researches in this sphere as the national legislation is under reform.
Task definition. The article is aimed at theoretical analysis of specific aspects of
invalidation of constituent documents of legal entities and their associations based
on the current Ukrainian legislation, as well as at substantiation of author’s attitude
towards necessity of improvement of legal regulation in this sphere.
Presentation of the main material. According to the current Ukrainian legislative
regulations: company’s constituent document is the charter approved by the participants or the foundation agreement between the participants unless otherwise
provided for by the law; an organization is founded in accordance with individual
or common memorandum of association, made by the founder(s); if a commandite
partnership is founded by a single full partner, its constituent document is the sole
announcement (memorandum) which includes all information determined in this
article for a commandite partnership; commercial companies act according to
foundation agreement and/or charter, approved by their founders; a public (municipal) corporation acts in accordance with resolution of its foundation and charter
approved by the body which has made the decision to found the corporation etc.
Appearing from the content of recommendations of the Supreme Economic
Court of Ukraine1, approval of the constituent document is an obligatory step in
any legal entity foundation procedure.
According to paragraph 14 of the Resolution of Plenum of the Supreme Court of
Ukraine «On corporate dispute court litigation practice» No. 13 of 24.10.2008, the
economic courts must differentiate the legal nature of a charter and an incorporation (foundation) agreement while making resolutions in constituent documents
invalidation cases. Thus, in adjudication of charter invalidity the same provisions
that regulate voidance of legal transactions2 are not to be applied.
In V. S. Petrenko’s opinion, both foundation agreement and charter of an
economic entity are corporate transactions resulting in appearance of the new legal
entity which has not participated in fulfilment of these transactions, but becomes a
full participant of corporate legal relations between the founders, the legal entity
and parties which will act as its bodies3. In his turn, V. I. Tatkov states the neces____________
1

Postanowa Płenumu Wyszczoho hospodarskoho sudu 2016 (Wyszczyj hospodarskyj sud Ukrajiny). Ofitsijnyj sajt Wyszczoho hospodarskoho sudu. <http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/pp
VGSU_25022016_4.pdf> (2016, lutyj, 29).
2
Postanova Plenumu pro praktyku rozhlyadu sudamy korporatyvnykh sporiv 2008 (Verkhovnyy
Sud Ukrayiny). Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi rady Ukrayiny. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/v0013700-08> (2016, lyutyy, 29).
3
Petrenko V. S., Ustanovchi dokumenty subyektiv hospodaryuvannya: dys. ... kand. yuryd. nauk.
Donetsk 2006, s. 9.
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sity to take into consideration the difference between a joint-stock company’s
foundation agreement treated as an agreement and as a company regulation bylaw:
the foundation agreement as an agreement is subject to state registration as a legal
transaction of two or more persons for foundation of a joint-stock company and
determination of its legal status; the foundation agreement as a company regulation
bylaw is one of the joint-stock company’s constituent documents, regulating internal relations in the joint-stock company4.
The grounds for invalidation of constituent documents must be defined in
accordance with paragraph 2, part 1, article 110 of the Civil Code of Ukraine5, i.e.
the grounds for invalidation of constituent documents, claimed by the legal entity
participant or certain governing institution, are inter alia incurable violations committed in the process of foundation. In the opinion of the Supreme Economic Court
of Ukraine, the lack of information, which, according to the law, must be included
into constituent documents, may be such a ground. According to articles 88, 120,
134, 143, 151, 154 of the Civil Code of Ukraine, articles 57, 82 of the Economic
Code of Ukraine6, articles 4, 51, 65, 67, 76 of the Law of Ukraine «On economic
companies»7, article 13 of the Law of Ukraine «On joint-stock companies»8, the
above information must include: type of the company, business profile and corporate objective, list of founders and participants, name and location of the company,
amount and formation procedure of authorized capital (equity), income and expense distribution procedures, personnel and areas of competence of company’s
bodies and their decision-making procedures, including the list of issues for which
a qualified majority is required, procedures of introduction of changes and amendments to the constituent documents as well as company liquidation or reconstruction procedures, and also:
– for joint-stock companies: type of the company; amount of its reserve
capital (if formed); par value and total number of shares, number of each type of
shares placed by the company, including number of each category of preferred
shares (if preferred equity is placed), consequences of failure to repurchase the
shares; dividend amount for each category of preferred shares (if such preferred
equity is placed by the company); terms and conditions of conversion of preferred shares of certain category into ordinary shares or preferred shares of a different category (if preferred shares are placed); rights of shareholders who own
____________
4

Tat’kov V. I., Pravova pryroda, sklad i zmist ustanovchykh dokumentiv aktsionernoho tovarystva: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Donetsk 2003, s. 5.
5
Tsyvilnyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2016, lyutyy, 29).
6
Hospodarskyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady
Ukrayiny. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (2016, lyutyy, 29).
7
Zakon pro hospodarski tovarystva 1991 (Verkhovna Rada Ukrayiny). Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1576-12> (2016, lyutyy, 29).
8
Zakon pro aktsionerni tovarystva 2008 (Verkhovna Rada Ukrayiny). Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17> (2016, lyutyy, 29).
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preferred shares of each category (if preferred shares are placed); ensured shareholders’ pre-emption right to purchase company’s shares offered by their owner
for sale to a third person, and enforcement procedure or absence of such a right;
procedure of notification to shareholders on dividend distribution; general meeting summoning and holding procedures; general meeting areas of competence;
methods of shareholders notification about general meeting time and place and
changes in the agenda; personnel and areas of competence of company’s bodies,
procedures of formation, election and dismissal of their members and their decision-making procedures, as well as competence of and cooptation procedures in
company’s managerial bodies; charter amendment introduction procedures; company liquidation procedures;
– for limited liability companies and additional liability companies: each
participant’s stock share amount; amount, nature and contribution procedures of
their shares, reserve fund amount and formation procedures, authorized capital
share(s) transfer procedures and liability limit of participants of additional liability
companies;
– for full partnerships: each participant’s stock share amount, amount, nature
and contribution procedures of their shares, form of their participation in partnership’s business;
– for commandite partnerships: each unlimited liability participant’s stock
share amount, amount, nature and contribution procedures of their shares, form of
their participation in partnership’s business, total amount of shares of commandite
partnership participants.
Comparing this situation with foreign practice, we can see that e.g. in the
UK, the principle instrument of constitution is the articles of association. The articles of association together with certain types of resolutions or agreements by the
participants make the package of company’s constituent documents. The copies of
all constituent documents are submitted to the state Companies Register. If a company does not have its own constituent documents, the model rules may be rightfully applied. Only provisions that are different from the model one, may be included into constituent documents by company’s founders. Besides, the significance of foundation agreement is decreased much in comparison with the previous
version of the Law: now just a notice that the founders want to create a company
and become its participants will do (in case of a joint-stock company ─ after obtaining at least one share each). The foundation agreement is a company foundation
instrument, not the grounds for its functioning. Up to the present time, an important
function of the foundation agreement has been the determination of company’s
business objectives. Now such objectives may be listed in the articles of association; however, the Law explicitly stipulates that no company’s contract may be
cancelled based on limitations indicated in its constituent documents. Moreover, no
contract with any fairly acting party may be cancelled based on limitations of directorial authorities indicated in company’s constituent documents. Thus the
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absence of business limitations in company’s constituent documents means the abolishment of traditional ultra vires principle for legal entities in the Great Britain9.
Besides, according to the British law, a company cannot ratify or accept a
contract made before its incorporation. Unlike British courts, American ones are
more lenient. In their opinion, a contract made before incorporation is open for acceptation by the company10.
Thus in the UK, the foundation agreement and its provisions, irrespective to
agreement preparation procedures, must follow the samples indicated in the regulatory acts; however, the conditions are valid even if they significantly differ or contradict such samples11. American scholars show the «temptation» to treat a jointstock company’s charter as an agreement12. Development of the corporation charter
agreement theory resulted in stipulation of agreement validity at three different
levels: between the state and the corporation, between the corporation and its
shareholders, and between shareholders themselves13.
The Ukrainian legislation also provides for business organization founding
and functioning based on the model charter, approved by the Cabinet of Ministers
of Ukraine, which becomes a constituent document after being accepted by participants. At the same time, we believe it is advisable that in Ukraine founders of the
legal entities should be legally allowed to include into charters only those provisions that are different from the model ones.
There are several questions in juridical literature related to invalidation of
constituent documents. First, it is unclear what to do with legal transactions made
by a legal entity after its constituent documents are deemed invalid by the court:
the entity remains existing until it is excluded from the state register and therefore
has right to make legal transactions. Second, it is unclear whether the above fact
results in voidance of all agreements made by such entity from the moment of its
foundation, based on part 1, article 216 of the Civil Code of Ukraine14. According
to part 1, article 638 of the Civil Code of Ukraine, the agreement is made if the parties have agreed all significant provisions of the agreement in the proper form.
Thus if the entry of state registration of a legal entity or its constituent documents
are deemed invalid, the party of the disputed agreement(s) did not exist as a legal
entity at the moment of agreement making. Therefore, the disputed agreement must
be treated not as invalid, but as not been made. Following this idea, the legal norms
of Section 83 of the Civil Code of Ukraine, not the invalidity provisions, must be
applied in such cases. However, if the legal norms of article 91 of the Civil Code of
____________
9

Antonova A., Velykobrytanyya: novyy zakon o kompaniyakh. Osnovnye novelly, praktyka
prymynenyya <https://gsl.org/ru/press-center/press/> (2016, lyutyy, 29).
10
Denis Keenan, Smith&Keenan’s Law for Business. Pitman Publishing 1987, s. 438.
11
Gaiman v National Association for Mental Health [1971] Ch 317, [1970] 2 All ER 362.
12
Uyl’yam E. Batler, Korporatsyy i tsennye bumahy po pravu Rossyy i SShA, Moskva 1997, s. 34.
13
Uyl’yam E. Batler, Korporatsyy i tsennye bumahy po pravu Rossyy i SShA, Moskva 1997, s. 26.
14
Spasybo-Fatyeyeva I. V., Spirni pytannya nediysnosti pravochyniv. Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny, 3 (50), 2007, s. 95–106.
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Ukraine is applied, in our opinion there is no reason to deem the above agreements
not made (or invalid): the article stipulates that the civil capacity of a legal entity
arises from the moment of its foundation and is terminated on the date of introducing
an entry of entity dissolution into the Unified state register. At the same time, we
think that legal evaluation of legal transactions made by the legal entity between the
moment when its constituent documents are deemed invalid by the court and the
moment when an entry of entity dissolution is introduced into the Unified state register of legal entities, individual entrepreneurs and public associations, must be made
according to part 4, article 105 of the Civil Code of Ukraine. This norm provides for
that the authority to manage legal entity’s activities is transferred to the legal entity
winding up commission (liquidation commission) or the liquidator from the moment
of their appointment. Exclusively the chairperson and members of the commission or
the liquidator of the legal entity represent it in the relations with the third persons and
appear before the court on behalf of the legal entity under liquidation.
Scientific sources suggest introduction of additional special consequences of invalidity of constituent documents of a joint-stock company, such as enforcement to
make a proper foundation agreement and bring other constituent documents into proper
form, if this is necessary for ensuring legal business process, as well as deeming the
constituent documents valid after they are brought into proper condition. Moreover,
there is a proposal on special regulation of the consequences of invalidity of constituent
documents as related to the legal fulfilment of commitments entered into by the legal
entity. In V. I. Tatkov’s opinion, it is advisable to rule that the mere fact that constituent documents are deemed invalid does not result in voidance of agreements made before the constituent documents have been deemed invalid15.
According to article 11 of the First Council Directive 68/151/EEC of
9 March 1968 on co-ordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by the Member States of companies
within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, with a view
to making such safeguards equivalent throughout the Community16, the laws of the
Member States may not provide for the nullity of companies otherwise than in accordance with the following provisions:
(1) Nullity must be ordered by decision of a court of law guided by the statutory law;
(2) Nullity may be ordered only on the following grounds:
(a) that no instrument of constitution was executed or that the rules of preventive control or the requisite legal formalities were not complied with;
____________
15
Tat’kov V. I., Pravova pryroda, sklad i zmist ustanovchykh dokumentiv aktsionernoho tovarystva: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Donets’k, 2003, s. 7.
16
Persha dyrektyva 68/151/YeES pro koordynatsiyu harantiy (zasterezhnykh zakhodiv), yaki vymahayut’sya krayinamy-chlenamy vid kompaniy v ramkakh kontekstu druhoho abzatsu Statti 58
Dogovoru dlya zakhystu interesiv chleniv ta inshykh z perspektyvoyu zrobyty taki harantiyi odnakovymy v usyomu Spivtovarystvi 1968 (Rada Yevropeyskykh Spivtovarystv). Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_453/conv>
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(b) that the objects of the company are unlawful or contrary to public policy;
(c) that the instrument of constitution or the statutes do not state the name of
the company, the amount of the individual subscriptions of capital, the total amount
of the capital subscribed or the objects of the company;
(d) failure to comply with the provisions of the national law concerning the
minimum amount of capital to be paid up;
(e) the incapacity of all the founder members;
(f) that, contrary to the national law governing the company, the number of
founder members is less than two.
Apart from the foregoing grounds of nullity, a company shall not be subject
to any cause of non-existence, nullity absolute, nullity relative or declaration of
nullity. Nullity shall entail the winding up of the company, as may dissolution.
Nullity shall not of itself affect the validity of any commitments entered into
by or with the company, without prejudice to the consequences of the company’s
being wound up. The laws of each Member State may make provision for the consequences of nullity as between members of the company. Holders of shares in the
capital shall remain obliged to pay up the capital agreed to be subscribed by them
but which has not been paid up.
Mutual adjustment of companies’ rights within EC is aimed at economic integration of the Member States and was started in 1961 by abolishment of business
activity limitations. This adjustment complies with realization of the fundamental
freedoms of European law: freedom of enterprise, freedom of travel (for persons),
freedom of movement (for products), freedom to provide services and freedom of
capital flow. Realization of these freedoms goes hand in hand with the key objective of the European Community, i.e. effective functioning of the internal market,
ensured by the fundamental freedoms, provided to the citizens of the Community17.
Conclusion. Taking into consideration the above facts and elaborating on certain
issues, we believe that while reforming the current Ukrainian legislation and adopting European standards, it is advisable to supplement it with the provision, according to which the founders of legal entities, founded in compliance with the model
charters, will be able to add to the charters only those provisions which are different from the model ones. Besides, supporting the existing opinion on the consequences of invalidity of constituent documents and applying European practice of
regulation of the specified issues, we offer to add the following provision to section
4 of article 88 of the Civil Code of Ukraine: «The fact that constituent documents
of a legal entity are deemed invalid by the court does not affect the validity of any
commitment entered into by this legal entity before such court decision has come
into effect».
____________
17

Ministerstvo yustytsiyi Ukrayiny. Derzhavnyy departament z pytan’ adaptatsiyi zakonodavstva,
Pravo kompaniy: porivnyal’no-pravove doslidzhennya vidpovidnosti zakonodavstva Ukrayiny acquis
communautaire Yevropeys’koho Soyuzu. Kyyiv, 2009, s. 3.
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Streszczenie
Niektóre aspekty uznania za nieważne dokumentów założycielskich osób
prawnych (ich stowarzyszeń)

W warunkach reformowania prawa cywilnego badanie instytucji osób prawnych
nabiera co raz większego znaczenia. Po uchwaleniu obowiązującego Kodeksu cywilnego i Kodeksu gospodarczego Ukrainy regulowanie prawne statusu osób
prawnych doznało poważnych zmian. Luki i sprzeczności w prawnym regulowaniu
skutków uznania dokumentów założycielskich osób prawnych (ich zrzeszeń) za
nieważne negatywnie odzwierciadlają się na praktyce stosowania prawa. Założyciele nie zawsze rozstrzygają wszystkie niezbędne do ich działalności i działalności
założonej przez nich osoby prawnej kwestie w dokumentach założycielskich, co d
przyszłości utrudnia ich pracę, prowadzi do konfliktów i sporów sądowych. Przy
tym, we współczesnej literaturze prawniczej nie ma kompleksowego badania skutków prawnych uznania dokumentów założycielskich osób prawnych (ich zrzeszeń)
za nieważne. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa Ukrainy dokumentem
założycielskim spółki jest albo zatwierdzony przez udziałowców statut, albo umowa założycielska między udziałowcami, jeżeli ustawa nie określa inaczej; instytucja jest tworzona na podstawie indywidualnego lub wspólnego aktu założycielskiego sporządzonego przez założyciela (założycieli); jeśli spółka komandytowa jest
założona przez jednego pełnego udziałowca, to dokumentem założycielskim jest
jednoosobowe oświadczenie (memorandum), zawierające wszystkie wiadomości,
określone w tym artykule dla spółki komandytowej; zrzeszenia gospodarcze prowadzą działalność na podstawie umowy założycielskiej i/lub statutu zatwierdzonego przez ich założycieli; państwowe (komunalne) zrzeszenie gospodarcze prowadzi
działalność na podstawie postanowienia o swoim założeniu i statutu zatwierdzonego przez organ, który powziął decyzję o założeniu zrzeszenia itd.
W procesie reformowania obowiązującego prawa Ukrainy i jego zbliżenia
do norm europejskich, racjonalnie uzupełnić je przepisem, zgodnie z którym założyciele osób prawnych, zakładając je na podstawie statutów modelowych, otrzymają prawo włączenia do statutu tylko tych postanowienia różniące się od modelowych. Oprócz tego, dodatkowo uzasadniając występującą w literaturze prawniczej opinię o skutkach nieważności dokumentów założycielskich, uwzględniając
europejskie doświadczenie regulowania powyższych zagadnień, naszym zdaniem,
art. 88 Kodeksu cywilnego Ukrainy należy uzupełnić w cz. 4 o następującym
brzmieniu: «Uznanie przez sąd dokumentów założycielskich osoby prawnej za
nieważne nie wpływa na ważność jakichkolwiek zobowiązań, zaciągniętych przez
tę osobę prawną, które powstały przed uprawomocnieniem się odpowiedniego
orzeczenia sądowego».
Słowa kluczowe: statut, dokumenty założycielskie, umowa założycielska, nieważność, osoba prawna.
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Постановка проблеми. В умовах реформування цивільного законодавства
дослідження інституту юридичних осіб набуває все більшого значення. Після
прийняття чинних Цивільного та Господарського кодексів України правове
регулювання статусу юридичних осіб зазнало істотних змін. Пробіли і протиріччя в законодавчому регулюванні наслідків визнання установчих документів юридичних осіб (їх об’єднань) недійсними негативно позначаються на
правозастосовній практиці. Засновники не завжди відразу вирішують всі необхідні для їх діяльності та діяльності створюваної ними юридичної особи
питання в установчих документах, що в подальшому ускладнює їх роботу,
призводить до конфліктів і судових спорів. При цьому, у сучасній юридичній
літературі немає комплексного дослідження правових наслідків визнання
установчих документів юридичних осіб (їх об’єднань) недійсними.
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Аналіз останніх досліджень. Питання щодо поняття, правової природи та
правових наслідків визнання недійсними установчих документів юридичних
осіб та їх об’єднань досліджувалися у працях багатьох вчених, зокрема,
А. Антонової, В. Коссака, В. Петренка, І. Спасибо-Фатєєвої, В. Татькова та
багатьох інших. Не зважаючи на це, дослідження цієї проблематики в умовах
реформування вітчизняного законодавства досі залишається актуальним.
Постановка завдання. Метою статті є здійснення теоретичного аналізу
окремих аспектів визнання установчих документів юридичних осіб та їх
об’єднань недійсними на основі чинного законодавства України, а також обґрунтування авторської позиції щодо необхідності вдосконалення правового
регулювання у цій сфері.
Виклад основного матеріалу. Згідно з нормами чинного законодавства України: установчим документом товариства є затверджений учасниками статут
або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом; установа створюється на підставі індивідуального або спільного установчого акта, складеного засновником (засновниками); якщо командитне товариство створюється одним повним учасником, то установчим документом є
одноособова заява (меморандум), яка містить усі відомості, встановлені цією
статтею для командитного товариства; господарські об’єднання діють на основі установчого договору та/або статуту, який затверджується їх засновниками; державне (комунальне) господарське об’єднання діє на основі рішення
про його утворення та статуту, який затверджується органом, що прийняв
рішення про утворення об’єднання і т. д.
Як випливає зі змісту рекомендацій Вищого господарського суду України1
затвердження установчого документа є необхідною дією у процесі створення
юридичної особи.
Згідно з п. 14 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами корпоративних спорів» № 13 від 24.10.2008, при
вирішенні спорів про визнання установчих документів недійсними господарським судам необхідно розмежовувати правову природу статуту та установчого (засновницького) договору. Зокрема, при вирішенні спорів щодо
визнання статуту недійсним не застосовуються норми, які регламентують
недійсність правочинів2.
____________
1

Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних відносин:
Постанова Пленуму Вищого господарського суду України [Текст] від 25 лютого 2016 р. № 4 //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_250220
16_4.pdf>
2
Про практику розгляду судами корпоративних спорів: Постанова Пленуму Верховного
Суду України [Текст] від 24 жовтня 2008 р. № 13 // Вісник Верховного суду України. – 2008. –
№ 11.
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На думку В. С. Петренка, засновницький договір і статут суб’єкта господарювання є корпоративними правочинами, в результаті вчинення яких
з’являється новий суб’єкт права, який не приймав участі у їхньому вчиненні,
однак стає повноправним учасником корпоративних правовідносин, що виникають між засновниками, суб’єктом господарювання і суб’єктами, які виконують функції його органів3. Своєю чергою, В. І. Татьков вказує, що необхідно враховувати відмінності установчого договору акціонерного товариства
як угоди і як локального нормативного акту: установчий договір акціонерного товариства як угода – це підлеглий державній реєстрації правочин двох і
більше осіб про створення акціонерного товариства і визначення його правового статусу; установчий договір як локальний нормативний акт – це один із
установчих документів акціонерного товариства, регламентуючий внутрішні
відносини в акціонерному товаристві.4
Для визначення підстав визнання установчих документів недійсними
слід керуватись п. 2 ч. 1 ст. 110 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)5, тобто підставами для визнання установчих документів недійсними за
позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади
є, зокрема, допущені при її створенні порушення, які не можна усунути. Такою підставою, на думку Вищого господарського суду України, може бути
відсутність в установчих документах тих відомостей, які згідно із законом
повинні обов’язково в них міститися. Даними відомостями відповідно до статей 88, 120, 134, 143, 151, 154 ЦК України, ст.ст. 57, 82 Господарського кодексу України (далі – ГК України)6, ст.ст. 4, 51, 65, 67, 76 Закону України «Про
господарські товариства»7, ст. 13 Закону України «Про акціонерні товариства»8 є відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття
ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована
____________
3

Петренко В. С. Установчі документи суб’єктів господарювання: дис... канд. юрид. наук:
12.00.04 [Текст] / В. С. Петренко; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. – Донецьк, 2006. –
211 с. – С. 9.
4
Татьков В. І. Правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерного товариства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 [Текст] / В. І. Татьков; НАН України. Ін-т
екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2003. – 20 с. – С. 5.
5
Цивільний кодекс України [Текст] від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної
Ради України вiд 03.10.2003. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
6
Господарський кодекс України [Текст] вiд 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
7
Про господарські товариства [Текст]: Закон України № 1576-XII від 19.09.91 // Відомості
Верховної Ради України вiд 03.12.1991. – 1991. – № 49. – Ст. 682.
8
Про акціонерні товариства [Текст]: Закон України № 514-VI від 17.09.2008 // Відомості
Верховної Ради України від 19.12.2008. – 2008. – № № 50–51. – Ст. 384.
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більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства, а також:
– для акціонерних товариств – тип товариства; розмір резервного капіталу у разі його формування; номінальну вартість і загальну кількість акцій,
кількість кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількість
кожного класу привілейованих акцій у разі розміщення привілейованих акцій, а також наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій; розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу в разі їх розміщення товариством; умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у
прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу у разі розміщення привілейованих акцій; права акціонерів – власників привілейованих
акцій кожного класу у разі розміщення привілейованих акцій; наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього
товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації або відсутність такого права; порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів; порядок скликання та проведення загальних
зборів; компетенцію загальних зборів; спосіб повідомлення акціонерів про
проведення загальних зборів та про зміни у порядку денному загальних зборів; склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання
і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни
складу органів товариства та їх компетенції; порядок внесення змін до статуту; порядок припинення товариства;
– для товариств з обмеженою та з додатковою відповідальністю – розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними
вкладів, розмір і порядок формування резервного фонду, порядок передання
(переходу) часток у статутному капіталі та граничний розмір відповідальності учасників товариства з додатковою відповідальністю;
– для повних товариств – розмір частки кожного з учасників, розмір,
склад та порядок внесення вкладів, форму їх участі у справах товариства;
– для командитних товариств – розмір часток кожного з учасників з
повною відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів,
форму їх участі у справах товариства, сукупний розмір часток вкладників
командитного товариства. розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.
Порівнюючи із зарубіжним досвідом, варто вказати, що для прикладу за
законодавством Великобританії, статті асоціації є головним установчим документом. Статті асоціації і деякі види рішень чи угод учасників формують комплект статутних документів компанії. Копії всіх установчих документів надають до державного реєстру компаній. У разі відсутності власних установчих
документів компанія вправі користуватися модельними правилами. Засновники компанії можуть включити до установчих документів тільки ті положення,
які відрізняються від модельних. При цьому, значення установчого договору
набагато знижена в порівнянні з попередньою версією Закону: тепер достатньо
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вказівки, що засновники бажають створити компанію, ставши її учасниками (у
випадку компанії з акціонерним капіталом – отримавши принаймні по одній
акції). Установчий договір є інструментом створення компанії, а не основою її
діяльності. Донедавна важливою функцією установчого договору була визначення цілей діяльності компанії. На даний час їх можна вказати в статтях асоціації, однак Закон однозначно вказує, що угода компанії не може бути оскаржена на підставі обмежень, що містяться в установчих документах компанії.
Більше того, угода з добросовісною третьою особою не може бути оскаржена і
на підставі обмежень повноважень директорів, що містяться в установчому
документі. Таким чином, відсутність обмежень діяльності компанії в її установчих документах знаменує скасування традиційного принципу спеціальної
правоздатності юридичних осіб ultra vires у Великобританії9.
Крім того, відповідно до британського законодавства, компанія не може ратифікувати чи прийняти контракт укладений перед її інкорпорацією. На
відміну від цього, суди Сполучених Штатів Америки є більш поблажливими.
Вони дотримуються точки зору, що контракт укладений перед інкорпорацією
є відкритою пропозицією для акцепту компанією10.
Відтак, у Великобританії зміст установчого договору і його умов, незалежно від порядку його укладення, повинні відповідати зразкам, наведеним у
нормативних правилах; проте, їх положення є чинними навіть якщо вони істотно відрізняються від таких зразків чи суперечать їм11. Американські вчені
висловилися про «принадність» розглядати статут акціонерного товариства
як договір12. Розвиток договірної теорії статуту корпорацій призвів до твердження про чинність договору на трьох різних рівнях: між штатом і корпорацією, між корпорацією та її акціонерами і між самими акціонерами13.
При цьому, в Україні також передбачено, що господарська організація
може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого
Кабінетом Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає
установчим документом. Водночас, з нашої точки зору доцільно законодавчо
закріпити в Україні можливість також засновникам юридичних осіб включати до їх статутів тільки ті положення, які відрізняються від модельних.
У юридичній літературі зазначається, що у зв’язку з недійсністю установчих документів, по-перше, виникає непорозуміння з тим, як бути з правочинами, що укладаються юридичною особою в проміжок часу після визнання
____________
9
Антонова А. Великобритания: новый закон о компаниях. Основные новеллы, практика приминения [Текст] / Анна Антонова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gsl.org/
ru/press-center/press/
10
Smith&Keenan’s Law for Business [Текст] / Seventh edition by Denis Keenan, 1987, Pitman
Publishing. – Р. 438.
11
Gaiman v National Association for Mental Health [Текст] [1971] Ch 317, [1970] 2 All ER 362.
12
Уильям Э. Батлер. Корпорации и ценные бумаги по праву России и США [Текст] / Уильям Э. Батлер. – М., 1997. – С. 34.
13
Там же. – С. 26.
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судом її установчих документів недійсними, адже вона продовжує існувати,
доки не виключена з державного реєстру, а значить – може укладати правочини; по-друге, чи це тягне за собою недійсність договорів, які укладалися
такою юридичною особою з моменту її створення, посилаючись на ч. 1
ст. 216 ЦК України14. Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов
договору. Отже, якщо запис про державну реєстрацію юридичної особи визнано недійсним чи визнано недійними її установчі документи, під час укладення оспорюваних договорів був відсутній суб’єкт права – сторона договору, а тому такий договір не є недійсним, а – неукладеним. Слідуючи цій логіці, мають застосовуватися не правила недійсності, а норми Глави 83 ЦК
України. Проте, якщо виходити зі змісту норми ст. 91 ЦК України, яка передбачає, що цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її
створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення, підстав вважати відповідні договори неукладеними
(чи недійсними), на нашу думку, все ж немає. Разом з тим, що стосується
правочинів, що укладені юридичною особою в проміжок часу після визнання
судом її установчих документів недійсними і до моменту виключення з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вважаємо що при наданні їм правової оцінки слід виходити із того, що згідно з ч. 4 ст. 105 ЦК України, до комісії з припинення
юридичної особи (ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. І виключно голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені
юридичної особи, яка припиняється.
У наукових джерелах висловлювалися пропозиції про додаткове встановлення спеціальних наслідків недійсності установчих документів акціонерного товариства – примушення до укладання установчого договору належним
чином і приведення установчих документів у належний стан, якщо це необхідно для забезпечення правового господарського порядку, і визнання установчих документів дійсними у разі приведення їх у належний стан. Крім цього, існує пропозиція щодо спеціального регулювання наслідків недійсності
установчих документів стосовно правової долі укладених у ході діяльності
угод, а саме, на думку В. І. Татькова, доцільно встановити, що визнання установчих документів недійсними саме по собі не тягне недійсності угод, вчинених до визнання установчих документів недійсними15.
____________
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Спасибо-Фатєєва І. В. Спірні питання недійсності правочинів [Текст] / І. В. СпасибоФатєєва // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 3 (50).– С. 95–106.
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Татьков В. І. Правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерного товариства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 [Текст] / В. І. Татьков; НАН України. Ін-т
екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2003. – 20 с. – С. 7.
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Згідно з ст. 11 Першої директиви 68/151/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств «Про координацію гарантій (застережних заходів), які вимагаються
країнами-членами від компаній в рамках контексту другого абзацу Статті 58
Договору для захисту інтересів членів та інших з перспективою зробити такі
гарантії однаковими в усьому Співтоваристві» від 9 березня 1968 року16 закони країн-членів можуть не передбачати недійсність компанії у випадках відмінних від наступних:
(1) недійсність компанії повинна оголошуватись рішенням суду, що діє
відповідно до норм статутного права;
(2) недійсність компанії може оголошуватись лише за наступними причинами:
(а) жоден документ про заснування не був виконаний, або правила превентивного контролю чи вимоги стосовно юридичних формальностей не були
дотримані;
(б) цілі компанії є незаконними або протилежними суспільній політиці;
(в) документ про заснування або устав не вказує назву компанії, кількість індивідуальних підписаних капіталів, загальну суму підписаного капіталу або цілей компанії;
(г) незмога дотриматись положень національного законодавства стосовно мінімального розміру капіталу, що має бути оплаченим;
(д) обмежена дієздатність всіх членів-засновників;
(е) порушення національного законодавства, що регулює діяльність даної компанії, коли кількість членів-засновників є меншою за два. Окремо від
вищезгаданих підстав недійсності компанії, остання не підпадає не під які
інші причини неіснування, повної чи порівняльної недійсності або заяви про
недійсність. Недійсність спричиняє ліквідацію компанії, так же як і закриття.
Недійсність не впливає на дійсність будь-яких зобов’язань, взятих на
себе компанією чи разом з компанією, і не має заподіювати шкоди наслідкам
ліквідації компанії. Закони кожної країни-члена можуть містити положення
про наслідки недійсності компанії для її членів, а власники акцій капіталу
залишаються зобов’язаними оплатити капітал, на який вони домовились підписатись, але ще не оплатили.
При цьому, узгодження права компаній у межах ЄС було покликане
сприяти економічній інтеграції держав-членів і розпочалося в 1961 році зі
скасуванням обмежень на свободу здійснення підприємницької діяльності.
Метою такого узгодження була реалізація основних свобод європейського
____________
16

Про координацію гарантій (застережних заходів), які вимагаються країнами-членами від
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_453/conv

236

Юрій Юркевич

права, якими є свобода підприємницької діяльності, свобода пересування осіб,
товарів, свобода надання послуг та свобода руху капіталу. Реалізація вказаних
свобод невідривно пов’язана з основною метою Європейської Спільноти, що
полягає в ефективному функціонуванні внутрішнього ринку, яке гарантується
фундаментальними свободами, наданими громадянам Спільноти17.
Висновки. Враховуючи вищевикладене, конкретизуючи деякі питання, вважаємо за доцільне у процесі реформування чинного законодавства України та
наближення його до Європейських стандартів, доповнити його положенням,
відповідно до якого засновники юридичних осіб, створюючи їх на підставі
модельних статутів, матимуть право включати до статуту тільки ті положення, які відрізняються від модельних. Крім цього, додатково аргументуючи
існуючу у юридичній літературі точку зору щодо наслідків недійсності установчих документів, враховуючи Європейський досвід регулювання окреслених питань, на нашу думку, ст. 88 Цивільного кодексу України необхідно доповнити ч. 4 наступного змісту: «Визнання судом установчих документів
юридичної особи недійсними не впливає на дійсність будь-яких зобов’язань,
взятих на себе цією юридичною особою, які виникли до набрання відповідним судовим рішенням законної сили».
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Odpowiedzialność karna za przestępstwa
przeciwko bezpieczeństwu w ruchu oraz
eksploatacji pojazdów według KK Ukrainy
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karna, zróżnicowanie odpowiedzialności karnej.
W obowiązującym KK Ukrainy wyodrębniony został osobny Rozdział XI Części
szczególnej Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu oraz eksploatacji pojazdów. Sama nazwa rozdziału świadczy o tym, że w jego treści ustawodawca połączył ustawowe znamiona przestępstw, związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w sferze wykorzystania pojazdów. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zasady bezpieczeństwa nie istnieją dla samych zasad, więc same z siebie nie mogą
być przedmiotem ochrony karnoprawnej i nie tworzą poszczególnych rodzajów
stosunków w zakresie bezpieczeństwa ruchu czy eksploatacji pojazdów jako taki
przedmiot. Tak czy inaczej, wszystkie zasady bezpieczeństwa, bez względu na sferę stosowania tych zasad, mają na celu ochronę faktycznie istniejących stosunków
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społecznych, zwłaszcza w zakresie życia, zdrowia, własności, środowiska przyrodniczego itp. Głównym celem odpowiednich zasad bezpieczeństwa jest zapewnienie
przede wszystkim bezpiecznych warunków dla życia i zdrowia ludzi oraz, w
mniejszym stopniu, zasady te stosuje się również w zakresie stosunków własnościowych.
Analizując rodzajowy przedmiot ustawowych znamion przestępstw, określonych w Rozdziale XI Części szczególnej, naukowcy całkiem słusznie uważają,
że naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym zwykle stwarza zagrożenie wyrządzenia uszczerbku na życiu czy zdrowiu albo własności. Jest to uwarunkowane przez fakt, że z socjalnego punktu widzenia proces ruchu drogowego jest
jednoczesnym przemieszczaniem się dwóch potężnych potoków społecznych: pojazdów i przechodniów1. Więc przepisy, które regulują ten ruch, są bezpośrednio
skierowane na ochronę praw jego uczestników, którzy mogą ucierpieć na skutek
czynu zabronionego.
Jednak bezpieczeństwo ruchu i eksploatacji pojazdów obecnie nie sprowadza się tylko do ochrony życia, zdrowia i własności. Przecież infrastruktura transportowa istnieje nie tylko dla komfortu czy przyjemności. We współczesnych warunkach pojazdy uczestniczą prawie we wszystkich dziedzinach działalności człowieka. Dość często naruszenie odpowiednich zasad bezpieczeństwa przez pojazdy
doprowadza do opóźnień w dostawie ładunków i pasażerów, dezorganizacji funkcjonowania pojazdów, co bezpośrednio nie wyrządza uszczerbku na własności,
życiu czy zdrowiu, jednak powoduje poważne trudności organizacyjne i może doprowadzić do naruszenia nieokreślonej liczby praw czy wolności zarówno osób
fizycznych, jak i osób prawnych. I w tym stosunku bardziej słuszną, naszym zdaniem, jest stanowisko W. Mysływego, który uważa, że szkodliwość społeczna usiłowania przestępstwa s, związanego z naruszeniem zasad bezpieczeństwa ruchu
drogowego albo eksploatacji pojazdów, uwarunkowana jest nie tylko przez fakt, że
mogą one wyrządzać bezpośredni uszczerbek na życiu czy zdrowiu człowieka lub
też własności, ale także przez to, że naruszają funkcjonowanie różnych rodzajów
pojazdów2.
Ze względu na to, że karnoprawna ochrona życia i zdrowia ludzi może całkowicie zostać uregulowana poprzez normy karnoprawne rozdziału II, a własności –
poprzez normy rozdziału VI Części szczególnej, głównym bezpośrednim przedmiotem ustawowych znamion przestępstw, przewidzianych w rozdziale XI, miałyby być stosunki, które zapewniają normatywne funkcjonowanie pojazdów (ich ruchu i (albo) eksploatacji). Oczywiście, że w tych przypadkach ustawodawca mógłby skonstruować tzw. złożone ustawowe znamiona przestępstw (ustawowe znamiona z dwoma osobnymi podmiotami ochrony karnoprawnej), wykorzystując jako
____________
1
Borisov V. I., Ugołownaja otwetstwennostj za naruszenije prawil, norm i standartow, obespeciwajuszcich bezopasnostj dorozhnogo dvizhenija, Konsum, Charkow 2001, s. 8, 45.
2
Mysływyj V. A., Złoczyny proty bezpeky dorożnioho ruchu ta ekspluatatsii transportu, Juryd.
akad. MWS, Dnipropetrovsk 2004, s. 45.
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drugi indywidualny przedmiot stosunki w zakresie ochrony życia, zdrowia lub
mienia zarówno w granicach podstawowych, jak i kwalifikowanych przestępstw.
Gdyby ustawodawca postępował zgodnie ze wspomnianą zasadą, to dwuprzedmiotowa konstrukcja poszczególnych znamion przestępstwa wyglądałaby całkiem logicznie. Na marginesie zauważmy, że niektórzy naukowcy już zwracali uwagę na
problem błędnego rozumienia tych stosunków społecznych, które należą do zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji pojazdów, co ostatecznie
prowadzi do niewłaściwego umieszczenia artykułów w strukturze Części szczególnej KK. Chodzi tu zwłaszcza o ustawowe znamiona przestępstw, przewidziane w
art. 278 KK «Zabór albo kradzież pojazdu szynowego, statku powietrznego, morskiego czy rzecznego», art. 289 KK «Bezprawne przywłaszczenie pojazdu»,
art. 290 KK «Zniszczenie, falszowanie albo wymiana numerów węzłów i agregatów pojazdu». Chodzi o to, że wspomniane usiłowanie przestępstwa wyrządza
krzywdę tylko stosunkom własności i nie odzwierciedla specyfiki zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego albo eksploatacji pojazdów.
Natomiast analiza osobnych ustawowych znamion przestępstwa z rozdziału
XI świadczy o tym, że ustawodawca, ustalając odpowiedzialność karną za naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu albo eksploatacji pojazdów, faktycznie zapewnia
ochronę karnoprawną tylko jednemu przedmiotowi – życiu albo zdrowiu człowieka. W ten sposób powstaje norma szczególna, która przewiduje odpowiedzialność
za wyrządzenie uszczerbku na życiu lub zdrowiu człowieka w skutek naruszenia
odpowiednich zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego albo eksploatacji pojazdów.
Podobne konstrukcje ustawodawcze determinują kwestię racjonalności osobnego
wyróżnienia w Części szczególnej niektórych artykułów z normami specjalnymi
wówczas, gdy w rzeczywistości mogą one być zastąpione znamionami kwalifikującymi, które będą wskazywać na naruszenie norm szczególnych bezpieczeństwa,
w ogólnych normach o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu osoby czy własności. Jednocześnie dziś obecność takiego rodzaju osobnych norm specjalnych
pozwala na stwierdzenie, że w Rozdziale XI Części szczególnej kodeksu istnieje
znaczna ilość tzw. ukrytych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu osoby.
Naszym zdaniem, do takich specjalnych norm z jedynym przedmiotem
ochrony karnoprawnej w granicach ustawowych znamion przestępstwa, przewidzianych w Rozdziale XI zzęści szczególnej należą: art. 276 KK «Naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu albo eksploatacji pojazdów kolejowych, wodnych czy
powietrznych», art. 281 KK «Naruszenie przepisów lotów powietrznych», art. 282
KK «Naruszenie przepisów wykorzystania przestrzeni powietrznej», art. 283 KK
«Samowolne bez nagłej potrzeby zatrzymanie pociągu», art. 284 KK «Nieudzielenie pomocy statkowi i osobom, znajdującym się w niebezpieczeństwie», art. 286
KK «Naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego albo eksploatacji pojazdów przez osoby, które kierują pojazdami», art. 287 KK «Oddanie do eksploatacji
niesprawnych technicznie pojazdów albo inne naruszenia ich eksploatacji», art. 288
KK «Naruszenie przepisów, norm i standardów, które dotyczą ubezpieczenia ruchu
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drogowego», art. 291 KK «Naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących
pojazdów».
Konstrukcja wspomnianych ustawowych znamion przestępstw pozwala na
stwierdzenie, że z całego zakresu stosunków społecznych, dla których przewidziane
są zasady bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji pojazdów, ustawodawca wybiera jako
przedmiot indywidualny tylko stosunki w zakresie ochrony życia i zdrowia. Więc,
wszystkie wspomniane normy karnoprawne są w istocie normami szczególnymi w
odniesieniu do norm ogólnych, dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
Analizując ustawowe znamiona przestępstw, przewidziane w rozdziale XI
Części szczególnej, które są zakwalifikowane przez nas jako «ukryte» usiłowanie
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, można dojść do wniosku, że istnieje pewne
naruszenie zasad zróżnicowania odpowiedzialności karnej. Chodzi tu po pierwsze o
nieuzasadnione wyróżnienie dużej ilości specjalnych norm na podstawie różnych
specjalnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących poszczególnych rodzajach pojazdów, które, tak naprawdę, nie mają wpływu na szkodliwość społeczną odpowiednich
przestępstw, po drugie o niesystemowe wykorzystanie znamion zarówno konstytutywnych, jak i kwalifikujących, i po trzecie o nieobecność jakichkolwiek uzasadnionych podejść do konstruowania sankcji odpowiednich norm karnoprawnych itp.
W poszczególnych przypadkach główne ustawowe znamiona przestępstw są
formułowane jako przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa, kiedy jako skutek konstytutywny naruszenia pewnych zasad bezpieczeństwa przewiduje się stworzenie zagrożenia dla życia ludzi albo nastąpienia innych poważnych skutków
(cz. 1 art. 276, cz. 1 art. 281 KK). W jednym katalogu przestępstw, obok wspomnianych skutków w postaci zagrożenia wyrządzenia krzywdy, jest przewidziane,
jako skutek alternatywny, wyrządzenie uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego
(cz. 1 art. 283 KK). Jeśli dla większości odpowiednich ustawowych znamion przestępstw wyrządzenie poszkodowanemu średniego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanie ciężkich uszkodzeń ciała albo śmierci ustawodawca zalicza do cech kwalifikujących (art. 276, 281, 282, 283, 286 KK), to w poszczególnych znamionach
ustawowych cechy te ustawodawca wykorzystuje jako konstytutywne, przy czym
równoznaczne ze względu na ich niebezpieczeństwo społeczne (art. 287, 288 KK).
Za rażące naruszenie zasad zróżnicowania odpowiedzialności uważamy, szczególnie, łączenie, w granicach jednego i tego samego zestawu przestępstwa, skutków w
postaci średniego uszczerbku na zdrowi z ciężkimi uszkodzeniami ciała oraz skutkiem w postaci spowodowania śmierci. Przecież oczywistym jest, że skutki w postaci uszkodzeń ciała i spowodowania śmierci nie są równoznaczne.
Zresztą, w KK są także inne nieuzasadnione naruszenia systemowości.
Szczególnie w cz. 2 w art. 281 KK «Naruszenie przepisów ruchu lotniczego» do
znamion kwalifikujących ustawodawca zalicza spowodowanie uszkodzeń ciała
poszkodowanego średniej wagi, a w podobnym, ze względu na swoje cechy, przestępstwie, przewidzianym w cz. 2 art. 282 KK «Naruszenie przepisów wykorzystania przestrzeni powietrznej», do takich znamion zaliczone zostało nie tylko średnie,
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ale i ciężkie uszkodzenie ciała. Przy czym sankcje przewidziane w cz. 2 art. 281
KK i cz. 2 art. 282 KK są równoznaczne. Na ogół należy uznać, że w Rozdziale XI
ustawodawca w większości przypadków zajmuje całkiem słuszne stanowisko, kiedy zwiększa w normach szczególnych odpowiedzialność karną niektórych podmiotów w razie naruszenia przez nich zasad szczególnych bezpieczeństwa, które doprowadziło do wyrządzenia uszczerbku na życiu czy zdrowiu człowieka. Jednak
obecność dużej ilości norm szczególnych powoduje, że w poszczególnych wypadkach znowu mają miejsce nieuzasadnione wyjątki od zasady ogólnej. Np. w art. 287,
288 KK jednym ze skutków konstytutywnych jest śmierć poszkodowanego, a w
art. 291 KK – śmierć więcej niż jednej osoby. Kara maksymalna we wszystkich
sankcjach tych artykułów jest równoważna karze maksymalnej, przewidzianej w
cz. 1 art. 119 KK za nieumyślne spowodowanie śmierci jednego człowieka. Jeśli
więc w art. 287, 288 KK, w takim przypadku możemy stwierdzić braku zróżnicowania odpowiedzialności karnej, to odnosząc się do art. 291 KK, możemy mówić
wręcz o istnieniu uprzywilejowanego rodzaju nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch lub więcej osób.
Należy zwrócić uwagę na nieuzasadnione podejście ustawodawcy, który
zamiast wykorzystać ogólne pojęcia naruszenia zasad szczególnych bezpieczeństwa i eksploatacji pojazdów, stara się maksymalnie uszczegółowić te zasady, odnosząc je do poszczególnych typów pojazdów i tworząc na ich podstawie różne
rodzaje specjalnych norm karnoprawnych, które, tak naprawdę, pod względem treści niewiele się od siebie różnią.. Wreszcie na bezpodstawowość takiego prawodawczego podejścia wskazują zarówno jak treść dyspozycji osobnych norm karnoprawnych, tak i analiza porównawca sankcji.
I tak, w art. 287 KK ustawodawca najpierw próbuje detalizować rodzaje naruszenia przepisów eksploatacji pojazdów, jednak, rozumiejąc niemożliwość przytoczenia ich wyczerpującej listy, wykorzystuje także ogólne pojęcie – «inne poważne naruszenie zasad eksploatacji pojazdów, które regulują ruch drogowy». Ponadto, dając przykłady naruszenia różnych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego
i eksploatacji pojazdów w art. 287, 288, 291 KK i wyróżniając na tej podstawie
odpowiedne normy karnoprawne, ustawodawca nie przeprowadza realnego rozróżnienia odpowiedzialności za te naruszenia. Przecież sankcje za naruszenie tych
norm są takie same., wyjątek stanowi jedynie art. 287 KK, w którym jest przewidziana możliwość stosowania kary dodatkowej w postaci pozbawienia prawa
obejmowania posady związanej z odpowiedzialnością za stan techniczny albo eksploatację pojazdów. Pojawia się więc kolejny argument, który pozwala zakwestionować słuszność osobnego wyróżnienia takiej ilości norm specjalnych, które nie
tylko nie zapewniają zróżnicowania treści odpowiedzialności karnej, ale również
niepotrzebnie zwiększają objętość części szczególnej KK.
Nieuzasadnione nagromadzenie artykułów, w których detalizowane są rozmaite przepisy bezpieczeństwa transportowego, powodują również kwestie sporne,
które dotyczą różnej konstrukcji analogicznych, ze względu na treść ustawowych
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znamion, przestępstwa. Dostrzegamy to przede wszystkim w art. 281 KK, który
mówi o naruszeniu zasad bezpieczeństwa ruchu lotniczego przez osoby, które nie
prowadzą i nie obsługują pojazdów mechanicznych w ruchu powietrznym. Przy
czym skutki tego naruszenia są przewidziane w postaci sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia więcej niż jednej osoby albo nastąpienia innych poważnych
skutków. Jednocześnie, w art. 282 KK ustalono odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów wykorzystania przestrzeni powietrznej, jeśli ich naruszenie spowodowało zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Więc, jeśli w art. 281 KK
skutkami konstytutywnymi przestępstwa w typie podstawowym jest sprowadzenie
niebezpieczeństwa dla życia więcej niż jednej osoby albo nastąpienia innych poważnych skutków, to w art. 282 KK skutek jest sformułowany w taki sam sposób,
jak został sformułowany czyn w zestawie przestępstwa przewidzianym w art. 281
KK. Zatem, jeśli naruszenie zasad bezpieczeństwa jest tylko czynem wśród znamion strony przedmiotowej przestępstwa, przewidzianym w art. 281 KK, to w
art. 282 KK klasyfikowany jest jako skutek. Naszym zdaniem, wyjaśnienie takiego
chaotycznego wykorzystania znamion strony przedmiotowej w analogicznych zestawach przestępstw jest niemożliwe, podobnie, jak niemożliwe jest wyjaśnienie
dlaczego w analogicznych zestawach przestępstw ustawodawca w różny sposób
uwzględnia szkodliwość społeczną zasadniczo jednych i tych samych znamion.
Ponadto, nie zważając na to, że, w odróżnieniu od cz. 1 art. 282 KK, w cz. 1
art. 281 KK jako obowiązkowych skutków naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu
lotniczego przewidziano sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia ludzi albo nastąpienia innych poważnych skutków, sankcja cz. 1 art. 282 KK w sposób nieuzasadniony przewiduję bardziej surową karę. Jednak w przypadku przestępstwa w
typie kwalifikowanym ustawodawca w ogóle poddaje w wątpliwość słuszność
osobnego wyróżniania norm, zawartych w art. 281 KK i art. 282 KK. Przecież w
sankcjach cz. 2, 3 art. 281 KK przewidziane są takie same rodzaje i wymiary kar,
jak i w sankcjach cz. 2, 3 art. 282 KK.
Na szczególną uwagę w systemie «ukrytych» przestępstw przeciwko życiu i
zdrowiu osoby zasługują ustawowe znamiona przestępstwa, przewidziane w
art. 286 KK «Naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego albo eksploatacji
pojazdów przez osoby, które kierują pojazdami». Dane statystyczne świadczą o
tym, że wskazane przestępstwo, w porównaniu z innymi przestępstwami «transportowymi», popełniane jest najczęściej. Jednocześnie, właśnie praktyka stosowania
prawa do danego zestawu przestępstwa pozwala nam, po raz kolejny, zaakcentować konieczność zróżnicowania odpowiedzialności karnej nie tylko za nieumyślne
wyrządzenie uszczerbku na życiu czy zdrowiu wskutek naruszenia specjalnych
zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przepisów ruchu drogowego i eksploatacji pojazdów, ale i za odpowiednie zamiary bezpośrednie.
Należy zauważyć, że w art. 286 KK ustawodawca na ogół poprawnie podchodzi do zróżnicowania odpowiedzialności karnej osób, które wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i eksploatacji pojazdów wyrządziły poszko-
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dowanemu uszczerbek na życiu lub zdrowiu. O tym świadczy porównawcza analiza
sankcji art. 286 KK i odpowiednich artykułów Rozdziału II Części szczególnej, które
przewidują odpowiedzialność za nieumyślne ciężkie i średnie uszkodzenie ciała
(art. 128 KK), a także nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 119 KK). Chodzi o to,
że w art. 286 KK zakres odpowiedzialności karnej został zasadniczo zwiększony.
Prawdę mówiąc, i w tym przypadku nie obeszło się bez nieuzasadnionego odstąpienia od tej ogólnej tendencji. ZW cz. 1 art. 286 KK kara maksymalna przewyższa
sankcję art. 128 KK, jednak z jakiegoś powodu jej dolna granica jest łagodniejsza, co
pozwala na wysunięcie wniosku o fragmentarycznym istnieniu w cz. 1 art. 286 KK
uprzywilejowanego rodzaju nieumyślnego ciężkiego i średniego uszkodzenia ciała.
Jednocześnie, za nieprawidłową i nawet niebezpieczną uważamy nadużywaną praktykę organów ścigania, kiedy spowodowanie śmierci czy uszkodzenia ciała
poszkodowanego przez osobę, która kierowała pojazdem wskutek naruszenia przez
nią zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego albo eksploatacji pojazdów a priori
jest rozpatrywane wyłącznie przez pryzmat znamion przestępstwa, przewidzianego
w art. 286 KK. W tym stosunku pod względem formalnym słuszne jest stanowisko
Sądu Najwyższego Ukrainy, odnotowane w orzeczeniu z dnia 23 grudnia 2005 roku nr 14 «O praktyce stosowania przez sądy Ukrainy ustawodawstwa w postępowaniach o niektórych przestępstwach i wykroczeniach przeciwko bezpieczeństwu
w ruchu drogowym oraz w eksploatacji pojazdów, a także w przestępstwach administracyjnych, związanych z pojazdami». W p. 8 tego orzeczenia jest zapisane, że
odpowiedzialność zgodnie z art. 286–288, 415 KK nastepuje tylko pod warunkiem,
że osoba winna naruszenia określonych zasad nieumyślnie spowodowała średnie
uszkodzenie ciała, ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć poszkodowanego. Jeśli
naruszając odpowiednie przepisy i uświadamiając sobie szkodliwość społeczną
swoich czynów, winny przewidywał skutki społecznie niebezpieczne i świadomie
do nich dążył lub też uświadamiał sobie ich wywołanie, to czyny te należy kwalifikować zgodnie z artykułami KK, w których ustalona została odpowiedzialność za
zamierzone przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu osoby.
Jednak w praktyce pracownicy organów ścigania nie zadają sobie trudu zbadania szczegółów dość skomplikowanego procesu ustalania stosunku psychicznego
sprawcy do czynu i jego skutków. Nawet w tych przypadkach, kiedy pod czas postępowania staje się jasne, że osoba, która kierowała pojazdem, nie tylko naruszyła zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, a demonstracyjnie ignorowała je, o czym
może świadczyć przede wszystkim szybkość, stopień naruszenia prawa, stan nietrzeźwości, itd, to kwestia psychicznego stosunku do skutków, mimo wszystko ,nie jest
badana. Nie jest to zaskakujące, przecież znacznie łatwiej jest, z punktu widzenia
postępowania, obciążyć sprawcę i udowodnić jego winę w popełnieniu przestępstwa
przewidzianego w art. 286 KK, niż badać rzeczywisty psychiczny stosunek kierowcy
do swojego czynu i jego skutków. Uważamy, że usunięcie art. 286 KK i uzupełnienie
ogólnych ustawowych znamion przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (normy o
uszkodzeniach ciała i zabójstwie) zarówno zamierzonych, jak nieumyślnych o zna-
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miona kwalifikujące, które wskazywałyby na wyrządzenie uszczerbku z wykorzystaniem źródła zwiększonego niebezpieczeństwa (naruszeniem zasad jego wykorzystania), mogłoby zwrócić uwagę pracowników organów ścigania na ten problem.
Chodzi o to, że zakres odpowiedzialności karnej miałby obejmować nie tylko tzw. nieostrożność zawodową, ale i celowe wykorzystanie określonej wiedzy
fachowej, w tym i źródeł zwiększonego niebezpieczeństwa. Poza tym, występowanie takich cech kwalifikujących wśród ustawowych znamion przestępstw, dotyczących uszkodzenia ciała i zabójstwa, zarówno nieumyślnego, jak i umyślnego,
utrudni pracownikom organów ścigania stereotypowe podejście do kwalifikacji
wszystkich przypadków wyrządzenia krzywdy przez osoby kierujące pojazdami.
Występowanie odpowiednich znamion kwalifikujących w przestępstwach umyślnych przeciwko życiu i zdrowiu zmusi organy ścigania do dokładnej analizy kwestii dotyczącej rodzaju winy w przypadku naruszenia odpowiednich przepisów.
Konstrukcja przestępstwa przewidzianego w art. 286 KK warunkuje także inne kwestie sporne. Chodzi przede wszystkim o formalną możliwość kwalifikacji
czynów sprawcy według art. 286 KK, który wszedł w posiadanie pojazdu niezgodnie
z prawem, np., wskutek dokonania przestępstwa albo nie miał prawa do kierowania
odpowiednim środkiem lokomocji. Stanowisko Sądu Najwyższego w tej kwestii jest
dość kontrowersyjna. W p. 4 wspomnianego orzeczenia sąd zauważa, że za podmiot
przestępstwa, przewidzianego w art. 286 KK, uznaje się osobę, która kieruje pojazdem, bez względu na to, czy ma do tego prawo. Naszym zdaniem, z takim stanowiskiem raczej nie można się zgodzić. Powstaje bowiem pytanie, czy obowiązek przestrzegania pewnych zasad bezpieczeństwa może być przeniesiony na osobę, która
formalnie nie należy do systemu odpowiednich stosunków prawnych? Wydaje się, że
na to pytanie należy dać odpowiedź negatywną. Od złodzieja, który niezgodnie z
prawem zawładnął pojazdem albo od osoby, która jest pozbawiona lub w ogóle nie
ma prawa do kierowania pojazdem, nie można żądać ważnego przeglądu technicznego pojazdu i zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, a także dotrzymania wszystkich innych wymagań kierowania pojazdem.
Wszystkie czyny takiej osoby wobez pojazdu znajdują się poza zakresem regulacji
prawnej, ponieważ osoba, która zawładnęła takim pojazdem, nie została pełnoprawnym podmiotem odpowiednich stosunków transportowych i na nią nie powinny być
przeniesione wymagania, które dotyczą właściciela pojazdu. prawowitego posiadacza czy właściciela. Podobnie, naszym zdaniem, nie można żądać przestrzegania zasad bezpiecznego posługiwania się bronią od osoby, która skradła taką broń.
Należy jednak zauważyć, że chociaż z formalnego punktu widzenia stanowisko sądu można uznać za błędne, to z punktu widzenia treści ma ono swoje uzasadnienie. Przecież bez względu na to, czy dana osoba kieruje pojazdem z godnie z
prawem , czy też nie, to jej działalność przez to nie staje się mniej niebezpieczna.
Jednak jest to uwarunkowane przez fakt wykorzystania (prawnego czy bezprawnego) źródła zwiększonego niebezpieczeństwa, jakim jest pojazd. W literaturze naukowej całkiem słusznie podkreśla się, że zasadniczą cechą jakiegokolwiek źródła
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zwiększonego niebezpieczeństwa jest jego właściwość, która wskazuje na wysoki
stopień prawdopodobieństwa spowodowania społecznie niebezpiecznych skutków
w razie naruszenia zasad bezpieczeństwa.
Z badaną kwestią związany jest jeszcze jeden problem. Chodzi o odpowiedzialność karną osoby, która wyrządziła uszczerbek na życiu lub zdrowiu podczas
kierowania pojazdem np. w lesie, na polu, w salonie samochodowym czy na terenie przedsiębiorstwa, tj. w miejscu, w którym, naszym zdaniem, formalnie nie
działają przepisy ruchu drogowego. W tym przypadku stanowisko sądu również
budzi pewne zastrzeżenia. Zwłaszcza w p. 5 wspomnianego orzeczenia, w którym
czytamy, że odpowiedzialność, zgodnie z art. 286 KK, następuje bez względu na
miejsce, gdzie zostały naruszone zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego czy
eksploatacji pojazdów, przepisy prowadzenia albo eksploatacji pojazdów (na magistrali, szosie, ulicy, przejeździe kolejowym, polu, terenie przedsiębiorstwa, posesji,
itp.). Należy jednak zauważyć, że przepisy ruchu drogowego regulują zachowanie
uczestników ruchu drogowego na tych odcinkach danej miejscowości, które są
specjalnie przeznaczone dla ruchu pojazdów. Oczywiście, że pola, lasu czy pomieszczenia salonu samochodowego, itp. nie można uznać za miejsce specjalnie
przeznaczone dla ruchu pojazdów. Jednak znowu musimy przyjąć, że społeczna
szkodliwość czynu i jego skutków w takich przypadkach nie jest mniejsza, przecież
chodzi o wykorzystanie źródła zwiększonego niebezpieczeństwa. Także w tym
przypadku nie ma znaczenia, czy zostało te źródło wykorzystane zgodnie z określonymi przypisami, czy też nie.
Uważamy więc, że istnieją podstawy do wywnioskowania o konieczność
uzupełnienia ogólnej struktury przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, które przewidują spowodowanie uszkodzenia ciała czy śmierci, o nową cechę kwalifikującą,
która wskazywałaby na wyrządzenie uszczerbku na życiu czy zdrowiu ofiary w
związku z wykorzystaniem źródła zwiększonego niebezpieczenstwa. Naszym zdaniem, takie znamię kwalifikujące wraz z cechą kwalifikującą, która będzie wskazywać na naruszenie szczególnych przepisów bezpieczeństwa, pozwoli na ograniczenie znacznej ilości norm szczególnych, w tym i norm, przewidzianych w Rozdziale XI Części szczególnej KK.

Summary
Criminal responsibility for criminal offenses against traffic safety and safety
of transport operation according to the Criminal Code of Ukraine

This article is concerned with problems of criminal responsibility for criminal offences against traffic safety and safety of transport operation. Today it is devoted a
separated Section XI of Special Part «Criminal offenses against traffic safety and
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safety of transport operation» in the current Criminal Code of Ukraine. The title of
this section indicates that there are combined offenses related to violation of safety
rules in the field of transport usage. The article points out that the security rules do
not exist for the sake of rules and therefore its cannot be the object of criminal law
protection and do not create district types of social relations of traffic safety or
safety of transport operation in the capacity of such object. Whatever regardless of
the fields all safety rules focuses on the protection of real social relations including
life, health, property, environment etc. The main purpose of the safety regulations
first of all is to create a safe conditions for human life and health and to a lesser
extent these rules also protects property relations. At the same time, social relations
that ensure the normal operation of transport must be considered as the main direct
object of these crimes. Other objects of criminal law protection within the relevant
offenses can only serve as additional objects. Only in this case framing logic of the
Criminal Code of Ukraine construction will not be disturbed.
Instead, the certain offenses analysis of Section XI indicates that the legislator
actually provides criminal legal protection only for one object – to human life or
health. Therefore, a special rule which provides liability for causing injury to life or
human health as a result of violation of the relevant rules of traffic safety or safety of
transport operation is creating. Such regulatory structures determine questions about
advisability of selection of such special rules in Special part of the Criminal Code of
Ukraine. Actually they can be replaced by qualifying signs that will point to specific
violations of safety rules in general rules of crimes against life and human health or
property. However, this kind of separate specific rules allows us to assert the existence of the large number of so-called covert crimes against life and human health in
Section XI of the Special part of the Criminal Code of Ukraine.
Particular attention is paid to the problems concerning to the criminal responsibility for offense under Article 286 of the Criminal Code «Violation of rules
related to traffic safety and safety of transport operation by persons who drive a
vehicle». The conclusion that in practice enforcement officers don’t pay enough
attention to determine guilt of the person who violated the rules has been substantiated. As author thinks that it leads to weaken the criminal responsibility of drivers
who intentionally violate these rules in some cases.
It is proved that general offenses against life and human health that involve infliction of bodily injury or death must be completed by new qualifying sign which
provides such consequences in connection with a source of increased danger. This
qualifying sign along with the qualifying sing that would point out a violation of special safety rules will allow refusing a significant number of special rules including
the rules provided in Section XI of the Special Part of the Criminal Code.
Keywords: crime, traffic safety, transport, criminal responsibility, differentiation
of criminal responsibility.
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Кримінальна відповідальність за злочини
проти безпеки руху та експлуатації транспорту
за КК України
Ключові слова: Злочин, безпека руху, транспорт, кримінальна відповідальність,
диференціація кримінальної відповідальності.
В чинному КК України виділено окремий Розділ ХІ Особливої частини «Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту». Сама назва цього
розділу свідчить про те, що в його змісті законодавцем об’єднані склади злочинів, пов’язані з порушенням правил безпеки у сфері використання транспорту. Треба звернути увагу на той факт, що правила безпеки не існують заради самих правил, а тому самі по собі не можуть бути об’єктом кримінально-правової охорони і не створюють самостійних видів відносин безпеки руху чи експлуатації транспорту в якості такого об’єкта. Так чи інакше, але всі
правила безпеки, незалежно від сфери дії цих правил, спрямовані на охорону
реально існуючих суспільних відносин, зокрема, життя, здоров’я, власності,
довкілля тощо. Основне призначення відповідних правил безпеки – це створити, в першу чергу, безпечні умови для життя і здоров’я людини і в меншій
мірі ці правила убезпечують також відносини власності.

250

Володимир Бурдін

Розглядаючи родовий об'єкт складів злочинів, передбачених в розділі ХІ
Особливої частини, вчені цілком правильно вважають, що порушення правил
безпеки на транспорті, як правило, створює загрозу заподіяння шкоди життю
чи здоров’ю або власності. Зумовлюється це тим, що з соціальної точки зору
процес дорожнього руху становить собою одночасне переміщення двох по1
тужних соціальних потоків: транспортного та пішохідного . Отже, правила,
які убезпечують цей рух, безпосередньо спрямовані на охорону прав його
учасників, які можуть постраждати внаслідок порушення.
Проте безпека руху та експлуатації транспорту на сьогодні не зводиться до забезпечення лише життя, здоров’я та власності. Адже транспортна
інфраструктура функціонує не лише заради комфорту чи задоволення. В сучасних умовах транспорт задіяний практично у всіх сферах життєдіяльності
людини. Досить часто порушення відповідних правил безпеки на транспорті
призводить до затримки своєчасної доставки вантажів та пасажирів, дезорганізації роботи транспорту в цілому, що безпосередньо не заподіює шкоду
власності, життю чи здоров’ю, проте створює істотні труднощі організаційного характеру і може призводити до порушення невизначеного кола прав чи
свобод як фізичних, так і юридичних осіб. І в цьому відношенні більш правильною, на нашу думку, є позиція В. А. Мисливого, який вважає, що суспільна
небезпека відповідних злочинних посягань, пов’язаних з порушенням правил
безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, зумовлюється не тільки тим, що вони можуть заподіювати безпосередню шкоду життю чи здоров’ю людини або власності, але й порушують звичайну нормальну роботу
2
різних видів транспорту .
Враховуючи те, що кримінально-правова охорона життя та здоров’я
особи цілком може забезпечуватися кримінально-правовими нормами розділу ІІ,
а власності нормами розділу VІ Особливої частини, основним безпосереднім
об’єктом складів злочинів, передбачених в розділі ХІ, мали би бути відносини, які забезпечують нормальну роботу транспорту (його руху та (або) експлуатації). Звісно, що в цих випадках законодавець міг би конструювати так
звані складені склади злочинів (склади з двома самостійними об’єктами кримінально-правової охорони), використовуючи в якості другого безпосереднього
об’єкта відносини з приводу охорони життя чи здоров’я або власності причому як
в межах основних, так і кваліфікованих складів злочинів. Якщо б законодавець дотримувався названого підходу, то двооб’єктна конструкція окремих
складів сприймалася би цілком логічно. Принагідно зауважимо, що окремі вчені
вже звертали увагу на проблемах неправильного розуміння тих суспільних
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відносин, які входять в сферу дії правил безпеки руху та експлуатації транспорту, що в кінцевому рахунку призводить до неправильного розміщення
статей в системі Особливій частині КК. Так, зокрема, мова йде про склади
злочинів, передбачені ст. 278 КК «Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна», ст. 289 КК «Незаконне заволодіння транспортним засобом», ст. 290 КК «Знищення, підробка або
заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу». Мова йде про те,
названі посягання заподіюють шкоду лише відносинам власності і не відображають специфіку сфери дії правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Натомість аналіз окремих складів злочинів розділу ХІ свідчить про те,
що законодавець, встановлюючи кримінальну відповідальність за порушення
правил безпеки руху або експлуатації транспорту, фактично забезпечує кримінально-правову охорону лише одному об’єкту – життю чи здоров’ю людини. В
такий спосіб фактично створюється спеціальна норма, яка передбачає відповідальність за заподіяння шкоди життю чи здоров’ю людини внаслідок порушення відповідних правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Такі законодавчі конструкції зумовлюють питання доцільність самостійного виділення в Особливій частині окремих статей зі спеціальними нормами, якщо вони фактично можуть бути замінені кваліфікуючими ознаками,
які будуть вказувати на порушення спеціальних правил безпеки, в загальних
нормах про злочини проти життя та здоров’я особи чи власності. Разом з тим,
на сьогодні наявність такого роду самостійних спеціальних норм дозволяє нам
стверджувати про існування в розділі ХІ Особливої частини значної кількості
так званих завуальованих злочинів проти життя та здоров’я особи.
На нашу думку, до таких спеціальних по суті норм з одним об’єктом
кримінально-правової охорони в межах складу злочину, передбачених в розділі ХІ Особливої частини належать: ст. 276 КК «Порушення правил безпеки
руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту»,
ст. 281 КК «Порушення правил повітряних польотів», ст. 282 КК «Порушення правил використання повітряного простору», ст. 283 КК «Самовільне без
нагальної потреби зупинення поїзда», ст. 284 КК «Ненадання допомоги судну
та особам, що зазнали лиха», ст. 286 КК «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними
засобами», ст. 287 КК «Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації», ст. 288 КК «Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху»,
ст. 291 КК «Порушення чинних на транспорті правил».
Конструкція названих складів злочинів дозволяє стверджувати, що з
усієї сфери суспільних відносин, на які спрямовані правила безпеки руху та
експлуатації транспорту, законодавець включає в якості безпосереднього
об’єкта лише відносини з приводу охорони життя та здоров’я. Таким чином,

252

Володимир Бурдін

всі названі кримінально-правові норми є по суті спеціальними нормами по
відношенню до загальних норм про злочини проти життя та здоров’я.
Аналізуючи склади злочинів, передбачені в розділі ХІ Особливої частини, які віднесені нами до «завуальованих» посягань на життя та здоров’я, можна зробити висновок про наявність певних порушень правил диференціації
кримінальної відповідальності. Мова йде про необґрунтоване виділення великої кількості спеціальних норм на основі різних спеціальних правил безпеки в
окремих видах транспорту, що насправді не впливає на суспільну небезпеку
відповідних злочинів, про безсистемне використання як конститутивних, так і
кваліфікуючих ознак, про відсутність будь-яких обґрунтованих підходів щодо
конструювання санкцій відповідних кримінально-правових норм тощо.
Так, зокрема, в окремих випадках основні склади злочинів формульовані як делікти створення небезпеки, коли конститутивним наслідком порушення певних правил безпеки передбачено створення загрози для життя людей або настання інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 281 КК). В одному складі злочину поряд з вказаними наслідками у виді загрози заподіяння
шкоди передбачено як альтернативний наслідок заподіяння шкоди здоров’ю
потерпілого (ч. 1 ст. 283 КК). Якщо для більшості відповідних складів злочинів заподіяння потерпілому середньої тяжкості, тяжкого тілесного ушкодження або смерті відноситься законодавцем до кваліфікуючих ознак
(ст.ст. 276, 281, 282, 283, 286 КК), то в окремих складах ці ознаки використовуються законодавцем в якості конститутивних, причому рівнозначних за
своєю суспільною небезпекою (ст.ст. 287, 288 КК). Так, зокрема, грубим
порушенням правил диференціації відповідальності вважаємо об’єднання в
межах одного і того ж складу злочину наслідків у виді середньої тяжкості,
тяжких тілесних ушкоджень та смерті. Адже очевидно, що наслідки у виді
тілесних ушкоджень і смерті не є нерівнозначними.
Простежуються і інші безпідставні порушення системності. Так, зокрема, в ч. 2 ст. 281 КК «Порушення правил повітряних польотів» до кваліфікуючих ознак законодавець відносить заподіяння потерпілому середньої тяжкості тілесного ушкодження, а у подібному за своїми ознаками складі злочину,
передбаченому в ч. 2 ст. 282 КК «Порушення правил використання повітряного простору», до таких ознак віднесено не тільки середньої тяжкості, але й
тяжке тілесне ушкодження. При цьому санкції ч. 2 ст. 281 КК та ч. 2 ст. 282
КК тотожні. В цілому треба визнати, що в розділі ХІ законодавець у більшості випадків займає цілком правильну позицію, коли посилює у спеціальних
нормах кримінальну відповідальність спеціальних суб’єктів у випадку порушення ними спеціальних правил безпеки, що призвело до заподіяння шкоди
життю чи здоров’ю людини. Проте наявність значної кількості спеціальних
норм зумовлює те, що в окремих випадках знову ж таки відбуваються необґрунтовані винятки з цього загального правила. Так, зокрема, незважаючи на
те, що в ст.ст. 287, 288, КК одним з конститутивних наслідків передбачено
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смерть потерпілого, а в ст. 291 КК загибель людей, максимальне покарання у
всіх санкціях цих статей тотожне максимальному покаранню, передбаченому
в ч. 1 ст. 119 КК за необережне вбивство однієї людини. Тобто, якщо щодо
ст.ст. 287, 288 КК в такому випадку можна стверджувати про відсутність диференціації кримінальної відповідальності, то щодо ст. 291 КК можна говорити навіть про існування привілейованого виду необережного вбивства двох
чи більше осіб.
Треба звернути увагу на необґрунтованому підході законодавця, який
замість використання загального поняття порушення спеціальних правил
безпеки та експлуатації транспорту намагається максимально деталізувати ці
правила в окремих сферах транспорту, створюючи на цій основі різні види
спеціальних кримінально-правових норм, які насправді змістовно мало чим
відрізняються одна від одної. Врешті-решт безпідставність такого законодавчого підходу випливає, як зі змісту диспозицій окремих кримінально-правових норм, так і порівняльного аналізу санкцій.
Так, зокрема, в ст. 287 КК законодавець спершу намагається деталізувати види порушення правил експлуатації транспортних засобів, проте, розуміючи неможливість наведення їх вичерпного переліку, все ж таки використовує загальне поняття – «інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, що убезпечують дорожній рух». Крім цього, казуально описуючи порушення різних правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту
в ст.ст. 287, 288, 291 КК і виділяючи на цій основі відповідні кримінальноправові норми, законодавець не проводить реальної диференціації відповідальності за ці порушення. Адже санкції цих норм повністю тотожні, за винятком ст. 287 КК, в якій передбачено можливість призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів. Отже, маємо
черговий аргумент, який дозволяє поставити під сумнів доцільність самостійного виділення такої кількості спеціальних норм, які не тільки не забезпечують змістовної диференціації кримінальної відповідальності, але й
загромаджують обсяг Особливої частини КК.
Необґрунтоване нагромадження статей, в яких деталізуються найрізноманітніші правила транспортної безпеки зумовлюють також спірні проблеми,
які стосуються різної конструкції аналогічних по суті складів злочинів. Так,
зокрема, в ст. 281 КК йдеться про порушення правил безпеки повітряних
польотів особами, які не є працівниками повітряного транспорту. При цьому
наслідки від цього порушення передбачені у вигляді створення небезпеки для
життя людей або настання інших тяжких наслідків. Разом з тим, в ст. 282 КК
встановлено кримінальну відповідальність за порушення правил використання повітряного простору, якщо це спричинило загрозу безпеці повітряних
польотів. Таким чином, якщо в ст. 281 КК конститутивними наслідками
основного складу є створення небезпеки для життя людей або настання
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інших тяжких наслідків, то в ст. 282 КК наслідок сформульований так само,
як сформульоване діяння в складі, передбаченому в ст. 281 КК. Тобто, якщо
порушення правил безпеки є лише діянням серед ознак об’єктивної сторони
складу злочину, передбаченого в ст. 281 КК, то в ст. 282 КК воно виступає
вже в якості наслідку. На нашу думку, пояснити таке хаотичне використання
ознак об’єктивної сторони в аналогічних складах злочинів неможливо, як неможливо пояснити і те, чому в аналогічних складах злочинів законодавець по
різному враховує суспільну небезпеку по суті одних і тих самих ознак.
Крім того, незважаючи на те, що, на відміну від ч. 1 ст. 282 КК, в ч. 1
ст. 281 КК в якості обов’язкових наслідків порушення правил безпеки повітряних польотів передбачено створення небезпеки для життя людей або настання інших тяжких наслідків, санкція ч. 1 ст. 282 КК необґрунтовано передбачає більш суворий розмір покарання. Проте в кваліфікованих складах
цих злочинів законодавець взагалі ставить під сумнів доцільність самостійного виділення норм, передбачених ст. 281 КК та ст. 282 КК. Адже в санкціях
ч. 2, 3 ст. 281 КК передбачено абсолютно тотожні види та розміри покарань,
як і в санкціях ч. 2, 3 ст. 282 КК.
На особливу увагу в системі «завуальованих» злочинів проти життя та
здоров’я особи заслуговує склад злочину, передбачений ст. 286 КК «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Перш за все, це зумовлюється
статистичними даними, які свідчать про те, що даний злочин, порівняно з іншими «транспортними» злочинами вчиняється найчастіше. Разом з тим, саме
правозастосовна практика щодо даного складу злочину дозволяє нам вкотре
наголосити на необхідності диференціації кримінальної відповідальності не
тільки за необережне заподіяння шкоди життю чи здоров’ю внаслідок порушення спеціальних правил безпеки, зокрема правил дорожнього руху та експлуатації транспорту, але й за відповідні умисні посягання.
Треба відзначити, що в ст. 286 КК законодавець в цілому правильно
підходить до диференціації кримінальної відповідальності осіб, які внаслідок
порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту заподіяли потерпілому шкоду життю чи здоров’ю. Про це свідчить порівняльний аналіз санкцій ст. 286 КК та відповідних статей Розділу ІІ Особливої частини, які передбачають відповідальність за необережне тяжке та середньої
тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 КК), а також вбивство через необережність (ст. 119 КК). Мова йде про те, що в ст. 286 КК кримінальна відповідальність істотно посилена. Щоправда, і в даному випадку не обійшлося без
необґрунтованих відхилень від цієї загальної тенденції. Так, зокрема, в ч. 1
ст. 286 КК максимальне покарання перевищує санкцію ст. 128 КК, проте чомусь нижня його межа є більш м’якою, що дозволяє зробити висновок про
часткове існування в ч. 1 ст. 286 КК привілейованого виду необережного середньої тяжкості тілесного ушкодження.
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Разом з тим, неправильною і навіть небезпечною ми вважаємо штучно
«напрацьовану» практику правоохоронних органів, коли заподіяння потерпілому смерті чи тілесних ушкоджень особою, яка керувала транспортним засобом внаслідок порушення нею правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту a priori розглядається виключно через призму складу
злочину, передбаченого в ст. 286 КК. В цьому відношенні формально правильною є позиція Пленуму Верховного Суду України, виражена в постанові від
23 грудня 2005 року № 14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також адміністративні порушення на транспорті».
Так, в п. 8 цієї постанови вказується, що відповідальність за ст.ст. 286–288,
415 КК настає лише за умови, що винна особа внаслідок порушення певних
правил спричинила з необережності потерпілому середньої тяжкості чи тяжке
тілесне ушкодження або його загибель. Якщо ж, порушуючи відповідні
правила й усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, винний
передбачав суспільно небезпечні наслідки і бажав або свідомо припускав їх
настання, ці дії необхідно кваліфікувати за статтями КК, в яких встановлено
відповідальність за умисні злочини проти життя та здоров’я особи.
Разом з тим, на практиці працівники правоохоронних органів не обтяжують себе особливостями доволі складного процесу встановлення психічного ставлення особи до вчинюваного нею діяння та його наслідків. Навіть в
тих в випадках, коли за обставинами справи зрозуміло, що особа, яка керувала транспортним засобом, не просто порушила правила безпеки дорожнього
руху, а відверто ігнорувала їх, про що може свідчити, зокрема, швидкість,
грубість порушення, стан тяжкого сп’яніння, питання про психічне ставлення
до наслідків спеціально не досліджується. Воно і не дивно, адже значно простіше, перш за все, з процесуальної точки зору інкримінувати і довести винуватість особи у вчиненні злочину, передбаченому ст. 286 КК, ніж досліджувати реальне психічне ставлення водія до свого діяння і його наслідків. Вважаємо, що виключення ст. 286 КК і доповнення заміст неї загальні склади
злочинів проти життя та здоров’я (норми про тілесні ушкодження та вбивство) як умисні, так і необережні, кваліфікуючою ознакою, яка би вказувала на
заподіяння шкоди у з використанням джерела підвищеної небезпеки (порушенням правил його використання), змогло би привернути увагу працівників
правоохоронних органів до цієї проблеми.
Мова йде про те, що посилення кримінальної відповідальності повинно
відбуватися не тільки за так звану професійну необережність, але й за умисне
використання професійних знань, в тому числі і джерел підвищеної небезпеки. Крім цього, наявність такої кваліфікуючої ознаки в складах злочинів про
тілесні ушкодження та вбивство причому як необережних, так і умисних, не
дозволить працівникам правоохоронних органів спрощено кваліфікувати всі
випадки заподіяння шкоди особам під час керування транспортними засобами

256

Володимир Бурдін

як необережні злочини. Наявність відповідної кваліфікуючої ознаки в умисних злочинах проти життя та здоров’я особи буде змушувати детально
з’ясовувати питання про вид вини при порушенні відповідних правил
Конструкція складу злочину, передбаченого в ст. 286 КК, зумовлює і
інші спірні питання. Так зокрема, мова йде про формальну можливість кваліфікації діянь особи за ст. 286 КК, яка незаконно заволоділа транспортним засобом, наприклад, внаслідок вчинення злочину або не мала прав на керування
відповідним засобом. Позиція Пленуму Верховного Суду в цьому відношенні
є доволі суперечливою. Так, в п. 4 названої постанови Пленум зазначає, що
суб’єктом злочину, передбаченого ст. 286 КК, визнають особу, яка керує
транспортним засобом, незалежно від того, чи має вона на це право. На нашу
думку, з такою позицією погодитися не можна. Адже виникає питання про те,
чи поширюється обов’язок дотримуватися певних правил безпеки на особу, яка
формально не включена в систему відповідних правових відносин? На це запитання треба дати негативну відповідь. Від злодія, який незаконно заволодів
транспортним засобом, або від особи, яка позбавлена чи взагалі не має права
керувати транспортним засобом, не можна вимагати проходження техогляду і
оформлення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності, а
також дотримання всіх інших вимог керуванням транспортним засобом. Всі
діяння такої особи щодо транспортного засобу знаходяться поза сферою правового регулювання, адже особа, яка заволоділа таким транспортним засобом, не
стала повноправним суб’єктом відповідних транспортних відносин і на неї не
поширюються вимоги, які стосуються законного володільця чи власника. Так
само, на нашу думку, не можна вимагати дотримання правил безпечного поводження зі зброєю щодо особи, яка викрала таку зброю.
Разом з тим, якщо з формальної точки зору позицію Пленуму не можна
вважати правильною, то зі змістовної точки зору вона має право на існування
Адже незалежно від того, чи на законних підставах особа керує транспортним засобом, чи ні, її діяльність від того не стає менш небезпечною. Проте
зумовлюється це фактом використання (законного чи незаконного) особою
джерела підвищеної небезпеки, яким є транспортний засіб. В науковій літературі цілком правильно підкреслюється, що суттєвою ознакою будь-якого
джерела підвищеної небезпеки є його властивість, яка вказує на високий ступінь ймовірності заподіяння суспільно небезпечних наслідків у випадку порушення правил безпеки.
З розглядуваним питанням пов’язана ще одна проблема. Мова йде про
кримінальну відповідальність особи, яка заподіяла шкоду життю чи здоров’ю
під час керування транспортним засобом в лісі, полі, автосалоні чи внутрішніх територіях підприємств. Тобто йдеться про ті місця, на які, на нашу думку,
формально не поширюються правила дорожнього руху. В цьому відношенні
позиція Пленуму також викликає певні застереження. Так, зокрема, в п. 5
названої постанови вказується, що відповідальність за ст. 286 КК настає
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незалежно від місця, де були допущені порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту, правил водіння або експлуатації машини
(на магістралі, шосе, вулиці, залізничному переїзді, полі, території підприємства, у дворі, тощо). Разом з тим, треба відзначити, що правила дорожнього
руху регламентують поведінку учасників дорожнього руху на тих ділянках
місцевості, які спеціально призначені для руху транспортних засобів. Очевидно, що поле, ліс, приміщення автосалонів тощо не можуть вважатися місцями
спеціально, призначеними для руху транспортних засобів. Проте знову ж таки
треба погодитися, що суспільна небезпека вчиненого діяння та його наслідків
від цього не зменшується, адже мова йде про використання джерела підвищеної небезпеки. І в цьому відношенні не має значення чи використовувався
він відповідно до певних правил, чи ні.
Таким чином, вважаємо, що є підстави для того, щоб зробити висновок
про необхідність доповнення загальних складів злочинів проти життя та здоров’я, які передбачають заподіяння тілесних ушкоджень чи смерті, новою
кваліфікуючою ознакою, яка би вказувала на заподіяння шкоди життю чи
здоров’ю особи у зв’язку з використанням джерела підвищеної небезпеки. На
нашу думку, така кваліфікуюча ознака поряд з кваліфікуючою ознакою, яка
буде вказувати на порушення спеціальних правил безпеки, дозволить відмовитися від значної кількості спеціальних норм, в тому числі і норм, передбачених в Розділі ХІ Особливої частини КК.
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The legal notion of judicial discretion
The discussion on the existence of judicial discretion as a necessary element of the system of justice in the law-abiding state has exhausted itself in the late twentieth century.
Montesquieu statement that «the judge is only the mouth of the law» hasn’t
sufficient reasoning and isn’t tenable1. Nowadays, researchers of this legal phenomenon are focusing on the correlation between the separation of powers principle
____________
1

Монтеске Л. О духе законов : изб. произв. / Л. Монтеске. – Книга 6. – М., 1995. – С. 226.
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and the judicial discretion, limits of judicial discretion and the specifics of its application in particular legal branches.
However, there is an urgent necessity for further research of the judicial discretion concept, because of the lack of its normative legal definition and fundamental significance of this legal phenomenon both for the legal doctrine and law- enforcement.
A. Barack stated that the defining of judicial discretion isn’t an easy task to
do, because this concept is endowed with several meanings that represent different
things in different contexts. Moreover, the majority of judges do not explain how
they apply discretion and, correspondingly, people outside the judiciary have poor
knowledge on the ways of judicial discretionary powers exercising2.
First of all it is important to find out the correlation between such notions as
«judicial discretion» and «discretion of the judge». P. Kuftyryev asserted that in
judicial legal relations the categories of «judge» and «justice» are synonymous and
have identical legal content. These concepts have differentiated meaningswithing
the administration of the judicial system, particularly for the determination of service and employment status of the judge (as an employee) and for private relations,
where the court acts as a private legal entity. Thus, according to the author, the notion of «judicial discretion» and «discretion of the judge» are equivalent and subsequently used as synonyms3.
In legal doctrine, both domestic (Ukrainian) as well as foreign, many attempts were made to give a definition of judicial discretion, based on the characteristics and scope of this legal phenomenon.
V. Kantsir determines judicial discretion as permitted by the law intellectual
activity of the judge, the essence of which consists in the assessment of the phenomena and choosing one of several acceptable options for solutions to ensure the
legality, fairness, appropriateness and effectiveness of regulation4.
Other scientists mainly identified the discretion of the court only with the
right of choice, as its characteristic feature. Justice D. Luspenyk outlines judicial
discretion as judges the right to choose5. A. Pivovarova also assumes that judicial
discretion is the right of judge, granted by law, to select one of the potential decisions at his inner convictions6.
Slightly different definition of the judicial discretion offers M. Savenko. The
author notes that judicial discretion is intellectual and volitional activity aimed at
____________
2

Барак А. Суддейское усмотрение / А. Барак. – М.: Норма, 1999. – С. 12–13.
Куфтирєв В. П. Суддівський розсуд у теорії права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.01 / В. П. Куфтирєв. – К., 2009. – 22 с.
4
Канцір В. С. Поняття та основні ознаки судового угляду (розсуду) / В. С. Канцір // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць. – Вип. 1. – Львів, 1998. – С. 61.
5
Луспеник Д. Де закінчується суддівський розсуд і починається суддівське свавілля /
Д. Луспеник // Закон і бізнес. – 2004. – № 19–20.
6
Пивоварова А. А. Правосознание и усмотрение судьи: соотношение понятий, роль при
назначении наказания: дисс. ... канд. юрид. наук / А. А. Пивоварова. – Самара, 2009. – 228 с.
3

The Concept of Judicial Discretion in Criminal Proceedings

261

legitimate, objective, impartial and fair resolution of disputes arising or being the
subject of proceedings in cases authorized or unregulated by the law7. Hardly can
we agree with this definition of judicial discretion because of the fallowing reasons. Firstly, the author alternatively determines the grounds for the application of
judicial discretion, particularly calling «judicial proceedings» as one of the spheres
where discretion is applicable. Author does not specify the content of another element – cases authorized or unregulated by the law. We suppose that judicial discretion can exist only within the judiciary, but cannot in the unregulated cases. Moreover, the author points out that grounds for judicial discretion are permitted or regulated by law. We believe that this division is incorrect. We should agree with the
A. Baraks statement, that discretion – is the authority granted to a person who is endowed with the right to choose between two or more alternatives, each of which is
legitimate. The lack of legally defined grounds for the application of judicial discretion deprives the judge (the court) the possibility to act at their discretion8.
The scientist Y. Gracheva, researched the question of judicial discretion in
sentencing. She defined this legal phenomenon as a specific aspect of the lawenforcement, applicable in the procedural form, foreseen by the criminal law, providing judges with the authority to select the decision in accordance with law, their
sense of justice and the legislators will, based on the principles of law, the particular circumstances of the offense and the basics of morality9.
Scholar K. Komissarovdetermines the discretion of the court as its powers.
On his opinion, the court endowed with the authority to render the decision under
specific circumstances. They consist in general and relatively defined legal provisions.
The scope of the judicial discretion concept
The definition of the concept of judicial discretion has a fundamental significance.
It is accepted to distinguish broad and narrow understanding of the concept of «judicial discretion» in the American legal doctrine.
In a broad sense, judicial discretion concerns the thinking process, assessment of the facts, interpretation of legal rules, defining their relations, and, sometimes, also the law-making (soft discretion). Under this interpretation, judicial discretion is applicable in every form of judicial activity. In a narrow sense, the discretion of the court does not cover all types of freedoms in the process of enforcement, but is narrowed to the freedom of choice among alternative legal solutions10.
____________
7
Савенко М. Суддівський розсуд у цивільному процесі / М. Савенко // Наукові записки. –
Т. 26. Юридичні науки. – К., 2004. – С. 75.
8
Барак А. Суддейское усмотрение / А. Барак. – М.: Норма, 1999. – С. 12–13.
9
Грачева Ю. В. Источники судейского усмотрения в институтах освобождения от уголовной ответственности и от наказания: монография / Ю. В. Грачева; отв. ред. А. И. Чучаев. – М.:
Юрлитинформ, 2011. – С. 27.
10
J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959, s. 408.
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Discussion on the scope of the judicial discretion concept is topical nowadays. Outstanding representatives of this discussion are R. Dworkin and H. Hart.
In particular, H. Hart is a supporter of legal positivism, considered to be the creator of the theory of «sophisticated positivism» and of the concept of complex
cases (hard cases). He assumed, that the court has a right to decide the case on its
own discretion in the situation when for the resolution of a particular case, no
legal rule is applicable or their application does not provide a clear resolution of
the case. The court should seek the most optimal solutions in the hard cases.
Judge is empowered with kwasi-legislatorial authority, as he/she creates their
own legal rules, based on the legal system, applicable in these situations. H. Hart
undoubtedly rejects role of judge as a «social engineering», attributed to the
judge by legal realists. However,he recognizes the judge’s right to act as a lawmaker and politician in uncertain situations11.
In contrast to H. Hart R. Dworkin offered his own concept of judicial discretion within the legal theory of integration. On his opinion, not only legal norms act
as legal regulators, but also principles (principles) and other legal directives (policies). Under this theory the judge, who cannot find the legal normative regulation
for the case, should not go outside the legal system, but find a solution within the
legal and regulatory principles (policies)12.
Characteristic features of the judicial discretion
On the ground of the analyzed approaches to the definition of the judicial discretion, we may determine its characteristic features. In particular, judicial discretion
may be applied only in cases, provided by the law. In the Criminal Procedure Code
of Ukraine13 legislator uses such formulations as:
– «court may» (p. 4 of Art. 97 of the CPC of Ukraine «The court may admit
the hearsay evidence if the parties agree to accept these evidence»);
– «at the courts discretion» (p. 1, Art. 354 CPC of Ukraine «The interrogation of a minor witness, and, at the courts discretion, the witness under 18 years, is
conducted at the presence of a legal representative, teacher or psychologist, and, if
necessary – a doctor»);
– «athisinner conviction» (ch. 1, Art. 94 CPC of Ukraine «Investigator,
prosecutor, investigating judge, the court at his inner conviction, based on a comprehensive, full and objective examination of all circumstances of the criminal proceedings, following the law, evaluate each argument in terms of relevance, admissibility, reliability, and a scope of collected evidence – in terms of adequacy and
relations n order to accept an appropriate procedural decision»);
____________
11

Hart H. L. A. Legal Positivism, The Encyclopedia of Philosophy, New York, 1967.
M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Krakow, 2000, s. 202.
13
Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. –
2013. – № 9–10. – Ст. 88.
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– «the court has the right» (ch. 2, Art. 404 CPC of Ukraine «The Court of Appeal is entitled to go beyond the requirements of the appellation if the situation of the
accused or a person, regarding to whom, the question is under consideration about the
use of coercive measures of medical or educational nature, is not worsen»);
– «taking to the consideration the circumstances…» (p. 4. 183 CPCof
Ukraine «Investigative judge, who is rendering decisions on the use of restraint in
the form of detention, taking to the consideration reasons and circumstances under
Articles 177, 178 of this Code, shall have the right to determine the amount of bail
in criminal proceedings»).
Judicial discretion is manifested in the external and internal aspects. The external aspect consists in the fact that judicial discretion occurs only in the process
of law-enforcement, in particular in the judiciary. The inner aspect is manifested by
intellectual and volitional activity of the judge in the perception and evaluation of
factual circumstances.
An important feature that separates the judicial discretion from the judicial arbitrariness is the presence of its limitations. European Court of Human Rights in the
case of Suominen against Finland (Suominen v. Finland № 37801/97 p. 36, from 1
July 200314) notes that, even though a domestic court has a certain margin of appreciation when choosing arguments in a particular case and admitting evidence in support of the parties’ submissions, an authority is obliged to justify its activities by giving reasons for its decisions. The Court notes that it is not its task to examine whether
the court’s refusal to admit the evidence submitted by the applicant was wellfounded; it is vested in the national courts to determine questions of that nature. The
framework in which the use of judicial discretion is permitted, is determined by objective and subjective factors. In particular, objective limits to the discretion of the
judges are provisions of law, judicial precedents, generalization of judicial practice,
the boundaries within which the cases are reviewed by courts of appeal and cassation, the factual circumstances and other factors that do not depend on the will of
the judge and have the external form of manifestation. Subjective scope of judicial
discretion reflects in the legal consciousness of the judge and is determined by his
values and moral guidance, understanding of the legislators purpose and the impact
of discretionary judicial decisions on public policy and public life.
For the complex understanding of the judicial discretion as a legal phenomenon, it is necessary to clarify its correlation to the rule of law. According to the
Constitution of Ukraine, the rule of law is recognized and acts in Ukraine (p. 1,
Art. 8). The Constitutional Court of Ukraine in its Decision from 2 November 2004
№ 15-rp / 200415 said that the rule of law is the supremacy of law in society. The
____________
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Suominen v. Finland [Електронний ресурс]. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://hudoc.
echr.coe.int/eng#{«fulltext»:[«Suominenv.Finland»],«documentcollectionid2»:[«GRANDCHAMBER»,
«CHAMBER»],«itemid»:[«001-61178»]}
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rule of law requires the state to implement it in the law-making and law enforcement activities, in particular, in the laws, that should be soaked with ideas of social
justice, freedom, equality and so on.
This interpretation allows the following conclusions:
1) the application of the rule of law is the responsibility of the court, other
law – enforcement body or of the legislator;
2) the rule of law should find its reflection not only in the law but also in acts
of law-enforcement, in particular in judicial decisions.
O. Grischuk notes the special role of the rule of law for the exercise of judicial discretion. She asserts that the rule of law can be considered as a certain standard of judicial decisions. The possibility to oppose the law to other «social controllers» such as morality, customs, traditions, principles of law is necessary. That
is, in case of conflict of laws and other social regulators, the preference is given to
the latter, as the law may be unfair (unlawful), in particular it may limit freedoms
and violate the equality of people. This allows judges to avoid the mechanical application and rewriting laws, and apply only rational and just law.
In view of the above we consider it necessary to stress the legal nature of the
discretion of the court is not only a right, but at the same time as the duty of the
court. The judge can not leave the dispute unresolved, citing the lack of specific
legal norms that should govern this relationship.
Mandatory use of discretionary powers also emerges from the Convention
on the Protection of Human and Fundamental rights. Under Article 6 of the Convention in the determination of his civil rights and obligations or of any criminal
charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law.
By providing a comprehensive assessment of the above approaches to the
understanding of the judicial discretion, we can offer our own understanding of the
discretion of the court, as, imposed on the court, not only the right but also the duty
to decide the case, with several alternatives based on and within the limits defined
by law.

Streszczenie
Pojęcie uznania sądowego w postępowaniu karnym

W artykule omówiono problemy definiowania pojęcia dyskrecjonalności sędziowskiej w postępowaniu karnym. Podstawowym celem artykułu jest prezentacja i
ocena definicji pojęcia dyskrecjonalności sędziowskiej przez różnych autorów oraz
prezentacja własnego pojęcia. Do realizacji tego celu wykorzystano metodę analizy
cech charakterystycznych oraz zakresu pojęcia dyskrecjonalności sędziowskiej. W
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szczególności, dyskrecja sądu może być stosowana jedynie w przypadkach, przewidzianych prawem.
Ważną cechą, która oddziela dyskrecjonalność sędziowską od arbitralności
sędziowskiej jest obecność granic uznania sądowego. Omówiono typy granic
uznania sądowego, m.i., granice obiektywne i subjektywne. Sprawdzono jakie jest
znaczenie i wpływ zasady praworządności na granice uznania sądowego.
Dodatkowo opracowane zostało zagadnienie podstaw dyskrecjonalnej władzy sądu. W Kodeksie postępowania karnego Ukrainy Ustawodawca używa takich
sformułowań, jak: «sąd może...», «według uznania sądu...», «zgodnie z wewnętrznym przekonaniem...», «sąd ma prawo...», «biorąc pod uwagę okoliczności ...».
Przeanalizowano praktykę (case law) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze wzgłędu na określenie zakresu pojęcia dyskrecjonalności sędziowskiej.
W artykule podjęto również próbę scharakteryzowania doktrynalnego odróżnienia wąskiego i szerokiego rozumienia pojęcia dyskrecjonalności sędziowskiej. W szerokim sensie, dyskrecjonalność sędziowska dotyczy procesu myślenia,
oceny faktów, interpretacji przepisów prawnych oraz określających ich relacji (soft discretion). W wąskim sensie dyskrecjonalność sędziowska nie obejmuje
wszystkich rodzajów wolności w procesie stosowania prawa, ale jest zawężona do
wolności wyboru między alternatywnymi rozwiązaniami prawnymi.
W wyniku przeprowadzonego badania w artykule zaprezentowano autorską
definicję pojęcia dyskrecjonalności sędziowskiej.
Słowa kluczowe: uznanie sędziowskie, dyskrecjonalna władza sądu, granice uznania
sądowego, uprawnienia quasi-legislacyjne, zasada praworządności.
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Дискусійність існування суддівського розсуду як необхідного елемента
функціонування системи відправлення правосуддя в правовій державі вичерпала себе ще наприкінці ХХ століття. Підтримання окремими науковцями
твердження Монтеск’є про те, «що суддя є лише устами закону1» не знаходить достатньої аргументації та не витримує критики. На даний час дослідники даного правового явища зосереджують свою увагу на питаннях співвідно____________
1

Монтеске Л. О духе законов : изб. произв. / Л. Монтеске. – Книга 6. – М., 1995. – С. 226.
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шення принципу поділу влади та розсуду суду, меж суддівського розсуду та
галузевій специфіці його застосування.
Проте надалі актуальним залишається дослідження питання визначення
поняття суддівського розсуду з огляду на відсутність його законодавчої дефініції та засадниче значення розуміння даного правового явища як для правової доктрини, так і для правозастосування.
Як стверджував А. Барак визначення поняття суддівського розсуду є не
легким завданням, оскільки воно наділене декількома значеннями, які позначають різні речі, в різних контекстах. Також більшість суддів не пояснюють
як вони застосовують дискреційні повноваження, і відповідно в людей поза
межами судової системи інформація про способи реалізації судового розсуду
також часто відсутня2.
Насамперед важливо з’ясувати співвідношення таких понять як «судовий розсуд» та «суддівський розсуд». Як стверджує П. Куфтирєв, у правовідносинах пов’язаних з правосуддям категорії «суд» і «суддя» є синонімами та
мають тотожний юридичний зміст. Дані поняття мають диференційоване
значення у правовідносинах судоустрою, зокрема, при визначенні службовотрудового статусу судді (як працівника) та у приватноправових відносинах,
де суд виступає як юридична особа у цивільно-правовому обігу. Таким
чином, на думку автора, поняття «судовий розсуд» та «суддівський розсуд» є
рівнозначними та надалі використовуватимуться як синоніми3.
У правовій літературі, як вітчизняній (українській), так зарубіжній, було зроблено чимало спроб дати визначення поняття суддівського розсуду,
виходячи з ознак та обсягу цього правового явища.
Так В. С. Канцірвизначає, що судовий розсуд є дозволеною законом
інтелектуальною діяльністю суду, змістом якої є проведення оцінки тих чи
інших явищ та вибору одного з декількох допустимих варіантів рішення для
забезпечення законності, справедливості, доцільності та ефективності правового регулювання4.
Інші вчені здебільшого ототожнюють розсуд суду лише з правом вибору, як його характерної ознаки. Так, Д. Луспеник окреслює розсуд як свободу
судді на право вибору5. А. Пивоварова також вважає, що розсуд суду це
надане законом право судді вибирати один із варіантів рішення за власним
переконанням6.
____________
2

Барак А. Суддейское усмотрение / А. Барак. – М.: Норма, 1999. – С. 12-–13.
Куфтирєв В. П. Суддівський розсуд у теорії права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.01 / В. П. Куфтирєв. – К., 2009. – 22 с.
4
Канцір В. С. Поняття та основні ознаки судового угляду (розсуду) / В. С. Канцір // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць. – Вип. 1. – Львів, 1998. – С. 61.
5
Луспеник Д. Де закінчується суддівський розсуд і починається суддівське свавілля /
Д. Луспеник // Закон і бізнес. – 2004. – № 19–20.
6
Пивоварова А. А. Правосознание и усмотрение судьи: соотношение понятий, роль при
назначении наказания: дисс. ... канд. юрид. наук / А. А. Пивоварова. – Самара, 2009. – 228 с.
3
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Дещо інакше визначає це правове поняття М. Савенко. Автор зазначає,
що суддівський розсуд – це інтелектуально-вольова діяльність, спрямована на
законне, об’єктивне, неупереджене і справедливе вирішення спірних питань,
що виникають у судочинстві або є предметом розгляду у випадках, дозволених або не врегульованих законом7. З таким визначенням суддівського розсуду навряд чи можна погодитися з наступних причин. По-перше, автор альтернативно визначає підстави застосування суддівського розсуду, зокрема називаючи «судочинство» однією зі сфер, де розсуд підлягає застосуванню, та не
визначає змісту іншого елемента, з виділенням якого взагалі неможливо
погодитися, оскільки, на нашу думку, суддівський розсуд не може існувати
поза межами судочинства. Також автор вказує, що випадки застосування судового розсуду є дозволеними або не врегульованими законом. Вважаємо, що
таке розмежування є безпідставним. Варто погодитися із твердженням
А. Барака, що розсуд – це повноваження, надане особі, яка наділена правом
вибирати між двома та більше альтернативами, кожна з яких є законною8.
Відсутність законодавчо визначеної підстави застосування суддівського розсуду позбавляє суддю (суд) можливості діяти на власний розсуд.
Науковець Ю. Грачева, досліджуючи питання суддівського розсуду при
призначенні покарання, визначила його як специфічний аспект правозастосувальної діяльності, що здійснюється в процесуальній формі, який передбачає
надання судді, у випадках, передбачених кримінально-правовими нормами,
повноваження щодо вибору рішення в межах, визначених законом, у відповідності з його правосвідомістю та волею законодавця, виходячи з принципів
права, конкретних обставин вчинення злочину та основ моралі9.
До визначення розсуду суду саме як повноваження схиляється також і
К. Комісаров. На його думку, це надане суду повноваження приймати, виходячи з конкретних обставин, таке рішення з питань права, можливість якого
випливає із загальних і тільки відносно-визначних приписів закону10.
Засадниче значення має визначення обсягу поняття суддівського розсуду. В американській правовій доктрині прийнято виділяти широке та вузьке
розуміння поняття «суддівський розсуд».
В широкому розумінні суддівський розсуд стосується процесу мислення, оцінки фактів, інтерпретації правових норм, окреслення їх взаємозв’язків,
а іноді також і правотворчості (м’яка дискреційність). В такому розумінні
суддівський розсуд проявляється в кожному виді суддівської діяльності. У
____________
7

Савенко М. Суддівський розсуд у цивільному процесі / М. Савенко // Наукові записки. –
Т. 26. Юридичні науки – К., 2004. – С. 75.
8
Барак А. Суддейское усмотрение / А. Барак. – М.: Норма, 1999. – С. 12–13.
9
Грачева Ю. В. Источники судейского усмотрения в институтах освобождения от уголовной ответственности и от наказания: монография / Ю. В. Грачева; отв. ред. А. И. Чучаев. – М.:
Юрлитинформ, 2011. – С. 27.
10
Комиссаров К. И. Судебное усмотрение в советском гражданском процессе /
К. И. Комиссаров // Советское государство и право. – 1969. – № 4. – С. 50.
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вузькому ж розумінні розсуд суду не охоплює всіх видів свобод в процесі
правозастосування, а звужується до засади свободи вибору серед альтернаттивних правових рішень11.
Дискусія щодо обсягу поняття суддівського розсуду не втрачає своєї
актуальності і до сьогодні. Її яскравими представниками були Р. Дворкін та
Г. Харт. Зокрема Г. Харт, як прихильник позитивістичного праворозуміння,
вважається творцем теорії «витонченого позитивізму» та концепції складних
справ (hard cases). Він вважав, що в ситуації коли для вирішення конкретної
справи не підлягає застосуванню жодна з існуючих правових норм або їх застосування не дає однозначного вирішення справи, суд має право вирішити
справу на власний розсуд, прагнучи до найоптимальнішого вирішення складної справи. В такій ситуації суддя отримує квазізаконодавчі повноваження,
оскільки самостійно виводить з правової системи норму, яка підлягатиме
застосуванню. Г. Харт безсумнівно відкидає приписувану реалістами роль
судді як «соціального інженера», проте визнає його завданням в невизначених правом ситуаціях діяти правотворчо та політично12.
На противагу Г. Харту виступив Р. Дворкін із власним розумінням поняття судового розсуду в рамках інтеграційної теорії права. На його думку, в
правовій системі регуляторами виступають не лише правові норми, але й
принципи (principles) та інші правові регулятори (policies). Завдяки цьому
суддя, який не знаходить правової норми для вирішення справи, не повинен
виходити за межі правової системи, а лише пошукати вирішення в рамках
принципів та правових регуляторів (policies)13.
Проаналізувавшизапропоновані авторами підходи до визначення судового розсуду, можемо визначити його характерні ознаки. Зокрема судовий
розсуд може застосовуватись лише у випадках, передбачених законом. Законодавець використовує в Кримінальному процесуальному кодексі України14
такі формулювання як:
– «суд може» (ч. 4 ст. 97 КПК України «Суд може визнати доказами
показання з чужих слів, якщо сторони погоджуються визнати їх доказами»);
– «за розсудом суду» (ч. 1 ст. 354 КПК України «Допит малолітнього
свідка і, за розсудом суду, неповнолітнього свідка проводиться в присутності
законного представника, педагога чи психолога, а за необхідності – лікаря»);
– «за своїм внутрішнім переконанням» (ч. 1 ст. 94 КПК України «Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке
ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний
____________
11

J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959, s. 408.
Hart H. L. A. Legal Positivism, The Encyclopedia of Philosophy, New York, 1967.
13
M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Krakow, 2000, s. 202.
14
Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. –
2013. – № 9–10. – Ст. 88.
12
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доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття
відповідного процесуального рішення»),
– «суд вправі» (ч. 2 ст. 404 КПК України «Суд апеляційної інстанції
вправі вийти за межі апеляційних вимог, якщо цим не погіршується становище обвинуваченого або особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру»),
– «враховуючи обставини» (ч. 4 ст. 183 КПК України «Слідчий суддя,
суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені
статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у
кримінальному провадженні»).
Судовий розсуд проявляється у зовнішньому та внутрішньому аспектах. Зовнішній аспект полягає у тому, що судовий розсуд має місце лише в
процесі правозастосування, а саме відправлення правосуддя. Внутрішній аспект проявляється через інтелектуально-вольову діяльність судді в процесі
сприйняття та оцінки фактичних обставин справи.
Важливою ознакою, яка відмежовує судовий розсуд від судового свавілля є його обмеженість. Європейський суд з прав людини в справі Суомінен
проти Фінляндії (Suominenv. Finland № 37801/97 п. 36, від 1 липня 2003 року)15
стверджує, що хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору
аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позиції
сторін, орган влади зобов’язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування
своїх рішень. Рамки, в яких застосування судового розсуду є дозволеним, визначаються об’єктивними та суб’єктивними факторами. Зокрема, об’єктивними
межами розсуду для судді є приписи правових норм, судові прецеденти, узагальнення судової практики, межі перегляду справ судами апеляційної та касаційної інстанцій, фактичні обставини справи та інші фактори, які не залежать
від волі судді та мають зовнішню форму прояву. Суб’єктивні межі судового
розсуду відображаються у правосвідомості судді, визначаються його ціннісними та моральними орієнтирами, розумінням задуму законодавця та впливу
дискреційного судового рішення на державну політику та суспільне життя.
Для повного розуміння судового розсуду як правового явища необхідним
є з’ясування його зв’язку із принципом верховенства права. Згідно Конституції в
Україні визнається і діє принцип верховенства права (ч. 1 ст. 8). Конституційний
Суд України у Рішенні від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/200416 України зазначив,
що верховенство права – це панування права в суспільстві. Верховенство права
____________
15

Suominen v. Finland [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng#
{«fulltext»:[«Suominen v. Finland»],«documentcollectionid2»:[«GRANDCHAMBER», «CHAMBER»],
«itemid»:[«001-61178»]}
16
Рішення Конституційного Суду України №15рп/2004 від 02.11.2004 р. // Урядовий
Кур’єр. – № 219.
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вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність,
зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями
соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. (посилання)
Таке тлумачення дає змогу зробити наступні висновки:
1) застосування принципу верховенства права є обов’язком суду або
іншого суб’єкта правозастосування чи законодавця;
2) принцип верховенства права повинен знаходити своє відображення
не лише у законодавстві, але й у актах правозастосування, зокрема в судових
рішеннях.
Особливу роль принципу верховенства права для здійснення судового
розсуду відзначає О. В. Грищук. Вона стверджує, що принцип верховенства
права можна вважати певним стандартом прийняття судових рішень. З нього
випливає можливість протиставлення закону таких «соціальних регуляторів»,
як норми моралі, звичаї, традиції, принципи права. Тобто в разі колізії норм
законів і цих регуляторів, перевага надається останнім, оскільки закон може
бути несправедливим, зокрема обмежувати свободу та порушувати рівність
людей. Це дає змогу суддям уникати механічного застосування та переписування законів, а застосовувати тільки раціональне та справедливе право17.
Зважаючи на вищезазначене вважаємо за необхідне наголосити на правовій природі розсуду суду не лише як права, а одночасно як і обов’язку суду.
Суддя не може залишити спір невирішеним, мотивуючи це відсутністю
конкретної правової норми, яка повинна регулювати ці правовідносини.
Обов’язковість застосування дискреційних повноважень випливає також із Конвенції про захист прав людини та основоположних прав. В статті 6
Конвенції проголошено право на справедливий суд, відповідно до якого кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж
розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом,
який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або
встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Надаючи комплексну оцінку вищевказаним підходам до розуміння
судового розсуду, можна запропонувати власне розуміння розсуду суду, як
покладеного на суд не лише права, але й обов’язку прийняти рішення у справі, з кількома альтернативними вирішеннями, на підставі та в межах визначених правом.

____________
17

Грищук О. В. Застосування природного права при здійсненні судового угляду: філософсько-правові аспекти: монографія / О. В. Грищук, Д. І. Попов. – Хмельницький: Хмельницький
університет управління та права, 2014. – 114 с.
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W orzecznictwie sądowym i literaturze prawniczej spotkać można różne warianty
teorii ujmujących istotę fundacji. Szczególnie kontrowersyjne są te z nich, które
sprowadzają istotę fundacji do kategorii organizacji społecznych1. Przyczyną kon____________
1

Tak np. NSA w uchwale z dnia 12 grudnia 2005 r. (II OPS 4/05, ONSAiWSA 2006/2/37 uznał,
iż fundacja jako organizacja społeczna może na podstawie powołanych przepisów ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.
1270), zgłosić udział w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika postępowania w sprawie
dotyczącej interesu prawnego innej osoby. NSA dokonał wykładni art. 12 Konstytucji RP uznając, iż
przepis ten, choć nie posługuje się pojęciem «organizacja społeczna», to wskazuje właśnie różnego
typu organizacje społeczne i – na równi z organizacjami korporacyjnymi – zalicza do nich także fundacje. W uchwale z 12 dnia grudnia 2005 r. wskazano kilka istotnych cech wspólnych dla ogółu
podmiotów wymienionych w art. 12 Konstytucji: «a) są to organizacje obejmujące wyodrębniony
zespół osób, oparte na dobrowolności przynależności do nich; b) do organizacji tych odnosi się właściwy zespół przepisów określających strukturę, zakres praw i obowiązków, stanowiący o ich organizacyjnej odrębności i samodzielności; c) działalność i cele organizacji określone są przede wszystkim
statutem i muszą pozostawać w zgodzie z celami państwa; d) organy tych organizacji pochodzą z
wyboru tych, którzy te organizacje tworzą; e) organizacje pozostają pod kontrolą lub nadzorem orga-
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trowersji jest brak normatywnej definicji zarówno fundacji, jak i organizacji społecznej. Równocześnie jednak należy zauważyć, iż w polskiej literaturze podejmowane były próby definicji organizacji społecznej. W sposobie ujmowania tej problematyki wystąpiły dwa kierunki, przy czym jeden miał charakter prakseologiczny, a
drugi psychologiczny. Pierwszy kierunek traktował organizację społeczną jako trwały system «zróżnicowanych i skoordynowanych działań ludzkich, wykorzystujących
specyficzny zespół ludzkich, materialnych, kapitałowych, ideowych i naturalnych
środków w jedną problemową całość zajmującą się zaspokajaniem potrzeb ludzkich
we wzajemnym oddziaływaniu z innymi systemami działalności ludzkiej i zasobami
w jej otoczeniu»2. Drugi – odgraniczał kategorię czysto statyczną, jaką jest zbiór, od
kategorii socjologicznej, jaką jest grupa (organizacja społeczna)3.
Niezależnie od walorów tych nurtów dla rozwoju nauki nie można udzielić
pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy wyczerpują one potrzeby naukowe istoty
organizacji społecznej, a to głównie z powodu braku wystarczających przesłanek
odróżniających organizację społeczną od organizacji państwowej.
Inny kierunek rozwoju myśli naukowej w teorii organizacji społecznej
przedstawili W. Dawidowicz i J. Starościak, proponując odróżnienie organizacji
społecznej od organizacji państwowej. Według koncepcji W. Dawidowicza pojęcie
organizacji społecznej obejmuje «(...) wszystkie jednostki organizacyjne nie stanowiące aparatu państwowego, a więc takie, których powstanie i działalność może
4
być przypisana bezpośrednio nie państwu, lecz pewnej grupie społecznej» . Z kolei
według J. Starościaka, model organizacji społecznej powinien uwzględniać dwa
podstawowe elementy: 1) brak prawnego włączenia w system organów państwo5
wych oraz 2) brak w jakiejkolwiek bądź formie ich przedłużenia .
Zwróćmy też uwagę, że współczesna nauka prawa administracyjnego, poszukując istoty organizacji społecznej, wskazuje na znacznie więcej elementów,
niż to można odczytać we wcześniejszych koncepcjach. Nie wystarczają tu rozważania o organizacji społecznej jako organizacji niepaństwowej. Na przykład
G. Łaszczyca wskazuje na cztery dodatkowe elementy: 1) substrat osobowy – organizacja społeczna jest zrzeszeniem osób fizycznym lub osób prawnych;
2) «legalność» organizacji społecznej; 3) trwałość celu; 4) cel organizacji może
być różny – o charakterze politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym6.
_____________
nów władzy publicznej» Zdaniem NSA na gruncie przepisów konstytucyjnych nie ma więc wystarczających podstaw do twierdzenia, że zasadniczą, konstytutywną cechą organizacji społecznej jest
kryterium korporacyjne. Tym samym NSA uznał za nieaktualne dotychczasowe stanowisko sformułowane pierwotnie w postanowieniu z NSA z dnia 12 stycznia 1993 r., I SA 1762/92, ONSA 1993,
Nr 3, poz. 75 jako sformułowane na gruncie nieobowiązującego już art. 84 Konstytucji z 1952 r.,
utrzymanej w mocy przez ustawę konstytucyjną z dnia 17 października 1992 r.
2
Zob. J. Sabiniewicz, Prawo zrzeszania się w Polsce Ludowej, Poznań 1980, s. 32.
3
Szerzej: J. Wiatr, Społeczeństwo (Wstęp do socjologii systematycznej), Warszawa 1973, s. 94.
4
W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne.Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 63.
5
J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1977, s. 195.
6
G. Łaszczyca, [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz (t. I), Zakamycze 2005, s. 410–412.
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Przy tak ujętych cechach organizacji społecznej trudno znaleźć miejsce dla
innych tworów organizacyjnych o niekorporacyjnej strukturze organizacyjnej, jak
np. fundacji. W ostateczności na pytanie o istotę fundacji można definitywnie odpowiedzieć wskazując na cechy różniące ją od instytucji o charakterze członkowskim. Dla osiągnięcia takiego stanu jest uświadomienie sobie, że fundacja nie jest
zbiorowiskiem ludzi, tylko strukturą, której zdaniem jest prawidłowe dysponowanie i pomnażanie majątku z określonym celem7. Z zasady niekorporacyjności należy też wyprowadzić regułę, że fundacja nie działa na rzecz swoich członków (jak
to ma miejsce w przypadku osób prawnych typu korporacyjnego np. stowarzyszeń,
czy spółdzielni) lecz ma dysponować i rozporządzać przekazanym jej majątkiem
na wskazany przez fundatora cel dla potrzeb ogólnych8.
Należy też podkreślić, iż fundacje jako podstawowe komponenty sektora organizacji pozarządowych stanowią ważny element systemu społecznego współczesnych państw demokratycznych. Znajduje to odzwierciedlenie w działaniach zmierzających do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Jakkolwiek art. 12 Konstytucji RP wskazuje na formy organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wśród których należy uznać m.in. takie twory organizacyjne jak: związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne
dobrowolne zrzeszenia oraz fundacje, to jednak trudno zgodzić się ze stanowiskiem NSA9, jakoby przepis art. 12 Konstytucji RP był wystarczającym argumentem za możliwością zaliczenia fundacji do kręgu organizacji społecznych. Wątpliwości budzi również prezentowane w orzecznictwie sądowym stanowisko, zgodnie
z którym «w ustawodawstwie pojęcie «organizacja społeczna» jest zastępowane
określeniem «organizacja pozarządowa»10.
Centralnym problemem dla oceny wyrażonego stanowiska przez NSA jest
udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy opierając się na wyrażonej w art. 12 Konstytucji RP zasadzie społeczeństwa obywatelskiego można zbudować wystarczające
założenie dla uznania fundacji jako organizacji społecznej? Nawiązując do postawionego pytania, nie bez racji można więc postawić inne jeszcze pytanie: czy uznanie i zaakceptowanie znaku równości pomiędzy organizacją społeczną i organizacją
pozarządową w orzecznictwie NSA, może być dopuszczalne, nawet przy dostrzeganiu pewnych odrębnych elementów prawnych charakterystycznych dla podmiotów
pozarządowych? Do kwestii tej wypadnie powrócić jeszcze w dalszych uwagach.
Jest przy tym sprawą oczywistą i naturalną, że znaczenie kluczowe dla realizacji
zasady społeczeństwa obywatelskiego ma regulacja art. 12 Konstytucji. Jednakże proste odwołanie się do formuły tworzącej fundament społeczeństwa obywatelskiego nie
pozwala na wypracowanie pewnego i jednoznacznego stanowiska, iż wyróżniony
przepis gwarantuje uznanie wyróżnionych w nim podmiotów (również fundacji) za
____________
7

Zob. D. Bugajna-Sporczyk, E. Dzbeńska, I. Janson, M. Sztekier-Łabuszewska, Fundacje i stowarzyszenia.Prawo i praktyka, Warszawa 2005, s. 19.
8
Ibidem, s. 18.
9
Zob. Uchwała NSA z dnia 12 grudnia 2005 r. (II OPS 4/05, ONSA 2006/2/37.
10
Ibidem.
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organizacje społeczne. Nie inaczej jest w wypadku praw obywatelskich, które aczkolwiek sprzyjają powstawaniu instytucji i organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
to jednak sam pluralizm nie tworzy jeszcze społeczeństwa obywatelskiego11.
Również problem szerokiego rozumienia pojęcia organizacji społecznej nie
może być rozwiązany w oparciu o proste założenie zakładające możliwość zastępowania tego terminu określeniem «organizacja pozarządowa». Jeżeli więc definicja prawna organizacji pozarządowej zawarta w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie12 nie jest
powszechnie i uniwersalnie uznawana, traci w ogóle status definicji prawnej. Dwa
pojęcia prawne mają podobną, a jednak nie identyczną treść. Są to pojęcia «organizacja pozarządowa» i «organizacja społeczna». Na podstawie definicji organizacji
pozarządowych do podstawowych elementów przesądzających o charakterze tych
podmiotów należy zaliczyć: formę wyodrębnienia organizacyjnego, powodującą
ich lokalizację poza jednostkami należącymi do sektora finansów publicznych, niezarobkowy charakter, a także cel działalności. W tym miejscu należałoby zauważyć, iż kryterium działalności pożytku publicznego (rozumianej jako działalności
społecznie użytecznej, prowadzonej przez organizacje pozarządowe w sferze realizacji zadań publicznych – art. 3 ust. 1) wyznacza zakres przedmiotowy działania
organizacji pozarządowych. Jednocześnie argument przeciwko rozszerzeniu zakresu pojęcia organizacji pozarządowej ma swoje źródło w art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który wyłączył spod kategorii «organizacje pozarządowe» partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje utworzone przez partie polityczne.
Nie można wszak zaprzeczyć, iż partie polityczne i związki zawodowe są
organizacjami o charakterze członkowskim (są korporacjami) i dlatego są zaliczane
do organizacji społecznych, podobnie jak stowarzyszenia. Jednak partii politycznych, jak i związków zawodowych nie zalicza się do organizacji pozarządowych.
Powodem niewłączania partii politycznych do organizacji pozarządowych jest zbyt
bezpośrednie powiązanie tych pierwszych z władzą publiczną: partie są często
wręcz organizacjami «rządowymi» (governmentalorganisations) i politycznymi.
Podobnie, organizacje pozarządowe i związki zawodowe to odrębne co do celów,
roli i funkcji instytucje prawne. Organizacje pozarządowe nie mogą być utożsamiane z sumą interesów indywidualnych (reprezentowanie i obrona interesów zawodowych ludzi pracy), gdyż to uzależniałoby realizację działalności pożytku publicznego od urzeczywistnienia tych indywidualnych interesów.
Również pojęcie organizacji społecznej zdefiniowane w art. 5 § 2 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego13 nie jest tożsame z pojęciem organizacji po____________
11

Jak podkreśla Edward Shils- cechą konstytutywną dla społeczeństwa obywatelskiego jest «obywatelska samoświadomość zbiorowa», która decyduje o poczuciu współuczestnictwa w społeczeństwie oraz o
zainteresowaniu poszczególnych jego członków wspólnym dobrem – zob. Zob. I. Słodkowska, Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu Polska 1980–1989, Warszawa 2006, s. 71.
12
Tekst jedn.: Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.
13
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
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zarządowej. W rozumieniu k.p.a. organizacjami społecznymi są «organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne». W odróżnieniu od
definicji organizacji pozarządowej, kodeks nie rozstrzyga jakie elementy (cechy)
decydują o uznaniu danego podmiotu za organizację społeczną. Pojęcie to jest rozumiane szeroko, albowiem utożsamiane jest z kategorią «zrzeszenia», wywodzoną z
konstytucyjnego prawa do zrzeszania się. Jednocześnie kategoria organizacji społecznych objęta przepisem art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a. nie ogranicza się w dosłownym
brzmieniu jedynie do zrzeszeń prawa cywilnego (np. stowarzyszeń), ale dotyczy też
organizacji samorządowych (np. samorządu zawodowego), jako podmiotu publicznoprawnego, typu korporacyjnego. Jednocześnie wyróżnione w art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a.
podmioty niepaństwowe, jeżeli wykonują z mocy prawa lub porozumienia (zawartego
na mocy ustawy) funkcje administracji publicznej w formach władczych (art. 1 pkt 2
k.p.a.) mieszczą się w normatywnym pojęciu organu administracji (art. 5 § 2 pkt 3).
Nie ulega wątpliwości, że zakres pojęcia organizacji społecznej w świetle
art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a. nie jest tożsamy zarówno z zakresem pojęcia organizacji społecznej, jak i organizacji pozarządowej. Treść cyt. artykułu nie umożliwia taką jego
interpretację, która dopuszcza objęcie zakresem organizacji społecznej wyłącznie
podmioty posiadające status organizacji dobrowolnego członkowstwa. Za zastępowaniem pojęcia organizacji społecznej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a. określeniem «organizacja pozarządowa» nie przemawia również to, iż w odróżnieniu od
organizacji pozarządowych, które nie są instytucjami dochodowymi (motyw komercyjny nie jest podstawą ich działalności)-organizacje spółdzielcze tworzone są przez
członków w celu prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa, a więc działalności nastawionej na zysk. Nie ma więc wystarczającego uzasadnienia stanowisko, iż «organizacja społeczna» może być zastępowana określeniem «organizacja pozarządowa».
Powracając do kwestii fundacji jako podstawowej kategorii organizacji pozarządowej należałoby odpowiedzieć na pytanie: czy możliwa jest dowolna zmiana
prawnego jej charakteru poprzez stwierdzenie, iż fundacja i organizacja społeczna
to jedno i to samo? Ważniejsze jest nawet pytanie, czy wymóg merytorycznego
uzasadnienia poprzez stwierdzenie, iż «(…) względy celowościowe przemawiają
za udziałem fundacji w postępowaniu sądowym, ponieważ udział powinien zależeć
od celu i zakresu działania organizacji, a nie od prawnej formy jej utworzenia»14 –
nie wydaje się być najlepszym wyjściem z problemów, jakie rodzi obowiązujące
ustawodawstwo w tej materii?
Choć stanowisko NSA w badanej materii daje inne spojrzenie na możliwość
udziału fundacji w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika postępowania
w sprawie dotyczącej inne osoby15, w stosunku do poprzedniego orzeczenia NSA z
dnia 12 stycznia 1993 r., I SA 1762/9216 kwestionującego taką możliwość, to jed____________
14

Zob. Uchwała NSA z dnia 12 grudnia 2005 r. (II OPS 4/05, ONSA 2006/2/37).
Ibidem.
16
W postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 1993 r., I SA 1762/02/
ONSA 1993 Nr 3 poz. 75 wyrażone zostało stanowisko, iż fundacja nie jest organizacją społeczną.
15
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nak centralnym problemem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy opierając się
m.in. na założeniu NSA, iż «(…) względy celowościowe przemawiają za udziałem
fundacji w postępowaniu sądowym, ponieważ udział powinien zależeć od celu i
zakresu działania organizacji, a nie od prawnej formy jej utworzenia» – można
zbudować taką teorię, że fundacja jest organizacją społeczną i czy praktyka będzie
jej sprawdzianem i potwierdzeniem?
Można oczywiście zapytać, czy względy celowościowe uzasadniają też na
powoływanie się na «podwójne obciążanie» pracą kobiet, tzn. pracą zawodową i
wykonywaną we własnym domu, jako na argument za wprowadzeniem pewnych
przywilejów dla wszystkich kobiet w dziedzinie prawa emerytalnego?
Trzeba też zaznaczyć, iż akceptacja założenia NSA, że «art. 12 Konstytucji RP
wskazując różnego typu organizacje społeczne, zalicza do organizacji społecznych
także fundacje» – oznacza zgodę na zakwestionowanie istoty fundacji jako osoby
prawnej typu zakładowego, której substratem jest określony majątek. W tym też znaczeniu można – nawiązując znowu do treści art. 12 Konstytucji RP – zauważyć, że
wymienia on różne formy organizowania się społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym państwie. Można powiedzieć, że decydującym przejawem demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego jest aktywność obywateli w sferze publicznej oparta na prawach obywatelskich, politycznych i społecznych a także instytucjach solidaryzmu społecznego17, stanowiących odpowiedź na wyzwania, jakie niosą
z sobą przemiany ekonomiczne i społeczne oraz wydarzenia polityczne.
Trzeba jednak pamiętać, że wartości takich jak: istnienie społeczeństwa
obywatelskiego, czy szerokiego rozumienia organizacji społecznej w trybie art. 12
Konstytucji nie da się ustalić czysto doktrynalnie, czy normatywnie. Tak jak społeczeństwo obywatelskie nie sprowadza się wyłącznie do sieci instytucji i organizacji
występujących w państwie, tak też instytucja fundacji nie może być postrzegana
____________
17

Solidaryzm – kierunek społeczno-polityczny powstały w II połowie XIX wieku i głoszący naturalną wspólnotę interesów różnych grup i warstw społecznych w państwie, niezależną od ich statusu
ekonomicznego lub zawodowego i związanych z nimi różnic interesów. Idee solidaryzmu pojawiały się
wielokrotnie w licznych koncepcjach społeczno-politycznych starożytności, średniowiecza i czasów
nowożytnych. Na gruncie solidaryzmu społecznego stanął papież Leon XIII w encyklice «Rerum novarum» przyznając robotnikom prawo do własnych organizacji zawodowych, dopuszczając interwencjonizm państwowy. Przez partie reformistyczne obwołany «papieżem robotniczym». Za głównych twórców współczesnych teorii solidaryzmu uważa się Emila Durkheima, Leona Duguita i Georges'a Gurvitcha. Podstawową kategorią teorii solidaryzmu jest według Durkheima koncepcja świadomości zbiorowej i społeczeństwa. Wyrazem solidarności społecznej jest jedność myśli i działań członków społeczeństwa. Konieczność współpracy jest konsekwencją podziału pracy. Durkheim wyróżniał dwa rodzaje
solidarności: mechaniczną – reprezentowaną w szczególności przez prawo karne i opartą na represji
organiczną – wyrażaną przez prawo rodzinne, konstytucyjne, administracyjne oraz służącą przede
wszystkim przywróceniu stanu poprzedniego (sankcje restutywne). Stoi w opozycji do liberalizmu, któremu zarzuca przekładanie jednostki i jej dobra nad interesy społeczeństwa jako całości. W przeszłości
elementy solidaryzmu były wykorzystywane przy tworzeniu nauk społecznych Kościoła katolickiego,
stały u podstaw korporacjonizmu. Współcześnie liczne akcenty idei solidaryzmu pojawiają się w doktrynach politycznych chadecji, socjaldemokracji, syndykalizmu i nurtu organicznego konserwatyzmu –
zob.: Roman Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, WL, Lublin 1984, str. 178–179.; Rudolf
Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, Wydawnictwo Znak, Kraków 1990, str. 185.
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jako nie w pełni autentyczna, swoista «przybudówka» organizacji społecznych, bez
uwzględnienia zasad, które zazwyczaj umykają przy lekturze ustawy o fundacjach.
Podsumowując stwierdzić można, iż instytucja fundacji jest kategorią odrębną od organizacji społecznej. Wyróżnikiem omawianej instytucji jest fakt, że odnosi się ona bezpośrednio do zespołu pewnych elementów normatywnych; tym samym obejmuje zasady odnoszące się do tej formy organizacyjno-prawnej, która w
odróżnieniu od instytucji członkowskich, tj. zbiorowości osób decydujących o
działalności jednostki, a także czerpiących korzyści z przynależności do tej instytucji, nie posiada konkretnego kręgu osób korzystających z działalności fundacji.
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Summary
A dispute about the essence of a foundation

Foundation is a distinct category from a social organisation. A distinguishing feature of
a foundation is a circumstance that the latter is related to the set of normative elements;
consequently, foundation encompasses principles related to this organisational form
which – in contrast to membership organizations, i.e. communities of persons deciding
on activity of a person and benefiting from belonging to this institution – does not have
a specific group of persons who benefit from activity of a foundation.
Keywords: foundation, private law foundation, association, voluntary association,
social organization.
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Спір щодо сутності фонду
Ключові слова: фонд, громадська організація, неурядова організація, організація суспільної користі, неурядовий сектор.
В юриспруденції і юридичній літературі можна зустріти різноманітні варіанти теорій, які пояснюють суть поняття фонд. Особливо спірними є ті, які
зводять суть фонду до категорії громадських організацій 1. Причиною
____________
1

Таким чином наприклад Вищий Адміністративний Суд в ухвалі від 12 грудня 2005 р.
(II OPS 4/05, ONSAiWSA 2006/2/37) визнав, що фонд як громадська організація може, на основі чинного законодавства, зокрема закону від 30 серпня 2002 р. – Закон про судове провадження перед адміністративними судами (Збірник законів № 153, позиція 1270) заявити про намір
участі у судовому провадженні у якості учасника судового провадження у справах, які стосуються юридичних інтересів іншої особи. Вищий Адміністративний Суд здійснив тлумачення
ст. 12 Конституції Республіки Польщі визнаючи, що ця норма хоча і не використовує поняття
«громадська організація», але вказує на різного роду види громадських організацій і на рівні з
корпоративними організаціями, зараховує до них також і фонди. В рішенні від 12 грудня
2005 р. вказано декілька важливих спільних рис для усіх суб’єктів, які перелічені в ст. 12 Конституції: «а) це організації, до яких належать певні групи осіб, а їх приналежність до груп опирається на принципі добровільності; в) ці організації підпорядковуються певній групі законів, які
визначають їхню структуру, обсяг прав і обов’язків, визначаючи їхню організаційну самостійність
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виникнення розбіжностей є відсутність юридичного визначення поняття
фонд і громадська організація. Однак слід зазначити, що в польській літературі були зроблені спроби визначення поняття громадської організації. У
спробі розв’язання цього завдання було запропоновано два підходи, при чому
один з них мав праксеологічний характер, а інший психологічний. В рамках
першого підходу було запропоновано розглядати громадську організацію, як
стійку систему «диференційованих і скоординованих людських дій, які використовують специфічний набір людських, матеріальних, грошових, ідейних і
натуральних ресурсів у рамках розв’язання одного завдання, метою якого є
задоволення людських потреб у взаємодії з іншими системами людської діяльності і засобами у їхньому оточенні»2. Другий підхід розмежовував виключно
статичну категорію, якою являється певний набір, від соціологічної, якою є
група (громадська організація)3.
Незалежно від наукових переваг цих підходів для розвитку науки, не
можна дати однозначної відповіді на питання, чи вичерпують вони наукову
необхідність пояснення суті громадської організації. Це спричинено недостатністю передумов, завдяки яким можливим було б розрізнення громадської та
державної організації.
Інші напрямки розвитку наукової думки в теорії громадських організацій представили В. Давідовіч і Й. Старошьчяк, пропонуючи розмежування
понять громадської та державної організації. Відповідно до концепції
В. Давідовіча визначення громадської організації охоплює «(…) усі організаційні суб’єкти, які не становлять державного апарату, а отже такі, виникнення і діяльність яких може бути безпосередньо приписана не державі, а певній
суспільній групі»4. У свою чергу згідно з Й. Старошьчяка, модель громадської організації повинна брати до уваги два основні елементи: 1) відсутність
юридичної приналежності до системи державних органів, а також 2) відсутність у будь-якій формі їх продовження5.
Звернімо також увагу, що сучасна наука адміністративного права, у
пошуках суті громадської організації, вказує на набагато більшу кількість
_____________
та незалежність с) діяльність і цілі організації визначаються передусім статутом і відповідати
цілям держави d) органи цих організацій є наслідком вибору тих, хто творить ці організації
е) організації залишаються під контролем чи наглядом органів державної влади». На думку
Вищого Адміністративного Суду, опираючись на положеннях Конституції немає достатніх
підстав для ствердження, що основною і фундаментальною ознакою громадської організації є
корпораційний критерій. Таким чином Вищий Адміністративний Суд визнав застарілою свою
попередню позицію, яка була сформульована в постанові Вищого Апеляційного Суду від
12 січня 1993 р., I Адміністративного Суду 1762/92, Рішенням Верховного Адміністративного
Суду 1993, № 3, позиція 75, яка опиралася на вже незобов’язуючій ст. 84 Конституції від 1952 р.,
яка залишалася в силі, на основі конституційного закону від 17 жовтня 1992 р.
2
Див. J. Sabiniewicz, Prawozrzeszaniasię w PolsceLudowej, Познань, 1980, с. 32.
3
Більше: J. Wiatr, Społeczeństwo (Wstępdosocjologiisystematycznej), Варшава, 1973, с. 94.
4
W. Dawidowicz, Ogólnepostępowanieadministracyjne.Zaryssystemu, Варшава 1962, с. 63.
5
J. Starościak, Prawoadministracyjne, Варшава, 1977, с. 195.

282

Йоланта Бліхаж

елементів, ніж у попередніх концепціях. Недостатнім тут буде розгляд громадської організації, як недержавної організації. Наприклад, Г. Лашчица вказує на чотири додаткові елементи: 1) особовий склад – громадська організація це об’єднання фізичних або юридичних осіб; 2) «законність» громадської
організації; 3) стійкість мети; 4) ціль діяльності організації може бути різним –
політичного, суспільного, економічного чи культурного характеру6.
При такому розумінні ознак громадської організації важко знайти місце
для інших організаційних утворень, які мають некорпораційну організаційну
структуру, як наприклад фонд. У крайньому випадку на питання про сутність
фонду можна остаточно відповісти, вказуючи на риси, які відрізняють його
від установи, яка має членський характер. Необхідно усвідомити, що фонд не
є зібранням людей, а лише структурою, завданням якої є правильне управління і збільшення майна для досягнення певних цілей7. З принципу некорпораційності слід також вивести правило про те, що фонд не функціонує на користь своїх членів (така ситуація виступає, коли юридичні особи корпораційного типу, наприклад. асоціації чи кооперативи), але має володіти і розпоряджатися наданим йому майном для реалізації вказаної засновником фонду
цілі, для загальних потреб8.
Слід також підкреслити, що фонди, як основні компоненти сектора неурядових організацій, становлять важливий елемент суспільної системи демократичних держав. Це знаходить своє відображення у діях, скерованих на створення громадянського суспільства. Хоча ст. 12 Конституції ПР вказує на форми організації громадянського суспільства, до яких потрібно зарахувати між
іншим такі організаційні утворення як: профспілки, суспільно-професійні
організації селян, асоціації, громадські рухи, інші добровільні об’єднання, а
також фонди. Важко погодитися з позицією Вищого Адміністративного Суду9,
про те що буцімто ст. 12 Конституції ПР була достатнім аргументом для зарахування фонду до негромадських організацій. Сумніви створює також представлена у судових рішеннях позиція, згідно з якою в законодавстві поняття «громадська організація» заміняється визначенням «неурядова організація»10..
Головною проблемою у оцінці рішення Вищого Адміністративного Суду є відповідь на питання, чи опираючись на вираженому у ст. 12 Конституції
ПР принципі громадянського суспільства можна створити достатні підстави
для визнання фонду громадською організацією? Зважаючи на поставлене питання, варто поставити ще одне питання: чи визнання і схвалення знаку
____________
6

G. Łaszczyca, [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego, Коментар (т. I), Закамиче 2005, с. 410–412.
7
Див. D. Bugajna-Sporczyk, E. Dzbeńska, I. Janson, M. Sztekier-Łabuszewska, Fundacje i stowarzyszenia. Prawo i praktyka, Варшава 2005, с. 19.
8
Ibidem, с. 18.
9
Див. рішення Найвищого Адміністративного Суду від 12 грудня 2005 р. (II OPS 4/05,
ONSA 2006/2/37)
10
Ibidem.
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рівності між громадською організацією і неурядовою організацією у рішеннях Вищого Адміністративного Суду, може допускатися, навіть при врахуванні деяких окремих правових елементів, характерних для неурядових
суб’єктів? До цього питання можна буде повернутися у подальших роздумах.
При цьому очевидним і природнім є те, що ключове значення для реалізації принципу громадянського суспільства має регулювання ст. 12 Конституції. Однак, просте посилання на формулу, яка створює фундамент громадянського суспільства не дозволяє опрацювати певну і однозначну точку зору,
що зазначене положення гарантує згаданим у ньому суб’єктам (також фондові) надання статусу громадської організації. Це нічим не відрізняється від
ситуації громадянських прав, які хоча і сприяють виникненню інститутів і
організацій громадянського суспільства, то сам по собі плюралізм не створює
ще громадянського суспільства11.
Також проблема широкого розуміння поняття громадської організації
не може бути розв’язаною, опираючись на простому припущенні про можливість заміни цього поняття визначенням «неурядової організації». Таким чином, якщо юридичне визначення неурядової організації, яке міститься у ст. 3
п. 2 закону від 23 квітня 2003 р. про діяльність на користь держави і волонтерську діяльність12 цілком і повністю не визнається, то воно взагалі втрачає
статус юридичного визначення. Два юридичні поняття мають схожий, проте
не однаковий зміст. Це поняття «неурядової організації» і «громадської організації». На основі поняття неурядова організація до основних елементів, які
визначають характер цих суб’єктів слід зарахувати: форму організаційного
розрізнення, яка розрізняє їх від суб’єктів, які належать до сектору державних фінансів, діяльність не спрямована на отримання прибутку, а також мета
діяльності. У цьому місці слід було б зазначити, що критерій діяльності державної корисності (який розуміють, як діяльність корисну для суспільства,
яку ведуть неурядові організації у сфері реалізації державних завдань – ст. 3
п. 1) визначає предметну сферу діяльності неурядових організацій. Одночасно аргумент проти розширення сфери поняття неурядової організації має своє
джерело у ст. 3 п. 4 закону про діяльність на користь держави і волонтерську
діяльність, який виключив з категорії «неурядових організацій» політичні
партії, профспілки і організації роботодавців, професійні самоврядування,
фонди створені політичними партіями.
Однак, не можна заперечувати, що політичні партії і профспілки є
організаціями, членського характеру (є корпораціями) і тому зараховуються
до суспільних організацій, так як і асоціації. Однак політичні партії, як і
____________
11

Як підкреслює Едвард Шілс– конститутивною рисою для громадянського суспільства є
«громадянська колективна свідомість», яка визначає почуття співучасті у суспільстві, а також
зацікавлення його окремих членів у спільному добробуті – див. I. Słodkowska, Społeczeństwo
obywatelskie na tle historycznego przełomu Polska 1980–1989, Варшава 2006, с. 71.
12
Сконсолідований текст: Збірник Законів від 2010р. № 234, поз. 1536 з наст. змінами.
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профспілки не зараховуються до неурядових організацій. Причиною незарахування політичних партій до неурядових організацій є їх зв'язок із державною владою: Партії часто є «урядовими» (governmental organisations) і політичними організаціями. Схоже на те, що неурядові організації і профспілки
це правові організації, які мають різні цілі, грають різну роль і виконують
різні функції. Неурядові організації не можуть бути ототожнюванні з сумою
індивідуальних інтересів (представлення і захист професійних інтересів трудящих), так як це б створювало залежність між діяльністю, реалізованою на
користь держави та реалізації цих індивідуальних інтересів.
Також, поняття громадської організації, визначене у ст. 5 § 2 п. 5 Кодексу адміністративного судочинства13, не є синонімом з поняттям неурядової організації. У розумінні КАС громадськими організаціями є «професійні організації, самоврядні, кооперативні і інші суспільні організації». На відміну від визначення неурядової організації, кодекс не вказує які ознаки (риси) визначають
даний суб’єкт громадською організацією. Це поняття розуміється широко, бо
воно уособлюється з категорією «зібрання», яка виникає із конституційного
права. Одночасно категорія громадських організацій, охоплена положеннями
ст. 5 § 2 п. 5 КАС не обмежується у дослівному звучанні тільки до зібрань у
цивільному законодавстві (наприклад асоціацій), але також охоплює організації самоврядування(наприклад профспілки), як публічно-правового суб’єкта,
корпораційного типу. Одночасно зазначені у ст. 5 § 2 п. 5 КАС недержавні
суб’єкти, якщо виконують на основі відповідних законів або угод (укладених
на основі закону) функцію державної адміністрації у владній формі (ст. 1 п. 2
КАС) міститься у нормативному понятті органу адміністрації (ст. 5 § 2 п. 3).
Не підлягає сумніву, що визначення громадської організації у розумінні
ст. 5 § 2 п. 5 КАС не є тотожною із поняттям «неурядова організація». У розумінні даної норми громадська організація це не лише суб'єкти, які володіють
статусом організації добровільного членства. За заміною поняття громадської
організації у розумінні ст. 5 § 2 п. 5 КАС поняттям «неурядової організації» не
промовляє також те, що на відміну від неурядових організацій, які не є добровільними організаціями (комерційний мотив не є основою їх діяльності) –
кооперативні організації створюються її членами для ведення спільного під-

приємства, а значить діяльності скерованої на отримання прибутку. Таким чином немає достатніх підстав для тези, що «громадська організація» може бути замінена визначенням «неурядової організації».
Повертаючись до питання фонду, як головної категорії неурядових організацій слід було б відповісти на питання: чи можливою є довільна зміна
його юридичного характеру через ствердження, що фонд і громадська організація це одне й те саме? Навіть більш важливим є питання, чи вимога істотного
____________
13
Закон від 14 червня 1960 р., сконсолідований текст: Збірник законів від 2000 р, № 98,
поз. 1071 з наступ. зм.
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обґрунтування за допомогою твердження, що «(...) загальні роздуми промовляють за участю фонду у судовому провадженні, оскільки участь повинна
залежати від цілі і сфери діяльності організації, а не від правової форми її
створення14» – не є найкращим розв’язанням проблеми, яке створює сучасне
законодавство у цій справі?
Хоча позиція Вищого Адміністративного Суду у досліджуваній проблемі
дає інший погляд на можливість участі фонду у судовому провадженні, як учасника провадження у справі, яка стосується іншої особи15, по відношенню до
попереднього рішення Вищого Адміністративного Суду від 12 січня 1993 р.,
I Адміністративний Суд 1762/9216, яке піддало сумніву таку можливість, то однак центральною проблемою є відповідь на питання, чи спираючись на припущенні Вищого Адміністративного Суду, що «(...) з точки доцільності, фонди
беруть участь у судовому провадженні, оскільки їх участь повинна залежати
від цілі і сфери діяльності організації, а не від правової форми її створення» –
можна висловити теорію про те, що фонд є громадською організацією.
Можна звичайно задати питання, чи доцільність також обґрунтовується
на посиланні на «подвійне навантаження» роботою жінок, тобто професійною
діяльністю і тою діяльністю, яка виконується у власному домі, як аргументу для
введення певних привілеїв для усіх жінок у галузі пенсійного законодавства?
Треба також зазначити, що схвалення припущення Вищого Адміністративного Суду про те, що «ст. 12 Конституції ПР, вказуючи на різноманітні громадські
організації, зараховує до громадських організацій також фонд», піддає сумніву
суть фонду, як юридичної особи підприємницького типу, елементом якої є певне
майно. У цьому значенні також можна, знову посилаючись на зміст ст. 12 Конституції ПР, зауважуючи, що в ній перераховані різні форми організації громадянського суспільства у демократичній країні. Варто зазначити, що вирішальним
проявом демократичного громадянського суспільства є активність громадян у
державній сфері, яка опирається на громадянських, політичних і суспільних правах, а також організаціях суспільного солідаризму17, що становить відповідь на
____________
14

Див. Рішення Вищого Адміністративного Суду від 12 грудня 2005 р. (II OPS 4/05, ONSA
2006/2/37).
15
Ibidem.
16
У рішенні Вищого Адміністративного Суду від 12 січня 1993 р., I SA 1762/02 /ONSA
1993 № 3 п. 75 чітко визначений погляд про те, що фонд не є громадською організацією.
17
Солідаризм – суспільно-політичний напрямок, який виник у ІІ половині ХІХ століття і
який проголошував природню співпрацю інтересів різних груп і прошарків суспільства у державі, незалежно від їхнього економічного чи професійного статусу і пов’язаних з ними відмінностей інтересів. Ідеї солідаризму з’являлися багаторазово у багатьох суспільно-політичних
концепціях античності, середньовіччя і сучасних часів. На ґрунті суспільної солідарності стояв
папа Леон ХІІІ у енциклікі «Rerumnovarum», признаючи робітникам право до власних професійних організацій, таким чином допускаючи державний інтернаціоналізм. Робітничі партії
прозвали його «робітничим папою». Головними творцями солідарності вважаються Еміля Дюркгайма, Леона Дюгі і Георгія Гурвича. Головною категорією теорії солідарності згідно з Дюркгаймом є концепція колективної свідомості і суспільства. Вираженням суспільної солідарності
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виклики, які несуть із собою економічні і політичні зміни, а також політичні
реалії.
Однак треба пам’ятати, що цінності такі як: існування громадянського
суспільства, чи у широкому розумінні громадських організацій у порядку
ст. 12 Конституції не можна встановити чисто нормативно чи у наукових
доктринах. Так як громадянське суспільство не зводиться виключно до мережі установ і організацій, які виступають у державі, так також фонд не може
сприйматися як неповністю автентична, свого роду «прибудова» до громадської
організації, без врахування принципів, які зазвичай згадуються при читанні
закону про фонди.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що фонд є окремою від громадської організації категорією. Характерною особливістю обговорюваної організації є факт того, що вона на пряму відноситься до комплексу певних нормативних елементів, таким чином охоплюючи принципи, які відносяться до цієї
організаційно-правової форми, яка на відміну від членських організацій, тобто групи осіб, які визначають діяльність суб’єкта, а також тих, які черпають
користь від приналежності до цієї організації, не володіє конкретним кругом
осіб, які користуються діяльністю фонду.

_____________
є єдність думки і дій членів суспільства. Необхідність співпраці є наслідком поділу праці. Дюркгайм виділяв два типи солідарності: механічну – представлену зокрема кримінальним правом і
яка опирається на органічних репресіях – виражених у сімейному, конституційному, адміністративному праві, а також яка слугує передусім відновленню попереднього стану (реститутивні
санкції). Знаходиться в опозиції до лібералізму, який звинувачує у ставленні суб’єкта і його
майна понад суспільні інтереси, як єдиного. У минулому елементи солідаризму використовувалися при створенні суспільних наук Католицького костелу, знаходилися у основі корпоративізму. На сучасному етапі багато ідей солідарності появляються у політичних доктринах християнських демократів, соціал-демократів, синдикалізму і течії органічного консерватизму – див.
RomanTokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, WL, Люблін,1984, с. 178–179; Rudolf FischerWollpert, Leksykon papieży, Видавництво Znak, Краків 1990, с. 185.
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Introduction. The legislative basis for organization of national environmental
network in Ukraine is the State program on establishment of national environmental network in Ukraine for 2000–2015, approved by the Law of Ukraine, September 21, 20001 and the Law of Ukraine «On environmental network of Ukraine»,
June 24, 20042. However, the program goals, foreseen by the above-mentioned
law, haven’t been achieved neither in quantitative nor in qualitative terms. It seems
that the most noticeable shortcomings of this program are a lack of systemic fea____________
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2
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tures of national environmental network and a lack of precision of its structure, an
ambiguous understanding of its constituents by the authors and the executors of
this program, as well as insufficiency and groundlessness of legal and theoretical
researches in this area.
The degree of problem’s research. Theoretical and legal aspects of organization
and preservation of national environmental network of Ukraine have been investigated by the representatives of ecological and land legal science, including: H. I. Balyuk, P. A. Hvozdyk, A. P. Hetman, A. Y. Hodovanyuk, B. V. Danylenko, M. A. Deyneha,
I. I. Karakash, O. B. Kyshko-Yerli, S. M. Kravchenko, P. F. Kulynych, M. I. Maksymenko, N. R. Malysheva, A. K. Sokolova, O. Sh. Chomahashvili, H. I. Chopko,
Yu. S. Shemshuchenko. But they haven’t made a comprehensive analysis of the
system features of the national environmental network of Ukraine.
The analysis of the system’s formation and the structure of national environmental network of Ukraine seem to be actual in connection with the prospects
for the development of theoretical basis of environmental network and creation of
proposals for improving the current legislation on environmental network and its
practical application.
The aim of the article is a clarification of the main system features of national
environmental network of Ukraine and a definition of the system connections between the structural elements of national environmental network.
Article 4 of the Law of Ukraine «On environmental network of Ukraine»
dated 24 June 2004 recognized a provision with the integrity of ecosystem functions of the constituent elements of environmental network as the basic principle of
formation, preservation and use of environmental network3. The effective implementation of this principle requires a clear delineation of the structure of Ukraine’s
environmental network and coordination of the basic principles of its construction
with the system’s formation factors of the Pan-European Environmental Network,
due to which the national environmental network is being formed. Thus, according
to Paragraph 9 of the Strategy of Ukraine’s integration into the European Union for
creation of safe and favourable European ecological space for human being, the
national environmental network is recognized to be a part of the Pan-European Environmental Network4. However, contrary to this principle, Ukraine has its own
construction criteria of environmental network that complicate the consolidation of
boarder plots of national environmental network with the neighbouring territories
of states-members to the Pan-European Environmental Network.
____________
3

Pro ekologichnu merezhu Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 24 chervnja 2004 roku // Vidomosti
Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. – 2004. – № 45. – 500 p.
4
Pro zatverdzhennja Strategii' integracii' Ukrai'ny do Jevropejs'kogo Sojuzu: Ukaz Prezydenta
Ukrai'ny vid 11 chervnja 1998 r. № 615/98 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http:zakon.
rada.gov.ua.
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The concept of environmental network as an integral system of natural and reclaimed territories is defined, its constituents are highlighted, the overall objective of
its creation and functioning in Ukraine is outlined in the legislation of Ukraine. Thus,
the Law of Ukraine «On State Program of national environmental network of
Ukraine for 2000–2015» defines the environmental network as an unified territorial
system, which includes areas of natural landscapes that are subject to special protection, and territories and objects of natural reserve fund, health resort, recreational,
waterproof, field-protecting areas and other types of objects, which are determined
by the law of Ukraine5. According to the Law of Ukraine «On environmental network of Ukraine the environmental network is an unified territorial system, which is
formed to improve the conditions for the development and restoration of the environment, the increase of natural resource potential of Ukraine, preservation of landscape and biological diversity, places of settlement and growth of valuable species of
flora and fauna, the genetic fund, the routes of animal migration due to a combination
of territories and the objects of natural reserve fund, and other areas which have a
particular value for the protection of the environment and which due to the laws and
international obligations of Ukraine are subject to a special protection6.
In accordance with the recommendations of Pan-European biological and
landscape diversity strategy (1995), the formation of Pan-European Ecological Network occurs in the form of an unified spatial system of territories of European states
with its natural or partly modified state of landscape. The environmental network of
Ukraine is an integral part of Pan-European Ecological Network that is a part of this
system, at the same time it is a national territorial system, which provides the
achievement of environmental objectives which are important for our state.
As follows, in all legislative definitions the environmental network is interpreted as a territorial system that requires a clarification of features, which characterize it as a system. According to the Concise Explanation Dictionary of Ukrainian
language: the notion «system» is interpreted in several meanings, particularly:
1) the structure, which is an unity of naturally placed and functioning parts; 2) the
procedure, stipulated by the correct placing of the parts in a certain connection;
connected whole; 3) a form of organization, social order of something; 4) totality
of some elements, units, parts, united by a common principle and purpose7.
In general, the environmental network corresponds with the features of system, because: 1) it has its own, inherent structure (key, connecting, buffer and
renewable territories); 2) integral parts of environmental network are placed within
____________
5
Pro Zagal'noderzhavnu programu formuvannja nacional'noi' ekologichnoi' merezhi Ukrai'ny na
2000–2015 roky: Zakon Ukrai'ny vid 21 veresnja 2000 roku // Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. –
2000. – № 47. – 405 p.
6
Pro ekologichnu merezhu Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 24 chervnja 2004 roku // Vidomosti
Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. – 2004. – № 45. – 500 p.
7
Korotkyj tlumachnyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy (Uklad.: D. G. Grynchyshyn, L. L. Gumec'ka,
V. L. Karpova ta inshi). – K., 1978. – p. 246.
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it in a certain succession and are connected by the system’s formation factors,
forming a unified comprehensive object – the national environmental network; 3) it
is a form of organization of environmental activities in the form of construction
and operation of the national environmental network as a part of the Pan-European
Ecological Network. The organization (construction) of the national environmental
network is determined in accordance with regional and local schemes included into
consolidated scheme of establishment of environmental networks of Ukraine,
which is an integral part of the General Scheme on planning of territories in
Ukraine and which is approved by the Verkhovna Rada of Ukraine; 4) the integral
parts of environmental network within a single territorial system are designed to
ensure preservation, restoration and protection of the environment and some of the
natural valuable components and they are united by common principles.
The principles of legal regulation of relations in the sphere of formation, preservation and use of environmental network are special in relation to the principles of
ecological law and reflect the essence and the peculiarities of the environmental network relations. Article 4 of Law of Ukraine «On environmental network of Ukraine»
foresees that the formation, preservation and use of environmental network are realized due to the following basic principles8: a) a provision with the integrity of ecosystem functions of the constituent elements; b) preservation and environmentally
sustainable use of natural resources in the environmental network; c) suspension of
losses of natural and semi-natural areas (occupied by plant groups of natural origin
and complexes, modified by human activity), the expansion of the territory of the
environmental network; d) provision of state support, stimulation of the entities during creating the territories and objects of nature reserve fund or other areas subject to
special protection, development of the environmental network on their lands;
e) ensuring the participation of citizens and their associations in developing proposals
and making decisions on the formation, preservation and use of environmental network; d) provision of a combination of national environmental network and environmental networks of neighbouring states, the members of the Pan-European Ecological Network, a comprehensive development of international cooperation in this
area; e) improving the structure of lands in Ukraine by providing scientific and reasonable correlation between the different categories of lands; g) systematic integration of environmental, social and economic interests of society.
The first and the most important principle in the list of principles of formation,
preservation and use of environmental network is the principle of provision with the
integrity of ecosystem functions of the constituent elements. Embodiment of an idea
of environmental network creation is an example of using of ecosystem approach in
ecological state policy, because the functioning of ecosystem is aimed to provide
self-ecosystems’ reproduction and to increase their quality natural characteristics.
____________
8
Пro ekologichnu merezhu Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 24 chervnja 2004 roku // Vidomosti
Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. – 2004. – № 45. – 500 p.
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The legal regulation of relations in the sphere of environmental network formation
allows to take into account all connections between its separate components and to
provide more effective protection and preservation of the whole environment.
On analyzing the national environmental network as a system, special attention shall be paid to the principle of systematic integration of environmental, social
and economic interests of society. This principle is a reflection of the sustainable
development strategy, which proclaims the necessity of obeying of this system of
nature that would ensure both economically efficient, economically secure and socially equitable use of natural resources. The achievement of this goal must be accompanied by the definition of the main directions of transformation of public policy according to the principles of the development and adoption of environmentally
and socially oriented decisions9.
The formation of environmental network foresees the creation of entire spatial complex of connected territories and objects with a special environmental protection regime and with a minimal anthropogenic influence on the environment.
National program on formation of the national environmental network in Ukraine
for 2000–201510 determines the basic social, economic and ecological results of its
realization, which primarily include preservation and reproduction of landscape
diversity, the development of the Pan-European Ecological Network, as well as an
assistance in the development of a resource base for engagement in tourism, recreation and health of the population.
In the Agreement on Association between Ukraine, on the one hand, and the
European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States,
on the other hand, ratified by the Law of Ukraine № 1678-VII of 16.09.2014. special
attention is paid to a common policy concerning a sustainable development. According to Article 290 of this Agreement: recognising the right of the Parties to establish
and regulate the in own levels of domestic environmental and labour protection and
sustainable development policies and priorities, in line with relevant internationally
recognised principles and agreements, and to adopt or modify their legislation accordingly, the Parties shall ensure that their legislation provides for high levels of
environmental and labour protection and shall strive to continue to improve that legislation. As a way to achieve the objectives referred to in this Article, Ukraine shall
approximate its laws, regulations and administrative practice to the EU acquis11.
Therefore the Parties recognize the importance of the comprehensive consideration
____________
9
Nacional'na paradygma stalogo rozvytku Ukrai'ny / za zag. red. B. Je. Patona. – K. : Derzhavna
ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannja ta stalogo rozvytku Nacional'noi' akademii' nauk
Ukrai'ny», 2012. – 72 p.
10
Pro Zagal'noderzhavnu programu formuvannja nacional'noi' ekologichnoi' merezhi Ukrai'ny na
2000–2015 roky: Zakon Ukrai'ny vid 21 veresnja 2000 roku // Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. –
2000. – № 47. – 405 p.
11
Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part,
and Ukraine, of the other part/ Official Journal of the European Union: http://eeas.europa.eu/
ukraine/docs/association_agreement_ukraine_2014_en.pdf
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of economic, social and environmental interests not only their respective populations
but also the interests of future generations and ensure that economic development,
environmental and social policies are jointly supported.
Moreover, the parties recognise the importance of multilateral environmental
agreements. The Parties recognise the value of international environmental governance and agreements as a response of the international community to global or regional environmental problems. The Parties reaffirm their commitment to the effective implementation in their law sand practices of the multilateral environmental
agreements to which they are party… the Parties shall ensure that environmental
policy shall be based on the precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken, that environmental damage should as a priority be
rectified at source and that the polluter should pay. The Parties shall cooperate in
order to promote the prudent and rational utilisation of natural resources in accordance with the objective of sustainable development with a view to strange thinning the inks between the Parties’ trade and environmental policies and practices12.
Thus the Parties guarantee that their legislation provides the high levels of
protection of the environment and labour and take measures to improve this legislation. As a method of achievement of the goals, Ukraine brings its laws, regulations
and administrative practices in accordance with the acquis EU. The Parties recognize the importance of international administration on the issues of environmental
protection and agreements as a response to the international community about
global and regional problems in the sphere of environmental protection.
An important direction of realization of the strategy on the sustainable development in Ukraine is a formation of national environmental network, which is
an integral part of the Pan-European Ecological Network. According to a set of
international agreements and EU directives, Pan-European Ecological Network is
recognized to be an effective form of solving global problems and the preservation
of landscape and biological diversity. Ukraine, the Party of the Association
Agreement, confirms its obligation dealing with an effective implementation in its
laws and practices of multilateral agreements on environmental protection, the
member of which it is, including the Pan-European strategy for biological and
landscape diversity, adopted by the Council of Europe in 1995 and ratified by
Ukraine in 29.10.1996 in which the priority direction is a formation of PanEuropean Ecological Network, as a unified integrated system of preservation and
reproduction of national natural wealth of the whole continent.
L. A. Luts, summarizing numerous doctrinal approaches to the interpretation
of the notion «system», sets her own definition of the system as an entire totality
(complex) naturally placed and interconnected and interacting elements. In her
opinion the main features of the system are the following: 1) complexity (a set) of
____________
12

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part,
and Ukraine, of the other part/ Official Journal of the European Union: http://eeas.europa.eu/ukraine/
docs/association_agreement_ukraine_2014_en.pdf
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elements; 2) ordering and divisibility of elements; 3) the connection between them;
4) characteristics inherent in the object as a whole. Thus, the features which distinguish the system are the following: entirety, connection, stable structure13.
Environmental network has a complex, heterogeneous and branched structure
and has key elements, connecting, buffering and renewable territories, but due to the
fact that the provisions of the legislation on environmental network of Ukraine are
not implemented in practice, at the same time they are not entire by their nature.
B. V. Danylenkois also convinced that at this stage of legal regulation the environmental network cannot be considered as an object with has the features of unity14.
Theoreticians of law draw attention to the importance of integrity as an indispensable feature of system. The whole is interpreted as a form of elements’ connection, where their integrity realizes its capacity for self-development ...The integrity is
a basis of stable system… The integrity foresees systematic effective actions, directed to the achievement of a certain aim15. Only with an adjusted mechanism of
formation of environmental network we can achieve its integrity, the efficiency of
environmental network’s functioning depends on the optimal cooperation of its components and restoration of natural resources and environmental protection, which are
strategic goals of environmental network’s construction and are condition of sustainable management of nature and sustainable development of society.
Structural territorial elements of environmental network are connected by
close systematic links:
1) the legal and material basis of national environmental network are the objects and the territories of natural reserve fund, which, in opinion of Ukrainian legislators, have the greatest environmental value for a preservation of biological and
landscape diversity. Moreover, the environmental network includes areas of natural
landscapes that are subject to a special protection, and health resort and recreation,
waterproof, field-protecting territories and objects of other types. These integral
parts are key areas of environmental network;
2) connecting territories of environmental network (ecological corridors)
unite key territories, occur a migration of animals and exchange of genetic material, and shall also provide the integrity of environmental network. Connecting territories (meadows, pastures, woods, ponds) provide terms of continuity, system
unity and functions of bio communication for environment on different levels of
spatial organization of environmental network;
____________
13
Luc' L. A. Jevropejs'ki mizhderzhavni pravovi systemy ta problemy integracii' z nymy pravovoi' systemy Ukrai'ny (teoretychni aspekty): monografija. – K.: In-t derzhavy i prava
im. V. M. Korec'kogo NAN Ukrai'ny, 2003. – P. 12.
14
Pravove reguljuvannja ekologichnyh, agrarnyh ta zemel'nyh vidnosyn v Ukrai'ni: suchasnyj
stan i naprjamy vdoskonalennja: monografija / A. P. Get'man, M. V. Shul'ga, A. M. Stativka ta in.; za
red. A. P. Get'mana ta V. Ju. Urkevycha. – H.: Pravo, 2012. – P. 415.
15
Luc' L. A. Jevropejs'ki mizhderzhavni pravovi systemy ta problemy integracii' z nymy pravovoi' systemy Ukrai'ny (teoretychni aspekty): monografija. – K.: In-t derzhavy i prava
im. V. M. Korec'kogo NAN Ukrai'ny, 2003. – P. 14.
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3) buffer territories of environmental network provide a protection of key
and connecting territories from an anthropogenic impact. Buffer areas create more
favourable conditions for the development and reproduction of natural landscapes
and optimization of management within them in order to preserve the existing one
and to reproduce the lost natural values;
4) renewable territories are the disturbed, degraded and unproductive lands and
the lands affected by the negative processes and natural calamities, and other territories
with are important in terms of spatial integrity of the environmental network. Unlike
the previous structural elements of the environmental network, which should be excluded or limited by an anthropogenic impact, the priority measures should be taken
for renewable territories in order to reproduce their primary natural state.
As it has been mentioned above, the system is considered as a set of certain
elements, united by a common purpose. Legislative recognized objective of environmental network’s formation is to improve conditions for the creation and restoration of the environment, an increase of natural resource potential of Ukraine, preservation of landscape and biological diversity, places of settlement and growth of species of flora and fauna, the genetic fund, migration routes of animals. This goal is
common for the whole national environmental network, for all its natural structural
elements (key, connecting, buffer and renewable territories) and for organizational
and legal, institutional, functional mechanisms of its construction and preservation.
Environmental network shall have both entire and integral characters. Because
term «integration» means combination, interpenetration, integration and a process of
incorporation of any elements (parts) in the whole, using the process of rapprochement and the formation of interconnections. I. I. Karakash also considers that the environmental network is a certain complex of natural objects and their resources, but
integrated on broad species’ level and spread within the territory of state16.
Environmental network of Ukraine consists of inhomogeneous structural territorial elements and objects (internal integration) and is integrated in the PanEuropean Ecological Network(external integration). Environmental network’s formation is made in compliance with the principle of combination of national environmental network with environmental networks of neighbouring states, the members of the Pan-European Ecological Network, by creating a joint cross-border
elements of environmental network within the natural areas and natural corridors
and coordination of project son a system of land tenure within the border areas.
However, as O. O. Kahalo stresses that other criteria of national environmental network’s formation are introduced in legislation of Ukraine, that made its
scheme of construction be incompatible with similar schemes of European states17.
____________
16

Ekologichne pravo Ukrai'ny: pidruch. dlja stud. vyshhyh navch. zakladiv / za red. I. I. Karakasha. – Odesa: Feniks, 2012. – P. 95.
17
Kagalo O. O. Rozbudova ekologichnoi' merezhi v Ukrai'ni: pryncypy, problemy, perspektyvy /
O. O. Kagalo // Zbirnyk Materialiv dev’jatoi' naukovoi' konferencii' molodyh uchenyh «Naukovi
osnovy zberezhennja biotychnoi' riznomanitnosti» (L'viv. 1–2 zhovtnja 2009 r.). – L.: Instytut ekologii' Karpat NAN Ukrai'ny, 2009. – P.P. 10–13.
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Principal one is an actual ignoring of «settlement («biotope») criteria» of choice of
integral elements of an environmental network inherent from the construction of
the Pan-European Ecological Network, and absolutization of the territories’ value
and the objects of natural reserve fund as the basis of a national environmental
network with a further involvement of the protected territories of other type as subsidiary elements: buffer zones, renewable territories, ecological corridors18.
Legal grounds for creation of national and Pan-European Ecological Network are different and require coordination. Scholars- researches of nature state
that the analysis of regional and local models of environmental networks of
Ukrainian and Polish Carpathians prove the existence of two main types of them.
1) based on the grounds of national conception of Ukrainian environmental
network’s formation with an emphasis on the location of protected territories, characterizing the peculiarities of geo-botanical and landscape structure and the character of management of nature
2) designed according to the requirements of European programs EECONET
and Natura-2000, aimed at the consideration of the spread of major types of ecosystems and biotopes as habitats (settlements) of typical (background) and rare
19
species of animals on the basis of directives of European Union on the preservation of wild birds (Council Directive 79/409/EEC on the protection of wild birds)
and on preservation of wild fauna and flora and natural environments of existence(Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of
wild fauna and flora), known as «Habitas Directive».
It is noticeable that the term «natural habitat (settlement) of wild animals and
plants» which is traditional for European practice of construction of a PanEuropean Ecological Network is not used by Ukrainian lawyers, but by geographers and biologists. Obviously, this is due to legal dependence on statutory
Ukraine’s leading place of objects and territories of natural reserve fund as part of
the national environmental network as a valuable for biological and landscape diversity, instead of the lack of legislative term «habitat».
We understand, that for further harmonization of the legislation of Ukraine
with the European Union in the part of creation of safe and favourable European
ecological space it is necessary to bring national legislation on the establishment of
environmental networks in accordance with the requirements established by inter20
national and European standards , the term settlement shall be defined in ecologi____________
18
Dejnega M. A., Majevs'kyj V. A. Proektuvannja nacional'noi' ekologichnoi' merezhi u konteksti
strategii' stalogo rozvytku: pravovyj aspekt // Naukovyj visnyk Nacional'nogo universytetu bioresursiv ta pryrodokorystuvannja Ukrany. – 2014. – Vyp. 197. – Ch. 2, P. 136.
19
Brusak V., Zin'ko Ju., Blagodyr S., Shevchuk O., Krychevs'ka D., Liro A. Kljuchovi terytorii'
Ukrai'ns'kyh ta Pol's'kyh Karpat u skladi Transkarpats'koi' ekologichnoi' merezhi // Visnyk
L'vivs'kogo universytetu. Serija geografichna. – 2010. – Vypusk 38. – P. 55.
20
Dejnega M. A., Majevs'kyj V. A. Proektuvannja nacional'noi' ekologichnoi' merezhi u konteksti
strategii' stalogo rozvytku: pravovyj aspekt // Naukovyj visnyk Nacional'nogo universytetu bioresursiv ta pryrodokorystuvannja Ukrany. – 2014. – Vyp. 197. – Ch. 2, P. 136.
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cal legislation of Ukraine in accordance with the European requirements and proposals of Ukrainian scholars- naturalists and the key nature-protected criterion of
creation of environmental network shall be replaced be «settlement».
Environmental network as a unified spatial system of special protected natural territories isn’t «a wonder of nature» in its pure form, because it is formed and
operates under the control of human. It has a combined natural and anthropogenic
origin, because for the achievement of the main strategic goal – an increase of
natural resources potential of Ukraine’s territory, preservation of landscape and
biological diversity, we need to take all necessary measures. Environmental network’s formation has a systematic character. The system of organizational, administrative, institutional, technical, informative measures, scientific, design, land
management, works are provided and exercised for the protection, preservation and
reproduction of environment and its separate valuable components (unique territories and natural objects), genetic fund of wildlife, landscapes and other natural
complexes.
Environmental network can be considered in narrow and broad meanings. In
narrow (literally) meaning, environmental network is a spatial system of special
protected natural territories. In broad meaning, environmental network, in spite of
the above mentioned natural element, also consists of organizational and legal
component (legal functioning and mechanism of environmental network’s design
at local, regional and national levels), as well as the institutional component, which
is the activity of executive authorities and local governments, environmental NGOs
and experts in the field of construction and preservation of national environmental
network.
Taking into account the results of the made research, we can make a conclusion that the structural elements of environmental network as integral natural components of environmental network are in close interconnection and in collaboration
with other functional components of environmental network (organizational and
legal, institutional) and they form a national environmental network as a unified
integrated system.
The structural elements of the national environmental network are key territories (natural regions), as special protected territories, the basis of which are the
territories and the objects of nature reserve fund, connecting territories (natural corridors), the migration of biological materials, buffer zones, which play a protection
function in relation to the key and connecting territories; renewable territories,
which provide the integrity of environmental network and in relation to which immediate measures of restoration of the unoriginal natural state should be taken.
The attempt to identify systemic connections between the structural elements
of the environmental network all owes to state that the most system creation role
shield by ecological corridors and buffer territories that pursue connective and protective functions for other structural elements and individual objects of national
environmental network and provide their system icunity; the spatial integrity must

National Environmental Network as an Integral Territorial System

297

been sure by renewable territories; the key territories are the core of environmental
network for the preservation and restoration of which a functional system of environmental network is built.
Conclusions. General characteristics of the main approaches to the definition of
term «system» and an analysis of the legal features and peculiarities of environmental network prove and confirm that the national environmental network is a territorial system, which has a complicated organizational structure, which reflects the
regularities of its internal development and consists of structural elements, united by
system in connections. Consistency of environmental network consists in:
– it is an integral system of natural and anthropogenic origin;
– it consists of functional integral elements: natural, organizational and institutional components;
– with a help of the established mechanism of environmental network’s formation we can achieve its integrity;
– natural component of environmental network is its structural elements:
key, connecting, buffer and renewable territories; all structural elements of environmental network are interconnected and interdependent;
– consolidating features of environmental network are its final goal and
common principles of formation, functioning and preservation;
– national environmental network shall meet the criteria of construction and
has characteristics, inherent from Pan-European Ecological Network, because as an
integral part in the Pan-European Ecological Network.

Streszczenie
Krajowa sieć ekologiczna Ukrainy jako zintegrovany system terytorialny

Składowymi częściami krajowej sieci ekologicznej Ukrainy są obszary węzłowe
(tereny przyrodnicze), tj. tereny szczególnie chronione, osnowę których składają
obszary i obiekty funduszu rezerwowego Ukrainy; obszary łączące (korytarze ekologiczne), gdzie odbywa się migracja i wymiana materiału biologicznego; strefy
buforowe, funkcją których jest ochrona obszarów węzłowych i łączących; obszary
rekonstruowane, które zapewniają nie naruszalność ekosieci, oraz względem których powinny być przeprowadzone na tych miastowe czynności z przywrócenia
pierwotnego stanu naturalnego.
Systemotwórczą rolę, w głównej mierze, pełnią korytarze ekologiczne i strefy buforowe, które wykonują funkcję łączącą i ochronną wobec reszty części składowych oraz innych elementów krajowej sieci ekologicznej, a także zapewniają jej
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jedność systemową. Obszary rekonstruowane, swoją drogą, powołane są zapewnić
integralność przestrzenną, a obszary węzłowe stanowią jądra sieci ekologiczna, w
celu ochrony i odnowienia których buduje się funkcjonalny system ekosieci.
Systemowy charakter ekosieci polega na tym, iż: jest to zintegrowany system pochodzenia przyrodniczego i antropogenicznego; składa się ona z funkcjonalnych części składowych: przyrodniczego, organizacyjno-prawnego oraz instytucjonalnego komponentów; jedność ekosieci zapełnia sprawny mechanizm jej formowania; przyrodniczy komponent ekosieci stanowią jej części składowe: obszary
węzłowe, obszary łączące, strefy buforowe oraz obszary rekonstruowane; wszystkie części składowe ekosieci są powiązane i zależne od siebie; konsolidacyjnymi
cechamiekosieci są jej cel ostateczny oraz jednolite zasady tworzenia, funkcjonowania i ochrony.
Krajowa sieć ekologiczna Ukrainy ze swą własną strukturą, która jest przejawem jej wewnętrznej integracji, powinna spełniać kryteria formowania Europejskiej sieci ekologicznej, oraz posiadać odpowiednie właściwości systemowe, bowiem została do niej zewnętrznie integrowana w jakości jej części składowej.
Słowa kluczowe: system, krajowa sieć ekologiczna, połączenia systemowe, części
składowe sieci ekologicznej.
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структурні елементи екологічної мережі.
Вступ. Законодавчою основою організації національної екологічної мережі в
Україні є Загальнодержавна програма формування національної екологічної
мережі України на 2000–2015 роки, затверджена Законом України від
21 вересня 2000 р.1, а також Закон України «Про екологічну мережу України»
від 24 червня 2004 р.2. Однак програмні цілі, заплановані вищезазначеним
законом, не були досягнуті ні за кількісними, ні за якісними показниками. Як
видається, найбільш помітними недоліками реалізації цієї програми є відсутність системних ознак національної екомережі та нечіткість її структури, неоднозначне розуміння її складових елементів розробниками й виконавцями
цієї програми, а також недостатність і необґрунтованість теоретичних правових досліджень у відповідній сфері.
____________
1

Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на
2000–2015 роки: Закон України від 21 вересня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. –
2000. – № 47. – Ст. 405.
2
Про екологічну мережу України: Закон України від 24 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 500.

300

Марія Ващишин

Ступінь дослідження. Теоретико-правові аспекти організації та збереження
національної екологічної мережі України були предметом наукових досліджень окремих представників еколого-правової та земельно-правової науки,
зокрема таких, як Г. І. Балюк, П. А. Гвоздик, А. П. Гетьман, А. Й. Годованюк,
Б. В. Даниленко, М. А. Дейнега, І. І. Каракаш, О. Б. Кишко-Єрлі, С. М. Кравченко, П. Ф. Кулинич, М. І. Максименко, Н. Р. Малишева, А. К. Соколова,
О. Ш. Чомахашвілі, Х. І. Чопко, Ю. С. Шемшученко. Однак комплексного
аналізу системних ознак національної екологічної мережі України ними не
проводилося.
Аналіз системоутворення та структури національної екологічної мережі
України видається актуальним з огляду на перспективи розвитку теоретичних
засад екомережі та вироблення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства про екомережу та його практичного застосування.
Метою дослідження є з’ясування основних системних ознак національної
екологічної мережі України і визначення системних зв’язків між структурними елементами національної екологічної мережі.
У ст. 4 Закону України «Про екологічну мережу України» від 24 червня
2004 року основним принципом формування, збереження і використання
екологічної мережі визнано забезпечення цілісності екосистемних функцій
складових елементів екомережі3. Для дієвої реалізації цього принципу необхідним є чітке окреслення структури екологічної мережі України та узгодження основних засад її побудови з системоутворюючими факторами Всеєвропейської екомережі, у складі котрої національна екологічна мережа й формується. Так, відповідно до п. 9 Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу задля створення безпечного і сприятливого для людини загальноєвропейського екологічного простору, національна екологічна мережа визнана складовим елементом Всеєвропейської екологічної мережі4. Однак, всупереч цьому принципу, в Україні закладено власні критерії побудови екомережі, що ускладнює консолідацію прикордонних ділянок національної екомережі з суміжними територіями держав-учасниць Всеєвропейської екомережі.
У законодавстві України визначено поняття екомережі як цілісної системи природних та освоєних територій, виділено її складові елементи, окреслено загальну мету її створення й функціонування в Україні. Так, Законом
України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки» екологічна мережа визначена як
єдина територіальна система, що включає ділянки природних ландшафтів,
____________
3

Про екологічну мережу України: Закон України від 24 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 500.
4
Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 11 червня 1998 р. № 615/98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http:zakon.rada.gov.ua
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які підлягають особливій охороні, і території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортно-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні
території та об’єкти інших типів, що визначаються законодавством України5.
Відповідно до Закону України «Про екологічну мережу України», екомережа –
це єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов
для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного
потенціалу території України, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного
світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій
та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають
особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій
охороні6.
Відповідно до рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995 р.) формування Всеєвропейської екологічної мережі відбувається у формі єдиної просторової системи територій країн Європи з природним або частково зміненим станом ландшафту.
Екомережа України є складовим елементом Всеєвропейської екологічної
мережі, тобто є частиною цієї системи, водночас вона характеризується і як
національна територіальна система, що забезпечує досягнення природоохоронних завдань, важливих для нашої держави.
Як бачимо, у всіх законодавчих визначеннях екомережа трактується як
територіальна система, що потребує з’ясування ознак, що характеризують її
як систему. Відповідно до Короткого тлумачного словника української мови,
пояснення слова «система» подається у кількох його значеннях, зокрема:
1) структура, що становить єдність закономірно розміщених і функціонуючих
частин; 2) порядок, зумовлений правильним розміщенням частин у певному
зв’язку; зв’язане ціле; 3) форма організації, устрою чого-небудь; 4) сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об’єднаних загальним принципом, призначенням7.
Екологічна мережа в цілому відповідає ознакам системи, оскільки:
1) має власну, притаманну лише їй структуру (ключові, сполучні, буферні та
відновлювані території); 2) складові частини екомережі розташовуються в ній
у певній послідовності і пов’язані між собою системоутворюючими факторами, формуючи єдиний комплексний об’єкт – національну екомережу; 3) є
____________
5
Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на
2000–2015 роки: Закон України від 21 вересня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. –
2000. – № 47. – Ст. 405.
6
Про екологічну мережу України: Закон України від 24 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 500.
7
Короткий тлумачний словник української мови (уклад.: Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька,
В. Л. Карпова та інші). – К., 1978. – С. 246.
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формою організації природоохоронної діяльності у вигляді побудови та функціонування національної екомережі у складі Всеєвропейської екомережі.
Устрій (побудова) національної екомережі визначається відповідно до регіональних та місцевих схем, що включаються до зведеної схеми формування
екологічної мережі України, яка є складовою частиною Генеральної схеми
планування території України і затверджується Верховною Радою України;
4) складові елементи екомережі у єдиній територіальній системі покликані
забезпечити збереження, відтворення та охорону навколишнього природного
середовища та окремих цінних природних компонентів і об’єднані спільними
принципами.
Принципи правового регулювання відносин у сфері формування, збереження та використання національної екомережі є спеціалізованими по відношенні до принципів екологічного права, відображають сутність та особливості екомережевих відносин. У ст. 4 Закону України «Про екологічну мережу України»8 передбачено, що формування, збереження та використання
екомережі здійснюється відповідно до таких основних принципів: а) забезпечення цілісності екосистемних функцій складових елементів екомережі;
б) збереження та екологічно збалансоване використання природних ресурсів
на території екомережі; в) зупинення втрат природних та напівприродних територій (зайнятих рослинними угрупованнями природного походження та
комплексами, зміненими в процесі людської діяльності), розширення площі
території екомережі; г) забезпечення державної підтримки, стимулювання
суб’єктів господарювання при створенні на їх землях територій та об’єктів
природно-заповідного фонду, інших територій, що підлягають особливій
охороні, розвитку екомережі; ґ) забезпечення участі громадян та їх об’єднань
у розробленні пропозицій і прийнятті рішень щодо формування, збереження
та використання екомережі; д) забезпечення поєднання національної екомережі з екомережами суміжних країн, що входять до Всеєвропейської екомережі, всебічний розвиток міжнародної співпраці у цій сфері; е) удосконалення складу земель України шляхом забезпечення науково-обґрунтованого
співвідношення між різними категоріями земель; є) системне врахування
екологічних, соціальних та економічних інтересів суспільства.
Першим і одним з найважливіших у переліку принципів формування,
збереження та використання екомережі закріплений принцип забезпечення
цілісності екосистемних функцій складових елементів екомережі. Втілення
ідеї побудови національної екомережі є прикладом застосування екосистемного підходу в екологічній політиці нашої держави, оскільки функціонування
екомережі спрямоване на забезпечення самовідтворення екосистем і підвищення їх якісних природних характеристик. Правове регулювання відносин у
____________
8
Про екологічну мережу України: Закон України від 24 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 500.
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сфері формування екомережі дозволяє враховувати взаємозв’язки між окремими її компонентами і забезпечити надійнішу їх охорону та збереження
всього довкілля.
Окремої уваги в контексті аналізу національної екологічної мережі як
системи заслуговує принцип системного врахування екологічних, соціальних
та економічних інтересів суспільства. Цей принцип є відображенням стратегії
сталого розвитку, яка проголошує необхідність дотримання такої системи
природокористування, яка б забезпечила одночасно економічно ефективне,
економічно безпечне та соціально справедливе використання природних ресурсів. Досягнення обраної мети має супроводжуватися визначенням основних напрямів трансформації державної політики відповідно до принципів такого розвитку і прийняттям екологічно та соціально орієнтованих рішень9.
Формування екологічної мережі передбачає створення цілісного просторового природного комплексу пов’язаних між собою територій та об’єктів
зі спеціальним природоохоронним режимом та мінімальним антропогенним
навантаженням на довкілля. Загальнодержавною програмою формування
національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки10 визначено
основні соціальні, економічні та екологічні результати її реалізації, до яких,
насамперед, можна віднести збереження і відтворення ландшафтного різноманіття, розбудову Всеєвропейської екологічної мережі, а також сприяння
розвитку ресурсної бази для заняття туризмом, відпочинку та оздоровлення
населення.
В Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України № 1678-VII
від 16.09.2014 р. значної уваги приділено спільній політиці в контексті сталого розвитку. Сторони визнають важливість якнайповнішого врахування економічних, соціальних та екологічних інтересів не тільки свого відповідного
населення, а й прийдешніх поколінь і гарантують, що економічний розвиток,
екологічна та соціальна політика підтримується спільно.
Сторони гарантують, що їхнє законодавство забезпечує високі рівні
охорони навколишнього середовища та праці і докладають зусиль для подальшого вдосконалення цього законодавства. Як спосіб досягнення цілей, Україна наближає свої закони, підзаконні акти та адміністративну практику до
acquis ЄС. Сторони визнають важливість міжнародного управління з питань
охорони навколишнього середовища та угод як відповідь міжнародного
____________
9

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. Б. Є. Патона. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 72 с.
10
Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України
на 2000–2015 роки: Закон України від 21 вересня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 47. – Ст. 405.
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співтовариства на глобальні й регіональні проблеми у сфері охорони навколишнього середовища11.
Важливим напрямом реалізації стратегії сталого розвитку в Україні є
формування національної екологічної мережі, що є складовою Всеєвропейської екологічної мережі. Всеєвропейська екологічна мережа у низці міжнародних угод та директив ЄС визнана ефективною формою вирішення глобальної
проблеми, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття. Україна,
як Сторона Угоди про асоціацію, підтверджує своє зобов’язання щодо ефективної імплементації у своїх законах та практиках багатосторонніх угод з
охорони навколишнього середовища, учасницею яких вона є, зокрема Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, прийнятої Радою Європи у 1995 році і ратифікованою Україною
29.10.1996 р., в якій пріоритетним напрямом визначено формування Всеєвропейської екологічної мережі, як єдиної цілісної системи збереження та відтворення національних природних багатств усього континенту.
Л. А. Луць, узагальнивши численні доктринальні підходи до тлумачення
поняття «система», пропонує власне визначення системи як цілісної сукупності (комплексу) закономірно розташованих та взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів. Основними ознаками системи, на думку вченої, є:
1) комплексність (сукупність) елементів; 2) впорядкованість та подільність
елементів; 3) наявність зв’язків між ними; 4) наявність властивостей, що притаманні об’єкту як цілому. Тобто, ознаками, що вирізняють систему, є цілісність, зв’язок, стійка структура12.
Екологічна мережа має комплексну, неоднорідну і розгалужену структуру, елементами якої є ключові, сполучні, буферні та відновлювані території, однак через те, що положення законодавства про екологічну мережу
України практично не реалізуються, вона наразі не має цілісного характеру.
Б. В. Даниленко також переконаний, що на даному етапі правового регулювання екомережа не може вважатися об’єктом, який має ознаки єдності13.
Теоретики права відзначають важливість цілісності як неодмінної ознаки системи. Ціле трактується як форма зв’язку елементів, при якій утворювана ними цілісність реалізує свою здатність до саморозвитку... Цілісність є
основою сталості системи...Цілісність передбачає системно ефективні дії,
____________
11
Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part,
and Ukraine, of the other part/ Official Journal of the European Union: http://eeas.europa.eu/ukraine/
docs/association_agreement_ukraine_2014_en.pdf
12
Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): монографія / Л. А. Луць. – К.: Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 12.
13
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний
стан і напрями вдосконалення: монографія / А. П. Гетьман, М. В. Шульга, А. М. Статівка та
ін.; за ред. А. П. Гетьмана та В. Ю. Уркевича. – Х.: Право, 2012. – С. 415.
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спрямовані на досягнення певної мети14. Лише завдяки налагодженому механізмові формування екомережі можна досягти її цілісності, результативність
функціонування екомережі залежить від оптимальної взаємодії її компонентів, а відновлення природо-ресурсного потенціалу і збереження довкілля, що
є стратегічною метою побудови екомережі, водночас є умовою збалансованого природокористування і сталого розвитку суспільства.
Структурні територіальні елементи екомережі пов’язані між собою тісними системними зв’язками:
1) юридичною та матеріальною основою національної екологічної мережі є
об’єкти та території природно-заповідного фонду, які, з точки зору українського законодавця, мають найбільшу екологічну цінність для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. Також до складу екомережі входять
ділянки природних ландшафтів, які підлягають особливій охороні, і курортнооздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об’єкти інших
типів. Ці складові елементи є ключовими територіями екомережі;
2) сполучні території екомережі (екокоридори) поєднують між собою
ключові території, сприяють міграції тварин та обмінові генетичного матеріалу, а також повинні забезпечувати цілісність екомережі. Сполучні території
(луки, пасовища, ліси, водойми) на різних рівнях просторової організації екологічної мережі забезпечують для природного середовища умови безперервності, системної єдності та функції біокомунікації;
3) буферні території екомережі забезпечують захист ключових та сполучних територій від антропогенного впливу. Буферні зони створюють більш
сприятливі умови для розвитку і самовідновлення природних ландшафтів та
оптимізації форм господарювання в їх межах з метою збереження існуючих і
відтворення втрачених природних цінностей;
4) відновлювані території – це порушені землі, деградовані і малопродуктивні землі та землі, що зазнали впливу негативних процесів та стихійних
явищ, інші території, важливі з точки зору формування просторової цілісності екомережі. На відміну від попередніх структурних елементів екомережі,
для яких необхідно виключати або ж обмежувати антропогенний вплив, для
відновлюваних територій мають бути виконані першочергові заходи щодо
відтворення їх первинного природного стану.
Як вже зазначалося, система розглядається як сукупність певних елементів, об’єднаних загальним призначенням. Законодавчо визнаною метою
формування екомережі є поліпшення умов для формування та відновлення
довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України,
збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, місць оселення та
зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду,
____________
14

Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): монографія / Л. А. Луць. – К.: Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 14.
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шляхів міграції тварин. Ця мета є спільною для всієї національної екомережі,
для всіх її природних структурних елементів (ключові, сполучні, буферні та
відновлювані території), а також для організаційно-правового та інституційно-функціонального механізмів забезпечення її побудови та збереження.
Екологічна мережа повинна мати цілісний, але разом з тим інтегрований характер. Адже термін «інтеграція» означає поєднання, взаємопроникнення; інтеграція є процесом об’єднання будь-яких елементів (частин) в одне
ціле, процесом взаємозближення й утворення взаємозв’язків. І. І. Каракаш
також вважає, що «екологічна мережа являє собою певний комплекс природних об’єктів та їх ресурсів, але інтегрованих на широкому видовому рівні та
поширеній території країни»15.
Екологічна мережа України складається з неоднорідних структурних
територіальних елементів та об’єктів (внутрішня інтеграція) і є інтегрованою
у Всеєвропейську екомережу (зовнішня інтеграція). Формування екомережі
відбувається із дотриманням принципу забезпечення поєднання національної
екомережі з екомережами суміжних країн, що входять до Всеєвропейської
екологічної мережі, шляхом створення спільних транскордонних елементів
екологічної мережі у межах природних регіонів та природних коридорів, а
також узгодження проектів землеустрою на прикордонних ділянках.
Однак, як відзначає О. О. Кагало, у законодавстві України запроваджені
дещо інші критерії формування національної екологічної мережі, що значною
мірою зробило схеми її побудови несумісними з аналогічними схемами європейських країн16. Принциповим є фактичне ігнорування «оселищних («біотопних») критеріїв» вибору складових елементів екомережі, притаманних побудові Всеєвропейської екомережі, й абсолютизація значення територій та об’єктів
природно-заповідного фонду як основи національної екологічної мережі з подальшим залученням природоохоронних територій іншого типу як допоміжних
елементів: буферних зон, відновних територій, екокоридорів17.
Правові засади утворення національної та Всеєвропейської екомережі є
різними і потребують узгодження. Науковці природничого напряму досліджень зазначають, що аналіз регіональних і локальних моделей екомереж
Українських і Польських Карпат свідчить про існування двох головних їхніх
типів:
____________
15

Екологічне право України: підруч. для студ. вищих навч. закладів / за ред. І. І. Каракаша. –
Одеса: Фенікс. – 2012. – С. 95.
16
Кагало О. О. Розбудова екологічної мережі в Україні: принципи, проблеми, перспективи /
О. О. Кагало // Збірник Матеріалів дев’ятої наукової конференції молодих учених «Наукові
основи збереження біотичної різноманітності» (Львів. 1–2 жовтня 2009 р.). – Л.: Інститут екології Карпат НАН України, 2009. – С. 13.
17
Дейнега М. А. Проектування національної екологічної мережі у контексті стратегії сталого розвитку: правовий аспект / М. А. Дейнега, В. А. Маєвський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування Украни. – 2014. – Вип. 197. – Ч. 2.,
С. 136.
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1) побудованих на засадах національної концепції формування екомережі України з акцентом на розміщення територій, характеристиці особливостей геоботанічної та ландшафтної структури та характеру природокористування;
2) розроблених згідно з вимогами європейських програм EECONET i
Natura-2000, акцентованих на врахуванні поширення основних типів екосистем і біотопів як середовищ проживання (оселищ) типових (фонових) і рідкісних видів тварин18 на основі Директив Європейського Союзу: про збереження диких птахів (Council Directive 79/409/EEC on the protection of wild
birds), а також про збереження дикої фауни і флори та природних середовищ
її існування (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats
and of wild fauna and flora), відомих як «Habitas Directive».
Помітно, що традиційним для європейської практики побудови Всеєвропейської екомережі терміном «природне середовище існування (оселище)
диких тварин і рослин» в Україні оперують не юристи, а географи та біологи.
Вочевидь, це зумовлене правовою залежністю від закріпленого у законодавстві України провідного місця об’єктів та територій природно-заповідного
фонду у складі національної екомережі як найцінніших для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, натомість – законодавчою відсутністю терміну «оселище».
Розуміючи, що для подальшої гармонізації законодавства України та
Європейського Союзу у частині створення безпечного та сприятливого загальноєвропейського екологічного простору, необхідним є приведення національного законодавства про формування екологічної мережі відповідно до вимог,
встановлених міжнародними та європейськими стандартами19, доцільно визначити поняття «оселище» у екологічному законодавстві України з врахуванням європейських вимог та пропозицій українських вчених-природознавців, а також змінити ключовий «природо-заповідний» критерій побудови
національної екомережі на «оселищний».
Екологічна мережа як єдина просторова система особливо охоронюваних природних територій, не є «витвором природи» у чистому вигляді, оскільки
формується і функціонує під контролем людини. Вона має комбіноване природно-антропогенне походження, адже для досягнення основної стратегічної
мети – підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, потребує вжиття комплексу необхідних заходів. Формування екологічної мережі має системний
____________
18

Брусак В. Ключові території Українських та Польських Карпат у складі Транскарпатської екологічної мережі / В. Брусак, Ю. Зінько, С. Благодир, О. Шевчук, Д. Кричевська, А. Ліро //
Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2010. – Випуск 38. – С. 55.
19
Дейнега М. А. Проектування національної екологічної мережі у контексті стратегії сталого
розвитку: правовий аспект / М. А. Дейнега, В. А. Маєвський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування Украни. – 2014. – Вип. 197. – Ч. 2., С. 136.
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характер. Для охорони, збереження та відновлення довкілля та його окремих
особливо цінних компонентів (унікальних територій та природних об’єктів),
генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів передбачено і здійснюється система організаційно-правових, управлінських, інституційних, технічних, інформаційних заходів, науково-дослідних,
проектувальних, землевпорядних та інших робіт.
Екомережу як систему можна розглядати у вузькому та широкому розумінні. У вузькому (буквальному) розумінні екомережа є просторовою системою особливо охоронюваних природних територій. У широкому розумінні
екомережа складається, окрім вищезгаданого природного компонента, також
із організаційно-правового компонента (правового забезпечення функціонування та механізму проектування екомережі на місцевому, регіональному та
національному рівнях), а також із інституційного компонента, яким є діяльність органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, громадських
природоохоронних організацій та спеціалістів у сфері побудови та збереження національної екомережі.
За результатами проведеного дослідження можна дійти висновку, що
структурні елементи екомережі як інтегрований природний компонент екомережі у тісному взаємозв’язку між собою та у взаємодії з іншими функціональними компонентами екомережі (організаційно-правовим та інституційним)
формують національну екологічну мережу як єдину інтегровану систему.
Структурними елементами національної екологічної мережі є ключові
території (природні регіони), як особливо охоронювані території, основу яких
складають території та об’єкти природно-заповідного фонду; сполучні території (природні коридори), в межах яких здійснюється міграція біологічного
матеріалу; буферні зони, котрі відіграють охоронну функцію щодо ключових
та сполучних територій; відновлювані території, котрі забезпечують цілісність екомережі і щодо яких мають бути здійснені першочергові заходи з відновлення їх первинного природного стану.
Здійснена нами спроба визначити системні зв’язки між структурними
елементами екомережі дозволяє констатувати, що найбільшою мірою системоформуючу роль виконують екокоридори та буферні території, котрі здійснюють сполучну та захисну функції для інших структурних елементів та окремих об’єктів національної екомережі і забезпечують їх системну єдність;
просторову цілісність повинні забезпечити відновлювані території; ключові
території є ядрами екомережі, заради збереження і відновлення котрих вибудовується функціональна система екомережі.
Висновки. Загальна характеристика основних підходів до визначення поняття «система», а також проведений аналіз юридичних ознак та особливостей
екомережі обгрунтовують і підтверджують те, що національна екологічна мережа є територіальною системою, яка має складну організаційну структуру, котра
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відображає закономірності її внутрішнього розвитку і складається із структурних елементів, пов’язаних системними зв’язками. Системність екомережі
полягає в тому, що:
– вона є інтегрованою системою природно-антропогенного походження;
– вона складається з функціональних складових елементів: природного,
організаційно-правового та інституційного компонентів;
– лише завдяки налагодженому механізмові формування екомережі
можна досягти її цілісності;
– природним компонентом екомережі є її структурні елементи: ключові, сполучні, буферні та відновлювані території;
– всі структурні елементи екомережі взаємопов’язані та взаємозалежні;
– консолідуючими ознаками екомережі є її кінцева мета та спільні
принципи формування, функціонування та збереження;
– національна екомережа зі своєю власною структурою, що є проявом
внутрішньої інтеграції, повинна відповідати критеріям побудови та мати властивості, що притаманні Всеєвропейській екомережі, оскільки як складовий
елемент зовнішньо інтегрована у Всеєвропейську екомережу.
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1. Uwagi ogólne
Prawo podatkowe niejako z duchem czasu, a właściwie z duchem dynamicznie
rozwijającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej podlega ciągłym i dość
licznym zmianom. Wydaje się, iż ustawodawca podatkowy próbuje tym samym
sprostać skutkom zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej poprzez
zmianę regulacji tego prawa. O ile przyjąć chyba dość idealistyczny podgląd o podążaniu przez ustawodawcę podatkowego za dynamiką procesów gospodarczych
problem zbyt częstych i nazbyt licznych zmian regulacji prawa podatkowego nie
byłby aż tak dotkliwy. Jednakże zachowania prawodawcy niezbyt często podyktowanesą relacją pomiędzy obrotem gospodarczym a prawem podatkowym. Przyjmując wskazaną relację określaną mianem «opóźniania»1 należało by pochwalić
normodawcę za takie działanie, poprzez które dąży się do pewnego zminimalizo____________
1

Można ją określić także mianem «rozciągliwości temporalnej», P. Borszowski, Określenia nieostre i klauzule generalne jako wyraz elastyczności prawa podatkowego: zarys problematyki, Acta
UniversitatisWratislaviensis. Prawo. – T. 315/1 (2013), s. [43]–55.
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wania owej relacji. Tym bardziej, że trudno sprostać działaniom, których skutki
należałoby oceniać w płaszczyźnie minimalizowania relacji opóźniania prawa podatkowego w obliczu tak dynamicznego rozwoju gospodarki. W takich okolicznościach można by próbować ustalić stopień minimalizowania owej relacji w obszarze unormowań prawa podatkowego.
Niestety postawa ustawodawcy podatkowego zarówno w płaszczyźnie ogólnego, jak i przede wszystkim szczegółowego prawa podatkowego nie wskazuje na
zamysł działań z góry powziętym zamiarem minimalizacji stopnia opóźniania regulacji prawa podatkowego w stosunku do dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Działania te mają stosunkowo często charakter wyizolowany, a zatem dotyczący wyłącznie danej regulacji prawnej bez szczegółowego uzasadnienia samej potrzeby zmian, a jednocześnie bez szczegółowego uzasadnienia stosunku zmienianej regulacji do całej konstrukcji danej instytucji prawnej i
wpływu na kształt unormowań całego zakresu prawa podatkowego. Nie trudno tym
samym dostrzec negatywne skutki takich zmian dla wykładni prawa podatkowego,
a konsekwencje w zakresie chociażby zasady pewności prawa podatkowego są tak
daleko idące, że trudno mówić tu o przygotowaniu podatników na owe zmiany,
lecz bardziej o «zwyczaju zmian prawa podatkowego».
Niczym specjalnie odkrywczym będzie zatem postulowanie ograniczenia
zmian prawa podatkowego zarówno w sensie ich ilości, jak i szczegółowości. Nie
jest to bowiem pogląd odosobniony, jednakże wyglądający jak «głos wołającego
na puszczy». Skoro zatem akcentowanie ograniczenia zmian regulacji, chociażby
w perspektywie poszanowania relacji opóźnienia pomiędzy prawem podatkowym a
obrotem gospodarczym nie zdaje rezultatu, należałoby postulować poszukiwanie
rozwiązań, które niejako ze swej istoty stanowiłyby przeciwwagę dla konieczności
zmian regulacji prawnych. Takim rozwiązaniem jest podnoszone już w doktrynie
korzystanie z elastycznego prawa podatkowego2. W pierwszej kolejności należałoby zatem zastanowić się nad determinantami potrzeby korzystania z elastycznego
prawa podatkowego, by w dalszej kolejności odnieść się do relacji opóźnienia pomiędzy obrotem gospodarczym a prawem podatkowym i wpływem elastycznego
prawa podatkowego na tę relację. Z kolei podniesienie problemu stopniowania
prawa podatkowego stanowiłoby kwintesencje rozważań.
2. Determinanty potrzeby korzystania z elastycznego prawa podatkowego
Zagadnienie determinantów potrzeby korzystania z elastycznego prawa podatkowego stanowi o istocie tego prawa w kontekście funkcjonalnym biorąc pod uwagę
początkowy moment jego kreacji. Przy czym determinanty te należy rozważać na
dwóch płaszczyznach, co jest konsekwencją kryterium potrzeby. Chodzi bowiem
____________
2

Zobacz także P. Borszowski, Zagadnienie elastyczności polskiego prawa podatkowego, Vroclavs'ko-L'vivs'kij Ûridičnij Zbirnik, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. – Nr 4 (2013),
s. [169]–178.
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po pierwsze o determinanty rozważane na płaszczyźnie samego momentu podjęcia
decyzji o tworzeniu elastycznego prawa podatkowego, a po drugie na płaszczyźnie
jego dalszego rozwoju – modyfikacji.
Jeżeli zatem chodzi o determinanty potrzeby korzystania z elastycznego
prawa podatkowego w pierwszej umownie określanej płaszczyźnie należy wskazać
na takie czynniki mające zasadnicze znaczenie do tworzenia tego prawa, które z
jednej strony wynikają z kryterium potrzeby, z drugiej zaś strony kreują to kryterium. Przy czym kryterium potrzeb nabiera tu znacznie bardziej zobiektywizowanego wymiaru, a zatem nie należy odnosić go do konkretnego przypadku, lecz bardziej grupy sytuacji, co do których następuje pewneoddzielenie od bezpośredniego
wpływu danego podmiotu zabarwionego przeżyciem emocjonalnym. Zastrzeżenie
to jest istotne z uwagi na zakres znaczeniowy wyrażenia «potrzeba», które nabiera
nieco zindywidualizowanego wymiaru. Jeżeli natomiast mówimy o kryterium potrzeby3 odniesionej do tak trudnego zagadnienia jakim staje się elastyczne prawo
podatkowe, z uwagi chociażby na administracyjnoprawną metodę regulacji, to należy postulować poszukiwanie takiego zakresu znaczeniowego, który umożliwiałby
odejście od zbytniego subiektywizmu.
Pierwszy determinant potrzeby tworzenia elastycznego prawa podatkowego
będzie wynikał z porównania zakresu danej regulacji prawnej z jej odpowiednikiem w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Jeżeli porównanie kształtu danej
regulacji z jej odpowiednikiem wskaże, iż dany przepis określonej ustawy podatkowej nie wytrzymuje «naporu» rozwijającej się rzeczywistości społecznogospodarczej, a zatem pewne przypadki zaczynają «omijać» regulację powodując
konieczność jej ewentualnej zmiany możemy stwierdzić, że jest to jednocześnie
pierwszy a zarazem podstawowy determinant korzystania z elastycznego prawa
podatkowego. Determinant ten jest także konsekwencją samej istoty elastycznego
prawa podatkowego, którą stało się «przełamywanie» nieadekwatności tekstu
prawnego do rzeczywistości społeczno-gospodarczej4.
Owo «omijanie» regulacji może być skutkiem dwóch sytuacji wpisujących
się w ogólnie określony determinant potrzeby tworzenia elastycznego prawa podatkowego, czy też bardziej dobitnie można przyjąć, iż stanowi to o konkretnych
determinantach na tym etapie. Chodzi po pierwsze o zbyt wąsko określoną regulację prawno-podatkową, nie uwzględniającą kontekstu rozwoju społecznogospodarczego a co zatem idzie także relacji pomiędzy obrotem gospodarczym a
prawem podatkowym5. Po drugie zaś skutek tak dynamicznie rozwijającejsię rze____________
3

Warto przy tym zauważyć, iż normodawca w przepisie § 155 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 (Dz. U. Nr 100, poz. 908) w sprawie «Zasad techniki prawodawczej»
posługuje się również kryterium potrzeb odnosząc go do tworzenia elastycznego prawa podatkowego.
4
L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków
2001, s. 53.
5
Dobrym przykładem może stać się tu problem opodatkowania garaży podatkiem od nieruchomości w przypadku, gdy stanowią one wydzielone nieruchomości. Ustawodawca tworząc przepisy
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (obecna regulacja j. t. Dz.U. z
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czywistości społeczno-gospodarczej, której nie dało się «przewidzieć» na etapie
tworzenia danej regulacji prawnopodatkowej. Wydaje się, że jest to także problem
na ile ustawodawca tworzący daną regulację prawnopodatkową powinien
uwzględniać jej kontekst funkcjonalny biorąc pod uwagę pewien horyzont czasowy. Chodzi bowiem o przygotowanie adresatów norm prawa podatkowego na ich
ewentualne zmiany, a nie tworzenie takich regulacji, które w rezultacie powodują
«reakcję oczekiwania» na zmiany. Taka postawa podatnika nie tylko nie może być
oceniana w kontekście braku poszanowania przez normodawcęzasady pewności
prawa, ale jednocześnie prowadzi do pytania o sens tworzenia takiego prawa podatkowego, które wymaga licznych zmian, wpisując się w debatę nad kształtem
jego regulacji6.
Rozważając zatem determinanty potrzeb korzystania z elastycznego prawa
podatkowego należy przyjąć, iż wynikają one z nazbyt wąsko określonej regulacji
prawnopodatkowej nie uwzględniającej horyzontu czasowego obowiązywania, a
także z niedostatecznego uwzględnienia relacji pomiędzy obrotem gospodarczym a
prawem podatkowym, a tym samym braku możliwości przewidywania skutków
owej relacji. Odnosząc się zaś do zasygnalizowanej już konieczności rozważania
owych determinantów z uwzględnieniem «kontekstu wynikania» z potrzeby elastycznego prawa podatkowego należy przyjąć, iż odpowiada temu zbyt wąskie ujęcie regulacji prawnej. Z kolei determinanty rozważane w płaszczyźnie kreacji potrzeby elastycznego prawa podatkowego wynikają z braku dostatecznego uwzględniania relacji pomiędzy obrotem gospodarczym a prawem podatkowym.
Drugą płaszczyzną, w ramach której należy poszukiwać determinantów potrzeb elastycznego prawa podatkowego jest płaszczyzna dalszego rozwoju tego
prawa, czyli płaszczyzna, w ramach której funkcjonują już konkretne źródła elastyczności. Należy przy tym zauważyć, iż wyznaczanie determinantów potrzeb w
tym ujęciu nie oznacza jednocześnie, iż chodzi wyłącznie o poszerzanie zakresu
elastycznego prawa podatkowego. W konkretnym przypadku może bowiem zaistnieć potrzeba zmniejszenia stopnia elastyczności, a zatem zakres elastycznego
_____________
2014, poz. 849 ze zm.) nie uwzględnił specyfiki budownictwa mieszkaniowego i korzystania w perspektywie czasowej z samochodów osobowych w znacznie większym zakresie «na co dzień», co
spowodowało rozwój budownictwa wykorzystującego parkingi budowane w ramach bryły danego
budynku. Powstał zatem problem «wyboru» opodatkowania według stawek przewidzianych jak dla
budynków mieszkalnych, a zatem najniższych, czy też według stawek przewidzianych jak dla budynków pozostałych, a zatem znacznie wyższych. Zdania były także podzielone w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie tytułem przykładu wskazać można na wyrok NSA z dnia
12 października 2011 r. (II FSK 335/11) LEX nr 1069890. gdzie NSA, słusznie uwzględnił kontekst
funkcjonalny obecnego garażu. Sprawa została rozstrzygnięta uchwałą NSA z dnia 27 lutego 2012 r.
(II FPS 4/11), ONSAiWSA 2012/3/36 na korzyść zastosowania stawek przewidzianych dla budynków, bądź ich części pozostałych. Niemniej jednak nadal pozostaje niedosyt interpretacyjny wynikający z kontekstu wykładni historycznej, czy też bardziej zbyt sztywnego określenia regulacji dotyczącej stawek podatku od nieruchomości.
6
B. Brzeziński, O idei uproszczenia prawa podatkowego [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1991.
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prawa podatkowego ulegnie modyfikacji w kierunku jego zmniejszenia. Chodzi
bowiem o powiązanie zakresu elastycznego prawa podatkowego z celem regulacji
danego przepisu, czy też celem regulacji danej instytucji prawnej.
Poszukiwanie determinantów potrzeb stosowania elastycznego prawa podatkowego w ujęciu jego modyfikacji prowadzi do dwóch sytuacji. Po pierwsze nieustalenie stopnia elastyczności jako wypadkowa «kontekstu przypadkowości» zastosowania źródeł, bądź nawet źródła elastyczności. Jest to zatem determinant wynikający z tego, że ustawodawca zastosował źródło, bądź też źródła elastyczności,
jednakże bezustalenia stopnia elastyczności, zarówno zakładanego, jak i uzyskanego7. W takim przypadku zastosowanie elastycznego prawa podatkowego będzie się
wiązało z koniecznością oceny samego uzasadnienia dla jego stosowania. A zatem
można powiedzieć, iż determinanty tworzenia elastycznego prawa podatkowego
będą kreowały samą potrzebę w tym zakresie.
Po drugie ustalenie niewłaściwego stopnia elastyczności. Przy czym ustalenie niewłaściwego stopnia elastyczności może być konsekwencją błędnego umiejscowienia źródła8 kreującego elastyczność, bądź też nieuwzględnienia celu9 danej
regulacji.
____________
7

Jako przykład może posłużyć regulacja przepisu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w ramach której ustawodawca wprowadza definicję legalną gruntów, budynków i
budowli. Wykorzystanie w tej definicji określenia nieostrego wskazującego na względy techniczne
jako uzasadnienia dla tych sytuacji, które powodują brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzenie tego określenie nieostrego ma wymiar przypadkowości, wprowadzając
spory chaos interpretacyjny, gdy idzie o rozumienie samego zwrotu, jak również jego zastosowania w
całokształcie przepisu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ponadto, a może
przede wszystkim, określenie nieostre «rozsadza» definicję legalną niwecząc cel jej wprowadzenia.
To także przykład konieczności uwzględnienia specyfiki definicji legalnej przy formułowaniu jej w
oparciu o wykorzystanie określeń nieostrych.
8
Przykładem niewłaściwego umiejscowienia źródła kreującego elastyczność prawa podatkowego
może być przepis art. 67 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z
2015, poz. 613), gdzie ustawodawca wprowadzając instytucję umorzenia zaległości podatkowej na
wniosek podatnika powołuje się na przesłankę «przypadków uzasadnionych ważnym interesem podatnika». Ne ulega wątpliwości motyw – determinant ustawodawcy do wprowadzenia tak sformułowanej przesłanki, chodzi bowiem o wskazanie konkretnych okoliczności, które stanowiłyby wypełnienie owego zwrotu szacunkowego. Biorąc jednak pod uwagę istotę tego środka techniki prawodawczej, w ramach którego następuje zarówno ustalenie okoliczności stanu faktycznego, jak i jego kwalifikacja (szacunek) przyjąć należy, iż ustawodawca niewłaściwie umiejscowił przesłankę «ważnego
interesu podatnika» dodając niepotrzebnie określenie przypadków uzasadnionych, gdyż powoduje to
zbytnie rozciągnięcie tego zwrotu szacunkowego. Wystarczyło by zatem poprzestać na określeniu
przypadków ważnego interesu podatnika, gdyż kwestia uzasadnienia jest niejako «wmontowana» w
drugi element zwrotu szacunkowego, tj. element kwalifikacji. Powoduje to zatem «czynność» podwójnego uzasadniania ważnego interesu podatnika.
9
Z kolei jako przykład nieuwzględnienia celu regulacji posłużyć może przepis art. 7 ust. 1 pkt 5
in fine ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdzie ustawodawca zwalnia z podatku także grunty
zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży. Wprowadzenie w tym przypadku zwrotu szacunkowego «trwałego zajęcia» znacznie zawęża zakres zastosowania tego zwolnienia powodując zasadnicze wątpliwości co do rozumienia przesłanki opierającej się na tzw. «relacji
zajęcia» charakterystycznej dla całej konstrukcji podatku od nieruchomości.
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Należy zatem przyjąć iżdeterminanty na płaszczyźnie analizy rozwoju – modyfikacji wynikają ze wskazanych dwóch sytuacji, czyli z sytuacji nieustalenia
stopnia elastyczności, bądź też ustalenia niewłaściwego stopnia elastyczności.
3. Korzystanie z elastycznego prawa podatkowego a relacja pomiędzy obrotem
gospodarczym a prawem podatkowym
Rozpatrując determinanty potrzeby zastosowania elastycznego prawa podatkowego
na etapie tworzenia tego prawa wskazano, iż ogromną rolę odgrywa tu relacja pomiędzy obrotem gospodarczym a prawem podatkowym. Konieczność rozważania
tej relacji wynika ze znacznie szerszego kontekstu, tj. wskazywanych w doktrynie
gospodarczych uwarunkowań prawa podatkowego10. Biorąc zaś pod uwagę istotę
wprowadzenia elastycznego prawa podatkowego, a zatem przełamywanie nieadekwatności regulacji tego prawa do dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości
społeczno-gospodarczej,należy przyjąć pogląd o dodatkowym uzasadnieniu dla
uwzględnienia tej relacji. Pojawia się zatem zasadnicza kwestia sprowadzającą się
do tego, czy i na ile korzystanie z elastycznego prawa podatkowego wpływa na
wskazaną relację, co może stanowić dodatkowe uzasadnienie dla poszukiwania
wskazywanych determinantów.
Rozpatrując w pewnym uogólnieniu relację pomiędzy obrotem gospodarczym a prawem podatkowym należy stwierdzić, iż relacja ta przypomina «opóźnianie». A zatem należy rozważyć, czy i jakie znaczenie dla wskazanej relacji ma
zastosowanie elastycznego prawa podatkowego. Chodzi zatem o stwierdzenie, czy
elastyczne prawo podatkowe może mieć wpływ na relację opóźnienia w sensie jej
minimalizowania, czy też w sensie jej «rozciągnięcia».
Rozważając wpływ elastycznego prawa podatkowego na relację opóźnienia
podkreślić należy, że relacja ta jest charakterystyczna dla całego prawa podatkowego i innych regulacji, których skutki oceniamy w płaszczyźnie tego prawa. Nie
ulega zatem wątpliwości, że poprzez zastosowanie elastycznego prawa podatkowego nie powinno się dążyć do zminimalizowania relacji opóźnienia, prawa podatkowego w stosunku do obrotu gospodarczego, gdyż może to spowodować skutek odwrotny od zamierzonego, jaki przyświeca tworzeniu elastycznego prawa podatkowego. Zminimalizowanie relacji opóźniania może bowiem doprowadzić do
braku możliwości realnej oceny skutków jakie spowoduje wprowadzenia regulacji
prawnopodatkowych dla innych unormowań, a szczególnie tych, które dotyczą obrotu gospodarczego. Nie oznacza to jednocześnie, iż poprzez elastyczne prawo podatkowe nie powinno się dążyć do wpływu na wskazaną relację opóźniania. Jednakże zasadniczym celem także dla tych działań powinno być utrzymanie tej relacji
na właściwym poziomie, tj. takim, który umożliwia z jednej strony dostosowanie
się adresatów norm, z drugiej zaś strony uwzględnienie kontekstu gospodarczego.
____________
10
Zobacz w kwestii gospodarczych celów opodatkowania, R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2012, s. 34.
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Podobne uwagi można sformułować w stosunku do działania elastycznym
prawem podatkowym na «wydłużanie się» relacji opóźnienia. Należy zatem sprzeciwić się takiemu korzystaniu ze źródeł elastycznego prawa podatkowego, by spowodować «rozciągnięcie» owej relacji, gdyżmoże to doprowadzić do konieczności
wzmożonej «produkcji» norm prawa podatkowego. A zatem również w tym przypadku należałoby postulować takie korzystanie ze źródeł elastycznego prawa podatkowego, które zapewni utrzymanie relacji opóźnienia na właściwym poziomie.
4. Stopniowanie elastycznego prawa podatkowego
Rozważania dotyczące determinantów potrzeby elastycznego prawa podatkowego
na etapie jego rozwoju-modyfikacji odnosiły się także do problemu ustalenia właściwego stopnia elastycznego prawa podatkowego. Stąd teżzagadnienie stopniowania elastycznego prawa podatkowego wiąże się bezpośrednio z wyznaczaniem determinantów potrzeby korzystania z elastycznego prawa podatkowego na etapie
jego rozwoju – modyfikacji. Nie oznacza to, iż problem stopniowania elastycznego
prawa podatkowego nie dotyczy również momentu jego kreacji. Zagadnienie stopniowania pojawia się również w momencie podjęcia decyzji co do potrzeby skorzystania z elastycznego prawa podatkowego.Jednakże pełniejszy wymiar uzyskuje
dopiero na etapie jego modyfikacji, z uwagi na szersze możliwości oceny istniejącego stopnia elastyczności, tj. wykreowanego z tym, który jest, bądź powinien być
zakładanym.
Stopniowanie elastycznego prawa podatkowego jest zatem konsekwencjąrozważania potrzeby korzystania z tego prawa. Można przy tym wskazać względnie prostą zależność pomiędzy stopniem elastyczności a potrzebą korzystania z
tego prawa. Stopień elastyczności – wykreowany – jest bowiem konsekwencją realizowania danego kontekstu potrzeby, przy czym powstaje problem oceny tego, o
jakim stopniu elastyczności możemy mówić, tj. zakładanym, czy też wykreowanym. Znacznie łatwiej jest uwzględniać zakładany stopień elastyczności na etapie
potrzeby korzystania z elastycznego prawa podatkowego. Jednakże uwzględnienie
celu danej regulacji, czy też grupy regulacji w ramach danej instytucji prawnej
wymaga uwzględnienia jednocześnie wykreowanego – «faktycznego» stopnia elastyczności a także zbilansowania tego z tym, który był zakładany.
Rozważając stopniowanie elastycznego prawa podatkowego należy stwierdzić iż jest to jedno z istotniejszych i trudniejszych zagadnień w jego obszarze.
Stopniowanie jest także ściśle związane z istotą elastyczności w prawie, jak również w prawie podatkowym. Jeżeli bowiem przyjąć stosunkowo proste założenie
istoty elastyczności prawa podatkowego, tzn. takie, które wskazuje na kontekst
przełamywania nieadekwatności tego prawa do rzeczywistości społecznogospodarczej, nietrudno zauważyć, iż zakres owej nieadekwatności może być różny, w zależności przykładowo od rodzaju świadczenia podatkowego, poziomu regulacji normatywnej, czy też stanu regulacji pozapodatkowych, których skutki ana-
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lizujemy w obszarze opodatkowania. Stąd też nie tyle nie można, co nawet nie ma
możliwości stosowania jednolitej miary, a właściwie stopnia elastyczności prawa
podatkowego. Oznacza to zatem, iż miarą powodzenia elastycznego prawa podatkowego jest ustalenie właściwego jego stopnia.
Wychodząc zatem od zagadnienia potrzeby elastycznego prawa podatkowego, determinantów potrzeby należy wskazać na problem ustalenia właściwego
stopnia tego prawa. Poszukiwanie owego właściwego stopnia należy rozpatrywać
w dwóch płaszczyznach.
Po pierwsze w odniesieniu do konkretnej regulacji prawnej, po drugie zaś w
odniesieniu do grupy regulacji, które można «zamknąć» w ramach danej konstrukcji prawnej, bądź też elementu konstrukcji prawnej stanowiącego zbiór pewnych
unormowań, jednakże ujętych w szerszej konstrukcji, bowiem odniesionej do całego podatku11.
Biorąc zatem pod uwagę stopniowanie elastycznego prawa podatkowego w
odniesieniu do konkretnej regulacji tego prawa należy w pierwszej kolejności ustalić, czy ustawodawca właściwe skorzystał z dostępnych mu środków techniki prawodawczej kreujących elastyczność tego prawa. Należy zatem badać stopień elastyczności uwzględniając wyłącznie kontekst tej konkretnej regulacji. Nie oznacza
to potrzeby uwzględnienia także kontekstu konstrukcji prawnopodatkowej, jednakże może to nastąpić dopiero na dalszym etapie, by nie zakłócić podstawowego
wymiaru badania stopnia elastyczności. Już na tym etapie badania stopnia elastyczności należy ustalić ten, który był uznawany jako zakładany, czyli hipotetyczny, z tym, który został wykreowany, a zatem osiągnięty. Badanie stopnia elastyczności prawa podatkowego na poziomie danej regulacji powinno zakończyć się
ustaleniem co najmniej porównywalności zakładanego i uzyskanego stopnia elastyczności. O ile zatem, biorąc pod uwagę kontekst potrzeby zapewnienia elastycznego prawa podatkowego łatwiej będzie posługiwać się zakładanym stopniem to
jednak zakończenie ,,czynności’’ stopniowania na etapie danej regulacji prawnej
musi prowadzić do porównywalności tych dwóch stopni elastyczności.
Stopniowanie elastycznego prawa podatkowego na poziomie konkretnejregulacji nie przesądza jeszcze o docelowym stopniu elastyczności tego prawa, gdyż
można to dopiero ustalić uwzględniając kontekst danej konstrukcji prawnej, czy też
elementu konstrukcji prawnej, biorąc pod uwagę dany element konstrukcji prawnej
podatku. Niemniej jednak stanowi właściwy punkt wyjścia do badania tego stopnia. Inaczej mówiąc nie można przejść do etapu docelowego określania stopnia
elastyczności prawa podatkowego, nie uwzględniając wyników uzyskanych na
pierwszym etapie.
Rozważając z kolei płaszczyznę konstrukcji prawnej, czy też elementu tej
konstrukcji, gdy idzie o technikę podatkową należy stwierdzić, iż w pierwszej
____________
11

N temat konstrukcji prawnej podatku, A. Kostecki, Elementy konstrukcji instytucji podatku
[w:] M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL t. 3, Instytucje budżetowe, cz. 2,
Dochody i wydatki budżetu, Warszawa 1985.
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kolejności należy zbadać zakładany stopień elastyczności dla tej płaszczyzny. Przy
czym biorąc pod uwagę «wyniki» uzyskane w ramach badania stopnia elastyczności na etapie danej regulacjinależy stwierdzić, że przy ocenie zakładanego stopnia
elastyczności w płaszczyźnie konstrukcji prawnej łatwiej będzie uzyskać relację
porównywalności z tym stopniem elastyczności, który został wykreowany. Należy
jednak podkreślić znaczenie celu unormowania na płaszczyźnie danej konstrukcji
prawnej. Cel unormowania na płaszczyźnie konstrukcji prawnej będzie stanowił
swoisty pomoc dla stworzenia co najmniej relacji porównywalności pomiędzy tymi
dwoma stopniami elastyczności.
5. Wnioski
Niniejsze rozważania stanowią kolejny głos w dyskusji na temat elastycznego prawa podatkowego. Rozważania te można umiejscowić pomiędzy dążeniem do
uproszczenia prawa podatkowego, a działaniem noszącym już czasem znamiona
inflacji prawa podatkowego. Stosunkowo łatwym zabiegiem legislacyjnym jest
wprowadzenie nowej regulacji. Problem jednakże w tym, aby podejmując decyzję
o wprowadzeniu nowego unormowania, czy to o charakterze zmian do unormowań
istniejących, czy też zupełnie nowej regulacji ocenić, na ile potrzeba wprowadzenia
tego unormowania jest uzasadniona w stosunku do poziomu regulacji już istniejących, zarówno gdy idzie o relację między gałęziami prawa, jak i stopień szczegółowości.
Stąd też postulowane elastyczne prawo podatkowe staje się rozwiązaniem
optymalnym, umiejętnie godząc ze sobą konieczność powiązania regulacji prawnej
z rzeczywistością społeczno-gospodarczą, z takim kształtem unormowań, które nie
wymagają stosunkowo częstych zmian. Przyjęcie tego założenia jako punkt wyjścia prowadzi do próby sformułowania determinantów potrzeby wprowadzenia
elastycznego prawa podatkowego, a jednocześnie jego odniesienia do relacji pomiędzy obrotem gospodarczym a prawem podatkowym.
Podjęcie decyzji o wprowadzeniu elastycznego prawa podatkowego to jedynie punkt wyjścia, który wymaga rozważenia chyba najtrudniejszego zagadnienia
w tym obszarze, tj. stopniowania elastycznego prawa podatkowego. Stopniowanie
elastycznego prawa podatkowego wymaga uwzględnienia kilku płaszczyzna analizy, z których jako pierwszą można ,,przedstawić’’ płaszczyznę regulacji prawnej, a
jako drugą płaszczyznę konstrukcji prawnej, czy też danego elementu konstrukcji
prawnej podatku.
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Summary
The need for flexibility in Polish tax law

Article discusses a flexible tax law. The author advocates the use of the value of
flexibility in tax law. The starting point are the determinants of the need to create a
flexible tax law. Creating a flexible tax law requires consideration of the relationship between business transactions and tax law. Key considerations apply to grading flexible tax law.
Keyword: flexibility, tax law, determinants, graduation.
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1. Загальні уваги
Податкове законодавство разом з перебігом часу, а власне з перебігом суспільно-економічної реальності, яка динамічно розвивається, підлягає безперервним і досить чисельним змінам. Здається, що податковий законодавець
пробує тим самим справитися з наслідками змін у суспільно-економічній
реальності, за допомогою змін в регулюванні цього законодавства. Якщо
прийняти досить ідеалістичний погляд про слідування податкового законодавця за динамікою економічних процесів, проблема занадто частих і надто
численних змін регулювання податкового законодавства не була б аж такою
гострою. Однак поведінка законодавця не дуже часто диктується відносинами між господарським оборотом і податковим законодавством. Визнаючи
вказаний взаємозв’язок, який окреслюється терміном «затримки»1 варто
____________
1

Їх можна визначити поняттям «тимчасової розтяжності», P. Borszowski, Określenia nieostre i klauzule generalne jako wyraz elastyczności prawa podatkowego: zarys problematyki, Acta
UniversitatisWratislaviensis. Prawo. – Т. 315/1 (2013), с. [43]–55.
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було б похвалити законодавця за такі дії, через які він прямує до певної
мінімізації цього взаємозв’язку. Тим більше, що важко справитися з діями,
наслідки яких варто було б оцінювати в площині мінімізації взаємозв’язку
затримки податкового законодавства по відношенню до економіки, яка настільки динамічно розвивається. За таких обставин можна було б спробувати встановити мінімальний рівень даного взаємозв’язку у сфері нормування
податкового законодавства.
Ставлення податкового законодавця, на жаль, як у сфері загального,
так і передусім у спеціальній частині податкового законодавства не вказує
на накинутий зверху план дій з прихованим задумом щодо мінімізації рівня
запізнення регулювання податкового законодавства по відношення до суспільно-економічної реальності, яка динамічно розвивається. Відносно часто
ці дії мають ізольований характер, а отже такий, який стосується тільки даного правового регулювання без повного обґрунтування самої потреби змін,
а одночасно без детального обґрунтування відношення змінного регулювання до цілої конструкції даної правової інституції і впливу на форму унормування цілої сфери податкового законодавства. Таким чином, не важко
побачити негативні наслідки таких змін для розуміння податкового законодавства, а наслідки у сфері хоча б принципу впевненості податкового законодавства є настільки далекосяжними, що важко тут говорити про приготування платників податків до цих змін, тільки більше про «привичку до змін
податкового законодавства».
Тому не буде надзвичайно новаторським постулат про обмеження
змін податкового законодавства, як у сенсі його кількості так і детальності. Бо це не є одинока точка зору, скоріше вона виглядає як «голос, волаючий в пустелі». Оскільки акцентування обмеження змін регулювання, хоча
б у перспективі пошанування взаємозв’язку запізнення між податковим
законодавством і господарським обігом на дає результату, варто було б
задуматися над пошуком рішень, які по своїй суті становили б противагу
необхідності змін правового регулювання. Таким розв’язаннями є вже згадане у юридичній науці використання еластичного податкового законодавства2. В першу чергу необхідно було б задуматися над обумовлюючими
чинниками необхідності використання еластичного податкового законодавства, щоб далі посилатися на запізнення у взаємовідносинах між господарським обігом і податковим законодавством і впливом еластичного
податкового законодавства на ці відносини. У свою чергу розв’язання
проблеми градації податкового законодавства становили б квінтесенцію
міркувань.
____________
2

Дивися також P. Borszowski, Zagadnienie elastyczności polskiego prawa podatkowego,
Вроцлавсько-Львівський Юридичний Вісник, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. – № 4
(2013), с. 169–178.
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2. Детермінанти необхідності використання еластичного податкового
законодавства
Питання детермінантів потреби використання еластичного податкового законодавства визначає суть цього права у функціональному контексті, беручи до
уваги початковий момент його створення. При чому ці детермінанти слід розглядати у двох площинах, що є наслідком критерію потреби. Мова йде
по-перше про детермінанти, які розглядаються у площині самого моменту
прийняття рішення про створення еластичного податкового законодавства, а
по-друге у площині його подальшого розвитку-модифікації.
Отже, якщо мова йде про детермінанти необхідності використання еластичного податкового законодавства, у першій умовно визначеній площині
необхідно вказати на такі чинники, які мають принципове значення для творення цього законодавства, які з однієї сторони виникають з критерію необхідності, а з другої самі створюють такий критерій. При чому критерій потреб
у цьому контексті набирає набагато більш об’єктивного виміру, а отже, не
варто його відносити до конкретного випадку, натомість краще до групи ситуацій, що до яких наступає певне відокремлення від безпосереднього впливу
даного суб’єкта, забарвленого емоційним переживанням. Це застереження
набирає істотності з огляду на обсяг значень слова «необхідність», яке набирає дещо індивідуалізованого виміру. Якщо натомість ми говоримо про критерій необхідності3, по відношенню до настільки складної проблеми, якою
стає еластичне податкове законодавство, з огляду на хоча б адміністративноправовий метод регулювання, то необхідно проводити пошук такого діапазону значень, який б дозволив відступити від зайвого суб’єктивізму.
Перший обумовлюючий чинник необхідності створення еластичного
податкового законодавства виникатиме із порівняння сфер регулювання даного законодавства з його відповідниками у суспільно-господарській реальності. Якщо порівняння форми даного регулювання з його відповідником буде вказувати на те, що дане положення вказаного закону податкового права
не витримує «натиску» суспільно-господарської реальності, яка розвивається,
а отже, певні випадки починають «оминати» норми, спричиняючи необхідність його можливих змін, можна стверджувати, що це є перший і одночасно
головний детермінант необхідності використання еластичного законодавства.
Цей детермінант є також наслідком самої суті еластичного податкового законодавства, якою стало «переломлення» невідповідності юридичного тексту до
суспільно-господарської реальності4.
____________
3

При цьому слід зауважити, що законодавець в положеннях § 155 Розпорядження Голови
Ради Міністрів від 20 червня 2002 р. (Збірник Законів № 100, поз. 908) у справі «Принципи
юридичної техніки» використовує критерій потреб, по відношенні до створення еластичного
додаткового законодавства.
4
L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Краків
2001, с. 53.

324

Павел Боршовські

Це «оминання» регулювання може бути наслідком двох ситуацій, які
вписуються у загально визначений обумовлюючий чинник необхідності
створення еластичного податкового законодавства, чи також можна припустити, що він визначає конкретні обумовлюючі чинники на цьому етапі. Перш
за все мова йде про надто вузьке визначення юридично-правового регулювання, яке не бере до уваги контексту суспільно-господарського розвитку, а
отже і того, що наступає після нього – відносин між господарським обігом і
податковим законодавством5. А по-друге наслідок суспільно-господарської
реальності, яка настільки динамічно розвивається, і яку не можна було «передбачити» на етапі творення даного юридично-податкового регулювання. Здається, що проблемою є також те, на скільки законодавець, який створює дану
юридично-правову норму повинен передбачити її функціональний контекст,
беручи до уваги певний часовий горизонт. Адже мова йде про приготування
адресатів, яких стосується норма податкового законодавства на їх можливі
зміни, а не створення такого регулювання, яке б в результаті викликало «реакцію
очікування» змін. Таке ставлення платника податків не може оцінюватися в
контексті відсутності дотримання принципу правової визначеності, але одночасно це викликає питання про сенс створення такого податкового законодавства, яке вимагає багатьох змін, приступаючи до обговорення змісту його
регулювання6.
Таким чином, роздумуючи над детермінантами потреби користування
еластичним податковим законодавством необхідно припустити, що вони виникають з занадто вузько визначеного юридично-податкового регулювання,
яке не бере до уваги часовий простір сфери його регулювання, а також з недостатнього врахування зв’язку між господарським обігом і податковим законодавством, що тим самим не дає можливості передбачення наслідків цього
____________
5
Хорошим прикладом може у цій ситуації може стати проблема оподаткування гаражів
податком від нерухомості, у ситуації, коли вони становлять відокремлену нерухомість. Законодавець створюючи положення закону від 12 січня 1991 р. про податки і місцеві збори (теперішнє регулювання це Збірник Законів від 2014 поз. 849 із змінами) не брав до уваги специфіку
житлобудівництва і користування у часовій перспективі легковими автомобілями «щоденно» у
значно більшій мірі, що спричинило розвиток будівництва, яке створювало місця для паркуванняу рамках комплексу даного будинку. Таким чином виникла проблема «вибору» оподаткування згідно з передбачуваними ставками, як для житлових будинків, отже, найнижчих, чи
згідно із ставкою передбаченою для інших видів будинків, а отже набагато вищою. Думки
розділилися також в рішення Вищого Адміністративного Суду, де в якості прикладу можна
вказати вирок Вищого Адміністративного Суду від 12 жовтня 2011 р. (II FSK 335/11)LEX
№ 1069890, де Вищий Адміністративного Суд слушно взяв до уваги функціональний контекст
використання даного гаражу. Справа була врегульована рішенням Вищого Адміністративного
Суду від 27 лютого 2012 р. II FPS 4/11), ONSAiWSA 2012/3/36 на користь використання ставок
для будинків, або їх інших частин. Тим не менше залишається певне інтерпретаційненевдоволення, яка виникає з контексту історичного пояснення, чи також занадто жорсткого визначення регулювання по відношенню до податкових ставок від нерухомості.
6
B. Brzeziński, O idei uproszczenia prawa podatkowego [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Варшава 1991.
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зв’язку. Посилаючись на вже згадану необхідність розгляду цих обумовлюючих чинників з врахуванням «контексту виникнення» з необхідності еластичного податкового законодавства слід припустити, що його охоплює занадто вузька сфера правового регулювання. У свою чергу обумовлюючі чинники, які аналізуються у площині створення необхідності еластичного податкового законодавства виникають внаслідок відсутності достатнього врахування
відносин між господарським обігом і податковим законодавством.
Друга площина, в рамках якої треба шукати детермінантів не обхідності еластичного податкового законодавства є площиною подальшого розвитку цього законодавства, тобто площина, в рамках якої вже функціонують
конкретні джерела еластичності. При цьому необхідно зауважити, що визначення детермінантів потреб у цьому аспекті не означає одночасно, що
йдеться лише про розширення сфери застосування еластичного податкового
законодавства. У конкретному випадку може виникнути потреба зменшення
рівня еластичності, і таким чином еластичність податкового законодавства
підлягатиме зміні у напрямі його зменшення. Таким чином, мова йде про
пов’язання сфери еластичного податкового законодавства з метою регулювання даного положення, чи також з метою регулювання даної правової
інституції.
Пошук детермінантів необхідності використання еластичного податкового законодавства з перспективи його зміни веде до двох ситуацій. Поперше, відсутність визначеного рівня еластичності як наслідку «контексту
випадковості» застосування джерел, або навіть джерела еластичності. Таким
чином це детермінант, який виникає з того, що законодавець застосував джерело, або також джерела еластичності, проте без встановлення рівня еластичності, як очікуваного, так і отриманого7. В такому випадку застосування еластичного податкового законодавства буде пов’язуватися з необхідністю оцінки
самих підстав для його застосування. Таким чином, можна сказати, що обумовлюючі чинники створення еластичного податкового законодавства будуть
створювати потребу у цій сфері.
По-друге, встановлення невідповідного рівня еластичності. При чому
встановлення невідповідного рівня еластичності може бути наслідком хибного
____________
7
Прикладом може послужити регулювання положення ст. 1 п. 1 підп. 3 закону про податки і місцеві збори, в рамках якого законодавець впроваджує юридичне поняття ґрунтів,
будинків і будівель. Використання у цьому понятті негострого визначення вказує на технічні
причини, які служать обґрунтуванням для цих ситуацій, які спричиняють відсутність можливості ведення господарської діяльності. Впровадження цього негострого визначення має
вимір випадковості, впроваджуючи чималий інтерпретаційний хаос, коли йдеться про зрозуміння самого вислову, а також його застосування у сукупності положення ст. 1а п. 1
підп. 3 закону про податки і місцеві збори. Крім того, а можливо передусім, негостре визначення «розширює» юридичне поняття, що нівечить ціль його впровадження. Це також приклад необхідності врахування специфіки правового визначення при його формулюванні,
опираючись на негостре визначення.
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розташування джерела8, яке утворює еластичність, або також неврахування
мети9 даного регулювання.
Тому слід припустити, що обумовлюючі чинники у площині аналізу
розвитку-модифікації виникають з вказаних двох ситуацій, тобто ситуації
невстановлення рівня еластичності, або також встановлення неправильного
рівня еластичності.
3. Використання еластичного податкового законодавства та взаємозв’язок
поміж господарським обігом і податковим законодавством
Розглядаючи обумовлюючі чинники необхідності застосування еластичного
податкового законодавства на етапі творення цього права, вказується на те, що
величезну роль тут відіграють відносини між господарським обігом і податковим законодавством. Необхідність аналізу цих відносин виникає із значно ширшого контексту, а саме вказаних у економічній доктрині обставин податкового
10
законодавства . Беручи до уваги суть впровадження еластичного податкового
законодавства, і таким чином перелому неадекватності регулювання цього законодавства по відношенню до суспільно-господарської реальності, яка динамічно розвивається, слід дотримуватися погляду про додаткове обґрунтування
для врахування цих відносин. Таким чином з’являється принципове питання,
яке зводиться до того, чи і на скільки використання еластичного податкового
законодавства впливає на вказані відносини, що може становити додаткове обґрунтування для пошуку вказаних обумовлюючих чинників.
____________
8

Прикладом невідповідного розташування джерела,утворюючого еластичність податкового законодавства може бути положення ст. 67 a § 1 закону від 29 серпня 1997 Податкового
кодексу (Збірник Законів від 2015, поз. 613), у якому законодавець вводить інститут погашення податкового зобов’язання на внесок платника податків, посилаючись на передумову «випадків обґрунтованих чинним інтересом платника податків». Не підлягає сумніву мотив – обумовлюючий чинник законодавця перед впровадженням так сформульованої передумови, мова
йде про вказання конкретних обставин, які б виконували дану вимогу. Однак беручи до уваги
суть цього інструменту юридичної техніки, в рамках якого наступає, як встановлення обставин
фактичного стану, так і його кваліфікування (оцінка), треба припустити, що законодавець неправильно розмістив передумову «встановлення чинного інтересу платника податків», додаючи непотрібне визначення обґрунтованих випадків, так як це спричиняє надмірне розтягнення
цієї оцінки. Отже, було б достатньо зупинитися на визначенні випадків чинного інтересу платників податків, так як проблема обґрунтування є як не як «вмонтованою» в другий елемент
оцінки, тобто елемент кваліфікування. Тому це спричиняє «дію» подвійного обґрунтування
чинного інтересу платника податку.
9
У свою чергу прикладом неврахування цілі регулювання може слугувати запис ст. 7 п. 1
підп. 5 infine закону про податки і місцеві збори, де законодавець звільняє від сплати податку
також ґрунти, які постійно зайняті таборами і базами для відпочинку дітей і молоді. Впровадження у цьому випадку оцінки за допомогою вислову «постійно зайняті» значно обмежує
сферу застосування цього звільнення, викликаючи істотні сумніви що до розуміння передумови, яка опирається на так званих «відносинах зайняття», які характерні для цілої конструкції
податку від нерухомості.
10
Дивись в питаннях економічних цілей оподаткування, R. Mastalski, Prawo podatkowe, Варшава 2012, с. 34.
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Розглядаючи у певному узагальненні, відносини поміж господарським
обігом і податковим законодавством можна стверджувати, що ці відносини
нагадують свого роду «запізнення». Тому потрібно розглянути, чи і яке значення для вказаних відносин має використання еластичного законодавства.
Таким чином йде мова про твердження, чи еластичне податкове законодавство може мати вплив на запізнення у відносинах в сенсі його мінімізації, чи
також у сенсі її «розтягнення».
Роздумуючи над впливом еластичного податкового законодавства над запізненням у відносинами необхідно підкреслити, що такі відносини є характерними для усього податкового законодавства, а також іншого регулювання, наслідки якого оцінюються у площині цієї галузі права. Тому не піддається сумніву,
що через застосування еластичного податкового законодавства не можна прагнути до мінімізації запізнення у відносинах податкового законодавства по відношенню до господарського обігу, оскільки це може викликати ефект зворотній
до того, який стимулює створення еластичного податкового законодавства.
Мінімізація запізнення у відносинах може призвести до відсутності можливості
реальної оцінки ефектів, які спричинять введення юридично-правового регулювання для інших юридичних норм, а особливо тих, які стосуються господарського обігу. Одночасно це не означає, що через еластичне податкове законодавство не треба прагнути впливати на вказане запізнення у відносинах. Однак
основним завданням також для цих дій повинно бути утримання цих відносин
на відповідному рівні, тобто таким, які дозволять з одної сторони адаптуватися
адресатам норми, а з другої сторони взяти до уваги економічний контекст.
Схожі уваги можна сформулювати по відношенню до впливу еластичного податкового законодавства на «розтягнення» запізнення у відносинах.
Тому варто опиратися такому використанню джерел еластичного податкового законодавства, щоб викликати «розтягнення» даних відносин., так як це
може призвести до необхідності підсиленого «випуску» норм податкового
законодавства. А тому у цьому випадку слід постулювати таке користування
джерелами еластичного податкового законодавства, яке забезпечить утримання відносин запізнення на відповідному рівні.
4. Градація еластичного податкового законодавства
Роздуми щодо детермінантів необхідності еластичного податкового законодавства на етапі його розвитку-модифікації відносилися також до проблеми встановлення відповідного рівня еластичного податкового законодавства. Звідси
також питання градації еластичного податкового законодавства безпосередньо
пов’язується із визначенням обумовлюючих чинників необхідності використання еластичного податкового законодавства на етапі його розвиткумодифікації. Це не означає, що проблема градації еластичного податкового
законодавства не стосується також моменту його створення. Проблема градації
виникає також у момент прийняття рішення щодо потреби вжитку еластичного

328

Павел Боршовські

податкового законодавства. Однак повніший вимір вона отримує лише на етапі
його модифікації, з огляду на ширші можливості оцінки існуючого рівня еластичності, тобто створеного поряд з тим, який є, або повинен бути створеним.
Тому то і градація еластичного податкового законодавства є наслідком
роздумів над необхідністю користування цією галуззю права. Можна при
цьому вказати на відносно просту залежність між рівнем еластичності і потребою використання цього права. Рівень еластичності – створений – є наслідком реалізації даного контексту потреби, при чому виникає проблема оцінки
того, про який рівень еластичності ми можемо говорити, тобто про передбачуваний, чи також створений. Набагато легше врахувати передбачуваний рівень еластичності на етапі необхідності використання еластичного податкового законодавства. Однак врахування мети даного регулювання, чи також
групи регулювання в рамках даної правової інституції вимагає врахування
одночасно створеного – «фактичного» рівня еластичності і також збалансування його з тим, який передбачався.
Роздумуючи над градацією еластичного податкового законодавства необхідно стверджувати що це одне з найважливіших і найскладніших питань у
даній сфері. Градація також вузько пов’язана з суттю еластичності в праві, а
також у податковому законодавстві. Якщо прийняти відносно просте припущення про суть еластичності податкового законодавства, тобто таке, яке вказує
на контекст перелому неадекватності цього законодавства до суспільногосподарської реальності, неважко помітити, що сфера цієї неадекватності
може бути різною, в залежності наприклад від виду податкових зборів, рівня
нормативного регулювання, чи також стану неподаткового регулювання, наслідки якого аналізуються у сфері оподаткування. А значить що не тільки неможна, а скоріше немає можливості використання єдиної міри, власне ступеня
еластичності податкового законодавства. Тому це означає, що мірою ефективності
еластичності податкового законодавства є встановлення відповідного його рівня.
Відштовхуючись від проблеми необхідності еластичного податкового
законодавства, обумовлюючих чинників потреби, необхідно вказати на проблему встановлення відповідного рівня цього законодавства. Пошук цього
відповідного рівня треба розглядати у двох площинах.
По-перше, по відношенню до конкретного правового регулювання, а
по-друге, по відношенню до групи регуляторів, які можна «закрити» в рамках
даної юридичної конструкції, або також елементу юридичної конструкції, що
становить набір певних норм, які однак охоплені ширшою конструкцією, яка
11
відноситься до цілого податку .
Таким чином беручи до уваги градацію еластичного податкового законодавства по відношенню до конкретного регулювання цієї галузі права варто у
____________
11

На тему правової конструкції податку, A. Kostecki, Elementy konstrukcji instytucji podatku
[w:] M. Weralski (ред.), System instytucji prawno-finansowych PRL т. 3, Instytucje budżetowe, ч. 2,
Dochody i wydatki budżetu, Варшава 1985.
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першу чергу встановити, чи власне законодавець скористався доступними
йому інструментами юридичної техніки, яка створює еластичність цієї галузі
права. Тому потрібно досліджувати рівень еластичності, беручи до уваги виключно контекст цього конкретного регулювання. Це не означає необхідність
включення також контексту юридично-правової конструкції, одна це може
наступити лише на дальшому етапі, щоб не порушити основного виміру дослідження рівня еластичності. Вже на цьому етапі дослідження еластичності
необхідно встановити той, який би вважався передбачуваним, тобто гіпотетичним, по відношенню до того, який був створений, а потім досягнутий.
Дослідження рівня еластичності податкового законодавства на рівні даного
регулювання повинно закінчитися визначенням щонайменше порівнянням
передбачуваного і отриманого рівня еластичності. Щоб потім, беручи до уваги контекст потреби забезпечення еластичності податкового законодавства
легше було використовувати передбачуваний рівень, проте слід зазначити,
що закінчення «дії» градації на етапі даного правового регулювання мусить
вести до можливості порівняння цих двох рівнів еластичності.
Градація еластичного податкового законодавства на рівні конкретного
регулювання не визначає ще кінцевого рівня еластичності цього законодавства, оскільки це можна визначити беручи до уваги лише контекст даної правової конструкції, чи також елементу правової конструкції, беручи до уваги
лише даний елемент правової конструкції податку. Тим не менше, він становить відповідний вихідний пункт для досліджень того рівня. Інакше кажучи,
не можна перейти до кінцевого визначення рівня еластичності податкового
законодавства, незважаючи на результати, отримані на першому етапі.
У свою чергу розглядаючи площину правової конструкції, чи також
елемент цієї конструкції, коли мова йде про податкову техніку слід констатувати, що у першу чергу треба дослідити передбачуваний рівень еластичності
для цієї площини. При чому беручи до уваги «результати», отримані в рамках
дослідження рівня еластичності на етапі даного регулювання можна стверджувати, що при оцінці передбачуваного рівня еластичності в площині правової конструкції легше буде отримати відношення порівняння з тим рівнем
еластичності, який було створено. Однак слід підкреслити значення цілі нормування у площині даної правової конструкції. Ціль нормування у площині
правової конструкції буде становити свого роду допомогу для створення щонайменше відносин порівняння поміж цими двома рівнями еластичності.
5. Висновки
Дані роздуми становлять чергову точку зору в дискусії на тему еластичного
податкового законодавства. Ці роздуми можна розмістити поміж бажанням
до спрощення податкового законодавства, і діями, які часом вже несуть
знамена інфляції податкового законодавства. Порівняно легким правовим
інструментом є впровадження до законодавства нового регулювання. Однак
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проблема у тому, щоб впроваджуючи рішення про введення нового унормування, чи то по відношенню змін до існуючого нормування, чи також цілком
нового регулювання, важко оцінити на скільки необхідність впровадження
цього нормування обґрунтовується по відношенню до вже існуючого рівня
регулювання, або також коли мова йде про відносини між галузями законодавства, як і рівень його детальності.
Звідси також твердження про те, що еластичне податкове законодавство стає оптимальним розв’язанням, яке вміло погоджує у собі необхідність
пов’язання правового регулювання з суспільно-господарською реальністю, з
такою формою норм, які не вимагають порівняно частих змін. Прийняття
цього припущення, як точки виходу веде до спроби формулювання обумовлюючих чинників потреби впровадження еластичного податкового законодавства, а одночасно є пунктом віднесення до відносин між господарським
обігом і податковим законодавством.
Прийняття рішення про впровадження еластичного податкового законодавства це тільки початок, який у свою чергу вимагає розгляду мабуть найважчого питання у цій сфері, тобто градації еластичного податкового законодавства. Градація еластичного податкового законодавства вимагає врахування декількох площин аналізу, з яких першою можна «представити» площину
правового регулювання, а другою площину правової конструкції, чи також
даного елементу правової конструкції податку.
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Pojęcie dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego, gmina, powiat, województwo,
dochody własne, dochody jednostek samorządu terytorialnego.
Samorząd terytorialny, zgodnie z art. 16 ust. 2 Konstytucji RP1, uczestniczy w
sprawowaniu władzy publicznej w Polsce. Przysługującą mu w ramach ustaw
istotną część zadań publicznych wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wykonywanie przez samorząd terytorialny przysługujących mu zadań wymaga zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania. Wskazuje na to art. 167
ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im
zadań. Można wyróżnić dwa podstawowe sposoby zasilania finansowego jednostek
samorządu terytorialnego przez państwo – przekazanie im określonych źródeł dochodów jako własnych oraz transferowanie środków pieniężnych z budżetu państwa
____________
1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn.
zm.), dalej: Konstytucja RP.
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do budżetów jednostek samorządu terytorialnego2. W pierwszym przypadku będą
to dochody własne, zaś w drugim o dochody transferowe jednostek samorządu terytorialnego. Podział na dochody własne i dochody transferowe przyjmuje Konstytucja RP, która w art. 167 ust. 2 wskazuje, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Wymienione w tym przepisie subwencje ogólne i dotacje celowe z
budżetu państwa są formą prawną dochodów transferowych jednostek samorządu
terytorialnego3.
Konstytucja RP wskazuje, że jednym z dochodów jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne. Nie definiuje jednak pojęcia dochodów własnych,
nie wskazuje kryteriów określania które dochody jednostek samorządu terytorialnego należy uznać za własne ani też nie określa katalogu tych dochodów. Ustrojodawca zdecydował o pozostawieniu tych kwestii do regulacji ustawodawcy zwykłemu, wskazując w art. 167 ust. 3 Konstytucji RP, że źródła dochodów jednostek
samorządu terytorialnego są określone w ustawie. Regulację konstytucyjną rozwija
ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego4. Ustawa ta, podobnie jak Konstytucja RP, nie definiuje jednak pojęcia dochodów własnych, reguluje jedynie katalogi dochodów własnych gmin (art. 4),
powiatów (art. 5) i województw (art. 6). Ustawa wskazuje również w art. 3 ust. 2,
że w jej rozumieniu dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są
również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z
podatku dochodowego od osób prawnych.
Brak definicji legalnej dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w polskim systemie prawnym stanowi przesłankę do podjęcia w niniejszym
artykule badań dogmatyczno-prawnych, których celem będzie ustalenie jak należy
rozumieć to pojęcie.
Jak już zostało wskazane Konstytucja RP ogranicza się jedynie do wskazania w art. 167 ust. 2, że dochody własne, obok subwencji ogólnych i dotacji celowych z budżetu państwa, są dochodami jednostek samorządu terytorialnego. Co
istotne, przepis ten wymienia dochody własne jako pierwsze. W nauce prawa finansowego wskazuje się, że kolejność wyliczenia dochodów jednostek samorządu
terytorialnego w art. 167 ust. 2 Konstytucji RP przesądza o pierwszeństwie dochodów własnych w stosunku do dochodów transferowych, które powinny mieć jedynie charakter uzupełniający5. Zasadę podstawowego charakteru dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie finansowania zadań własnych
____________
2

M. Gintowt-Jankowicz, Finanse terenowe a decentralizacja (w:) Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej. Praca zbiorowa. Tom 3, pod red. M. Kuleszy, Warszawa 1984, s. 75–76.
3
Por. W. Miemiec, Transfery środków pieniężnych pomiędzy budżetem państwa a budżetami jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty finansowoprawne, Finanse Komunalne 2010,
nr 1–2, s. 52 i n.
4
Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.; dalej: u.d.j.s.t.
5
W. Miemiec, Komentarz do art. 167 Konstytucji RP (w:) Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, pod red. J. Bocia, Wrocław 1998, s. 265.
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określa się w doktrynie jako jedną z zasad wyposażenia jednostek samorządu terytorialnego w dochody wraz z zasadą obligatoryjnego, uzupełniającego finansowania zadań subwencjami ogólnymi i dotacjami celowymi z budżetu państwa6. Na
podstawową rolę dochodów własnych wskazywał również nieobowiązujący już art. 67
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa7, a więc
jedynej z ustrojowych ustaw samorządowych, która posługiwała się pojęciem dochodów własnych. Zgodnie z tym przepisem dochody własne miały stanowić zasadnicze źródło finansowania zadań województwa. Za podstawowym charakterem
dochodów własnych opowiedział się również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z
dnia 25 lipca 2006 roku8, dotyczącym konstytucyjności mechanizmu wpłat wyrównawczych dokonywanych przez samorząd województwa, wskazując, że: «w
wyniku zastosowania systemu wpłat wyrównawczych nie można pozbawić samorządu dochodów własnych w takim stopniu, by dochody te straciły swój podstawowy i stymulacyjny charakter, co przejawiałoby się w ograniczeniu samodzielności finansowej samorządu oraz pozbawieniu go efektów własnych działań i aktywności zmierzających do zwiększenia wpływów płynących ze źródeł dochodów własnych». Jeszcze dalej poszedł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 31 stycznia 2013 roku9, w którym uznał zasadę podstawowego charakteru dochodów własnych za konstytucyjną dyrektywę programową. Stanowisko o podstawowym i
stymulacyjnym znaczeniu dochodów własnych zostało również wyrażone w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 roku10.
W ujęciu konstytucyjnym dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są wszystkie dochody, których nie zalicza się do dochodów transferowych, a więc subwencji ogólnej lub dotacji celowych z budżetu państwa. Takie
pojęcie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego jest też niekiedy
przyjmowane w literaturze przedmiotu11. Nie pozwala ono jednak na sformułowanie pozytywnej definicji dochodów własnych, ani też nie rozwiązuje problemu kryteriów na podstawie których można kwalifikować poszczególne dochody jako własne. Konstytucyjne określenie dochodów własnych ma bowiem charakter negatywny, w opozycji do dochodów transferowych12. W związku z tym wydaje się, że
nie można poprzestać na takim, negatywnym określeniu dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.
____________
6
T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010, s. 231.
7
Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm. Przepis ten został uchylony z dniem 1 stycznia 2010 roku przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).
8
K 30/04, OTK 2006, nr 7A, poz. 86.
9
K 14/11, OTK 2013, nr 1A, poz. 7.
10
K 13/11, www.trybunal.gov.pl
11
Tak: A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012, s. 54–55.
12
W. Miemiec, Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław 2005, s. 86.
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Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie definiując pojęcia dochodów własnych, wskazuje w art. 4 ust. 1 u.d.s.t. źródłami dochodów własnych gminy są:
1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków
transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych;
2) wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów, eksploatacyjnej oraz innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od
gminnych zakładów budżetowych;
4) dochody z majątku gminy;
5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie
stanowią inaczej;
9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
Dodatkowo art. 4 w ust. 2 i 3 u.d.j.s.t. określa wysokość udziałów gminy we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego
od osób prawych. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wynosi
39,34%, z zastrzeżeniem postanowień art. 89 u.d.j.s.t.13. Z kolei wysokość udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.
Analogiczne przepisy dotyczące źródeł dochodów powiatów oraz województw zawarte są w art. 5 i 6 u.d.j.s.t. Katalogi dochodów gmin, powiatów i województw różnią się jednak, ponieważ samorządowi powiatowemu nie przyznano
własnych źródeł podatkowych, ale przyznano dochody z niektórych opłat, a samo____________
13

Zgodnie z art. 89 u.d.j.s.t. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 2 u.d.j.s.t., zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadającą iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju.
Wskaźnik ten ustala się, dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do
domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.
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rządowi województwa nie przyznano w ogóle dochodów z podatków i opłat lokalnych. Inna jest także wysokość przyznanych powiatom i województwom udziałów
we wpływach z podatków dochodowych. W przypadku powiatów jest to 10,25%
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 1,40%
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Z kolei udziały
województwa wynoszą odpowiednio 1,60% i 14,75%.
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskazuje zatem na
katalogi dochodów własnych gmin, powiatów i województw, ale nie określa jak
należy rozumieć pojęcie dochodów własnych ani też nie wskazuje cech wyróżniających te dochody. Kwestia ta budzi kontrowersje szczególne w przypadku udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych,
które zostały przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaliczone do dochodów własnych.
Wobec braku definicji legalnej dochodów własnych, konieczne jest odwołanie
się do dorobku nauki prawa finansowego w tym zakresie. W literaturze przedmiotu
brakuje jednolitego stanowiska co do pojęcia dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Można wskazać zasadniczo na trzy kryteria, którymi przedstawiciele nauki prawa finansowego posługują się dla wyróżnienia tych dochodów.
Po pierwsze, pojęcie dochodów własnych definiuje się za pomocą kryterium
bezterminowego charakteru, a więc przyznania danego dochodu jednostkom samorządu terytorialnego na czas nieokreślony14.
Po drugie, proponuje się przyjęcie kryterium władztwa podatkowego lub
własności określonych źródeł dochodów15. Na tej podstawie wyróżnia się dochody
własne w znaczeniu węższym i szerszym. Dochodami własnymi sensu stricto są te
dochody, w przypadku których występuje cecha władztwa podatkowego lub własności źródła dochodów. Zaliczają się do nich wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku komunalnego czy też dochody samorządowych jednostek
organizacyjnych. Z kolei dochodem własnym sensu largo byłyby wszystkie ustawowo ustalone dochody jednostek samorządu terytorialnego, które nie są subwencją ogólną lub dotacjami celowymi. Szerokie ujęcie dochodów własnych odpowiadałoby konstytucyjnej definicji negatywnej tych dochodów.
Po trzecie, dochody własne definiuje również na podstawie kryterium kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do danego dochodu16. Wyróżnia
____________
14

Tak: C. Kosikowski, Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008,
s. 456; J. Małecki, Dochody i wydatki gmin (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 r., pod
red. W. Miemiec, B. Cybulskiego, Warszawa 1996, s. 195; H. Sochacka-Krysiak, Finanse lokalne,
Warszawa 1995, s. 23.
15
Tak: E. Ruśkowski, J. M. Salachna, Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007, s. 107; M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, s. 109.
16
Tak: J. Gliniecka, Przeobrażenia w polskim prawie dochodów samorządu terytorialnego (w:)
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie 1995–2010. Księga jubileuszowa, Szczecin
2010, s. 253–254; A. Niezgoda, Podział środków publicznych między państwo a jednostki samorządu
terytorialnego (w:) A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2009, s. 22.
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się trzy rodzaje kompetencji, jakie mogą przysługiwać państwu i jednostkom samorządu terytorialnego w odniesieniu do danego źródła dochodów: 1) kompetencję do
stanowienia przepisów prawnych dotyczących danego źródła dochodów, 2) kompetencję do przejmowania wpływów z danego źródła dochodów oraz 3) kompetencję
do administrowania tym źródłem dochodów17. Aby dochód z określonego źródła
mógł być uznany za dochód własny, jednostki samorządu terytorialnego powinny
mieć wszystkie trzy rodzaje kompetencji w stosunku do danego źródła dochodów.
Autorską koncepcję pojęcia dochodów własnych przedstawia Teresa Dębowska-Romanowska. Autorka na gruncie Małej Konstytucji wskazywała, że dochody własne to te, w przypadku których jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje prawo podmiotowe, skutkujące erga omnes i podlegające ochronie sądowej, zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i prawa publicznego18. W kolejnych
pracach stanowisko to ewoluowało. Przyjęto bowiem, że jednostkom samorządu
terytorialnego przysługuje podlegające ochronie sądowej prawo podmiotowe do
wszystkich dochodów wymienionych w art. 167 ust. 2 Konstytucji RP. Prawo
podmiotowe do dochodów własnych nie jest jednak takie samo, jak to przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego w stosunku do subwencji ogólnej lub dotacji celowych. W przypadku dochodów własnych prawo podmiotowe obejmuje
bowiem również tytuł prawny do danego dochodu. Subwencja ogólna i dotacje
celowe także rodzą prawo podmiotowe, lecz jest to prawo nie do tytułu prawnego
dochodu, lecz do określonych wydatków z budżetu państwa. Istotą dochodów własnych jest więc to, że na sumę praw podmiotowych, które łączą się z danym dochodem, składa się nie tylko prawo do określonej kwoty wpływów, ale również
wszelkie inne potencjalne korzyści wywodzące się z przekazania danego tytułu
prawnego jednostkom samorządu terytorialnego jako źródła dochodów własnych19.
W najnowszych pracach przedstawiona koncepcja ulega rozwinięciu.
T. Dębowska-Romanowska wskazuje bowiem, że obok ustawowego przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego określonych tytułów prawnych do dochodów w sposób generalny i na czas nieoznaczony, drugą cechą dochodów własnych jest ich związek z zadaniami własnymi samorządu terytorialnego. Wydajność źródeł dochodów własnych ma bowiem decydować o zakresie i sposobie realizacji zadań własnych i jest elementem koniecznym do zachowania samodzielności finansowej samorządu terytorialnego. Kryteriami wyróżnienia dochodów własnych są zatem ustawowe przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego na
czas nieoznaczony tytułu prawnego do danego źródła dochodów oraz związanie
realizacji zadań własnych z wydajnością fiskalną tego źródła dochodów20.
____________
17

A. Borodo, op. cit., s. 22.
T. Dębowska-Romanowska, Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego, Warszawa 1995, s. 197.
19
T. Dębowska-Romanowska, Zasady podziału dochodów pomiędzy państwo a samorząd terytorialny (w:) Prawo finansowe, pod red. W. Wójtowicz, Warszawa 2000, s. 150–151.
20
T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe…, s. 245–246.
18
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W związku z wątpliwościami dotyczącymi pojęcia dochodów własnych niekiedy w literaturze przedmiotu proponuje się odejście od tego terminu. Wskazuje się
między innymi, że źródłem terminologicznych problemów związanych z pojęciem
dochodów własnych jest odniesienie pojęcia o rodowodzie prywatnoprawnym
(«własność») do prawa publicznego. Stąd proponuje się w klasyfikacji dochodów
jednostek samorządu terytorialnego używanie terminologii właściwej prawu finansowemu. Zgodnie z tą propozycją dochody jednostek samorządu terytorialnego należałoby podzielić na następujące grupy: dochody podatkowe, niepodatkowe i dotacje
(ogólne i celowe)21. Wysuwane są również propozycje podziału dochodów jednostek
samorządu terytorialnego na czynne (aktywne) i bierne (pasywne), przy zastosowaniu kryterium możliwości kształtowania danego rodzaju dochodów. Do grupy dochodów czynnych należałoby zaliczyć te dochody, na których wielkość, strukturę i
rodzaj jednostki samorządu terytorialnego mają wpływ. W przypadku gmin są nimi
na przykład wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od środków transportowych, dochody z majątku oraz wpływy z gminnych
jednostek organizacyjnych. Z kolei dochodami biernymi są: wpływy z podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, udziały we
wpływach z podatków dochodowych, a także subwencja ogólna i dotacje celowe22.
W innej koncepcji wskazuje się, że współcześnie samorząd terytorialny funkcjonuje
w ramach państwa i zakres jego kompetencji, w tym kompetencji dotyczących władztwa finansowego, jest ściśle określany przez państwo. Co za tym idzie, własne dochody publicznoprawne przysługują wyłącznie państwu, a nie jednostkom samorządu terytorialnego. Państwo określa źródła dochodów, ich wysokość i zasady administrowania,
może jednak udzielić części swoich kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego, przyznając im określone dochody publicznoprawne. Zgodnie z tym rozumowaniem
wszystkie dochody publicznoprawne byłyby w rzeczywistości dochodami własnymi
państwa, a dochody jednostek samorządu terytorialnego należałoby podzielić na dwie
grupy: podobne do dochodów własnych i inne. Dochody podobne do dochodów własnych to wpływy z tytułów przysługujących wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego, co do których mają one kompetencję w zakresie kształtowania wielkości
wpływów, poboru oraz możliwości wprowadzania zwolnień. Do tej grupy zalicza się
większość podatków i opłat lokalnych. Do innych dochodów, wobec których jednostki
samorządu terytorialnego nie mają tych kompetencji, zalicza się udziały we wpływach
z podatków dochodowych, spadki, zapisy i darowizny na rzecz jednostek samorządu
terytorialnego oraz dochody z kar pieniężnych i grzywien23.
____________
21

W. Nykiel, Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Łódź 1993, s. 27.
J. Marczak, W sprawie klasyfikacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego (w:) Stan i
kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, pod red. L. Patrzałka, Poznań–Wrocław 2007,
s. 181–182.
23
W. Gonet, Pojęcie dochodów własnych w jednostkach samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 2008, nr 1-2, s. 23 i n.
22
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Wydaje się, że dla zdefiniowania pojęcia dochodów własnych konieczne jest
połączenie przywołanych wyżej kryteriów: po pierwsze, przekazywania danego
dochodu na czas nieokreślony (bezterminowo) samorządowi terytorialnemu oraz
po drugie, władztwa finansowego w stosunku do danego dochodu, przejawiającego
się w kompetencji przekraczającej samo przejmowanie wpływów z tego dochodu.
Przyjmując oba te kryteria, w literaturze przedmiotu wskazuje się, że dochody własne to «dochody przyznane ustawowo samorządowi terytorialnemu, ustanowione
na czas nieoznaczony, w stosunku do których organy samorządu terytorialnego
powinny mieć przyznane uprawnienia, by przy ich pomocy wywierać wpływ na
wysokość dochodów»24. W definicji tej można wyróżnić przesłankę formalnoprawną, którą jest trwałe przypisanie danego dochodu w całości lub w części samorządowi terytorialnemu w trybie ustawowym, oraz przesłankę materialnoprawną,
czyli zapewnienie organom jednostek samorządu terytorialnego możliwości wywierania bezpośredniego wpływu na wydajność fiskalną danego dochodu25.
Biorąc pod uwagę przedstawioną definicję dochodów własnych, należy
stwierdzić, że nie wszystkie dochody zaliczone przez ustawodawcę do tej grupy
spełniają obie przesłanki. Dotyczy to przede wszystkim udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych. Udziały spełniają
jedynie pierwszą, formalnoprawną przesłankę dochodów własnych. Należy również zaznaczyć, że udziały są, co prawda, ustanowione na rzecz jednostek samorządu terytorialnego bezterminowo, ale nie można ich uznać za stabilny rodzaj dochodów. Wynika to z samej istoty udziałów, polegającej na partycypacji w rzeczywistych, a nie planowanych wpływach z podatków dochodowych. Udziały nie
spełniają przesłanki materialnoprawnej dochodów własnych, gdyż jednostkom samorządu terytorialnego została przyznana jedynie kompetencja do pobierania części wpływów z obu podatków dochodowych, bez prawa do stanowienia przepisów
prawnych dotyczących podatków dochodowych oraz administrowania tymi podatkami. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają wpływu na wysokość wskaźników procentowych udziałów oraz na konstrukcję podatków dochodowych (w tym
na stawki i zwolnienia), które są uregulowane ustawowo. Należne im udziały są
obliczane i przekazywane przez organy podatkowe państwa. Jednostki samorządu
terytorialnego ponoszą konsekwencje polityki podatkowej państwa, przejawiającej
się w stosowaniu ulg i zwolnień zmniejszających w efekcie dochody z udziałów26.
Wpływ organów jednostek samorządu terytorialnego na wydajność fiskalną udziałów może mieć jedynie charakter pośredni. Jednostki samorządu terytorialnego
____________
24
W. Miemiec, Komentarz do art. 167…, s. 264; podobnie: J. Serwacki, Konstytucyjne założenia
ustroju finansów samorządu terytorialnego i ich realizacja w ustawodawstwie (w:) Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, pod red. P. Sarneckiego, Warszawa 2005, s. 148.
25
W. Miemiec, Prawne gwarancje…, s. 98.
26
K. Sawicka, System prawnofinansowy samorządu terytorialnego (w:) Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, pod red. I. Czaji-Hliniak, Kraków 2012, s. 382.
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mogą podejmować działania wzmacniające atrakcyjność inwestycyjną i lokalizacyjną, przyciągając na swój teren podatników podatków dochodowych27.
Krystyna Jandy-Jendrośka, bazując na kryterium bezterminowego charakteru, wyróżnia dochody własne, dochody zrównane z dochodami własnymi oraz dochody przekazywane, a więc środki transferowe. Autorka za dochody własne uważa dochody pobierane ze źródeł z mocy prawa przekazanych w całości i bezterminowo do dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego. Powinny to być dochody
związane z działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego oraz takie,
które odzwierciedlają miejscowe stosunki społeczne i gospodarcze. Do tak rozumianych dochodów własnych nie zalicza udziałów we wpływach z podatków dochodowych, które stanowią w zaproponowanej klasyfikacji pośrednią kategorię
dochodów zrównanych z dochodami własnymi28. Wydaje się, że zaproponowana
kategoria pośrednia – dochody zrównane z dochodami własnymi – dobrze oddaje
miejsce udziałów we wpływach z podatków dochodowych w strukturze dochodów
jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.d.j.s.t. w rozumieniu
tej ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku
dochodowego od osób prawnych. Przepis ten, nie używając zaproponowanego
przez K. Jandy-Jendrośkę w 1993 roku pojęcia dochodów zrównanych z dochodami własnymi, oddaje jednak sens tego terminu. Warto zauważyć również, że od
2000 roku zmieniło się umiejscowienie udziałów w sprawozdawczości budżetowej.
Do 1999 roku udziały traktowane były jako odrębna kategoria dochodów, od 2000
roku zaś zostały włączone w zakres dochodów własnych29. Na tej podstawie udziały we wpływach z podatków dochodowych należy uznać za odrębną kategorię dochodów jednostek samorządu terytorialnego, pośrednią między dochodami własnymi a dochodami strnsferowymi. Kategorię tę należałoby nazwać – za K. JandyJendrośką – dochodami zrównanymi z dochodami własnymi30.
Wątpliwości może budzić również zaliczenie do dochodów własnych wpływów
31
32
z podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz
33
podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej .
Podatki te stanowią źródło dochodów gmin w zasadzie wyłącznie w oparciu o kryterium formalnoprawne, a więc poprzez zaliczenie ich przez ustawodawcę do podatków
____________
27

E. Kornberger-Sokołowska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, s. 40.
K. Jandy-Jendrośka, Finanse samorządu terytorialnego, Acta Universitatis Wratislaviensis.
Prawo 1993, 219, s. 86–87.
29
E. Kornberger-Sokołowska, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa
jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001, s. 72.
30
P. Pest, Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych,
maszynopis rozprawy doktorskiej, s. 107.
31
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z
2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.).
32
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 86).
33
Art. 23–41 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
28
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lokalnych, pomimo znacznego ograniczenia przyznanego gminom władztwa podatkowego34. Ustawodawca pozbawił gminy kompetencji do administrowania tymi podatkami oraz znacząco ograniczył możliwość stosowania ulg w spłacie podatków, to jest
uprawnień dotyczących umorzeń, odroczeń terminu zapłaty lub rozkładania na raty
należności z danego podatku. Zgodnie z art. 18 ust. 2 u.d.j.s.t. w przypadku pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego naczelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin
zapłaty lub rozkładać na raty należności oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania
bądź ograniczać pobór należności wyłącznie za zgodą przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W literaturze przedmiotu wskazuje się w odniesieniu
do tych podatków lokalnych, że z punktu widzenia prawa materialnego nie są spełnione konstytucyjne przesłanki władztwa podatkowego gminy35.
Podsumowując, wydaje się, że pojęcie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego powinno opierać się na dwóch przesłankach – formalnoprawnej
i materialnoprawnej. Przesłanką formalnoprawną zaliczenia danego dochodu do dochodów własnych jest trwałe (na czas nieokreślony, bezterminowe) przypisanie tego
dochodu w całości lub w części samorządowi terytorialnemu w trybie ustawowym.
Przesłanką materialnoprawną jest zaś zapewnienie organom jednostek samorządu
terytorialnego kompetencji do wywierania bezpośredniego wpływu na wydajność
fiskalną danego dochodu. W przypadku tak określonego pojęcia dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego wątpliwości może budzić zaliczenie do katalogu
dochodów własnych udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z
podatków dochodowych. Udziały spełniają jedynie formalnoprawną przesłankę dochodów własnych. Nie spełniają przesłanki materialnoprawnej, ponieważ jednostki
samorządu terytorialnego nie mają bezpośredniego wpływu na ich wydajność fiskalną. Udziały powinny być uznane za odrębną kategorię dochodów jednostek samorządu terytorialnego, pośrednią między dochodami własnymi a dochodami transferowymi, nazwaną dochodami zrównanymi z dochodami własnymi
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Summary
The concept of the local self-government units own revenues

The Constitution of the Republic of Poland states in Art. 167 paragraph 2 that the
revenues of local self-government units shall consist of their own revenues as well
as general subsidies and specific grants from the State Budget. The Constitution
does not define the concept of own revenues, does not indicate the criteria for determining which revenues of local self-government units should be considered its
own and does not list local self-government units own revenues. The Act of
13 November 2003 on revenues of local self-government units regulates the catalogs of revenues of municipalities (Art. 4), counties (Art. 5) and provinces (Art. 6),
but also does not regulate the concept of own revenues. The absence of the legal
definition of local self-government units own revenues in the Polish legal system is
a condition to take in this article dogmatic legal research, with the aim to determine
how to understand this concept.
Keywords: local self-government units, municipalities, counties, provinces, own
revenues, local self-government units revenues.
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Поняття власних доходів
органів місцевого самоврядування
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1

Місцеве самоврядування, відповідно до ст. 16 п. 2 Конституції ПР , бере
участь в здійсненні державної влади в Польщі. В рамках законодавства йому
надано істотну частину державних повноважень, які його органи виконують
від власного імені і на власну відповідальність. Виконання місцевим самоврядуванням функцій, які були йому довірені, вимагає забезпечення відповідних джерел фінансування. На це вказує ст. 167 п. 1 Конституції ПР, відповідно до якої, органи місцевого самоврядування отримують частину державних доходів, відповідно до їх завдань. Можна розрізнити два основні способи
фінансування органів місцевого самоврядування – державою, надання їм певних
джерел доходів як власних, так і трансфертних фінансових коштів з бюджету
____________
1
Конституція Польської Республіки від 2 квітня 1997 р. (Збірник Законів № 78, поз. 483 з
наст. змінами), далі: Конституція ПР.
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держави до бюджетів органів місцевого самоврядування2. У першому випадку це будуть власні доходи, а в другому це трансфертні доходи органів місцевого самоврядування. Поділ на власні і трансфертні доходи закладений в
Конституції ПР, яка в ст. 167 п. 2 вказує, що доходами органів місцевого
самоврядування є їх власні доходи, а також загальні субвенції і цільові дотації з державного бюджету. Перечисленні у цьому записі загальні субвенції і
цільові дотації з державного бюджету являються правовою формою трансфертних доходів органів місцевого самоврядування3.
Конституція ПР вказує, що одним з джерел доходів органів місцевого
самоврядування є власні доходи. Однак не визначається поняття власних доходів, не вказуються критерії визначення, які доходи органів місцевого самоврядування треба вважати власними, а також не встановлюється список цих
доходів. Творці юридичної системи вирішили залишити ці питання в компетенції звичайного законодавця, вказуючи на ст. 167 п. 3 Конституції РП, яка
визначає на те, що джерела доходів органів місцевого самоврядування визначені в законі. Конституційне регулювання розвиває закон від 13 листопада
4
2003 р. про доходи органів місцевого самоврядування . Цей закон, так як і
Конституція ПР, однак не дає визначення поняттю власних доходів, тільки
регулює каталог власних доходів гмін (ст. 4), повітів (ст. 5) і воєводств (ст. 6).
Також у ст. 3 п. 2 закону вказується на те, що в його розумінні власними доходами органів місцевого самоврядування є також частина доходів від податку з доходів фізичних осіб, а також податку від доходів з юридичних осіб.
Відсутність юридичного визначення власних доходів органів місцевого
самоврядування у польській правовій системі стає передумовою для початку
у даній статті догматично-правових досліджень, яких метою буде встановлення того, як потрібно розуміти це поняття.
Як уже вказувалося Конституція ПР обмежується лише до визначення у
ст. 167 п. 2, що власні доходи, на ряду з загальними субвенціями і цільовими
дотаціям з бюджету держави, є доходами органів місцевого самоврядування.
Що важливо, це положення згадує власні доходи першими. У науці фінансового
права вказується, що послідовність обрахування доходів органів місцевого самоврядування у ст. 167 п. 2 Конституції ПР визначає першість власних доходів по
відношенню до трансфертних доходів, які повинні мати лише доповнюючий
характер5. Принцип основного характеру власних доходів органів місцевого
____________
2
M. Gintowt-Jankowicz, Finanse terenowe a decentralizacja (w:) Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej. Praca zbiorowa. Tom 3, під ред. M. Kuleszy, Варшава 1984, с. 75–76.
3
Див. W. Miemiec, Transfery środków pieniężnych pomiędzy budżetem państwa a budżetami
jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty finansowoprawne, Finanse Komunalne 2010,
№ 1–2, с. 52 і ін.
4
Сконсолідований текст: Збірник законів від 2015 р., поз. 513 з наступними змінами; далі:
З.д.о.м.с.
5
W. Miemiec, Komentarz do art. 167 Konstytucji RP (w:) Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, під ред. J. Bocia, Вроцлав 1998, с. 265.
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самоврядування у сфері фінансування власних завдань визначається у доктрині, як один з принципів надання органам місцевого самоврядування доходів,
разом з принципом обов’язкового, доповнюючого фінансування завдань загальними субвенціями і цільовими дотаціями з бюджету держави6. На основну роль
власних доходів також вказувала вже не зобов’язуюча ст. 67 п. 1 закону від
5 червня 1998 р. 7 про самоврядування воєводства, а значить єдиного серед законів про устрій місцевого самоврядування, який використовує поняття власних доходів. Відповідно до цього положення власні доходи мали становити
основне джерело фінансування завдань воєводства. За надання основного характеру власним доходам виступив також Конституційний Суд РП у Рішенні
від 25 липня 2006 р., яке стосувалося конституційності механізму зрівняльних
платежів, які виконувалися органами самоврядування воєводства, вказуючи на
те, що: «у результаті використання системи зрівняльних платежів не можна
позбавити органи самоврядування власних доходів у такій мірі, щоб ці доходи
втратили свій основний і стимулюючий характер, що б проявилося у обмеженні фінансової самостійності органів місцевого самоврядування, а також позбавило б їх ефектів власних дій і активності, яке скеровується на збільшення надходжень, які поступають з джерел власних доходів». Розвинув цю позицію
Конституційний Суд РП у Рішенні від 31 січня 2013 р.8, у якому визнав принцип основного характеру власних доходів конституційною програмною директивою. Точка зору про основне і стимуляційне значення власних доходів була
також виражена у Рішенні Конституційного Суду РП від 4 березня 2014 р9.
У конституційному розумінні власними доходами органів місцевого
самоврядування є всі доходи, які не зараховуються до трансфертних доходів,
а значить не є загальними субвенціями і цільовими дотаціями з бюджету
держави. Таке поняття власних доходів органів місцевого самоврядування
також інколи приймається у літературі юридичній10. Однак воно не дозволяє
сформулювати позитивне визначення власних доходів, також не розв’язує
проблеми критеріїв на основі яких можна кваліфікувати окремі доходи як
власні. Конституційне визначення власних доходів має негативний характер,
становить протилежність до трансфертних доходів11. У зв’язку з цим здається, що не можна задовольнитися таким негативним визначенням власних доходів органів місцевого самоврядування.
____________
6

T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Варшава 2010, с. 231.
7
Сконсолідований текст.: Збірник законів від 2013 р., поз. 596 з наступними змінами. Це
положення було відкинуте 1 січня 2010 р. законом від 27 серпня 2009 р. – Положення, які вводять закон про державні фінанси (Збірник законів № 157, поз. 1241).
8
K 14/11, OTK 2013, № 1A, поз. 7.
9
K 13/11, www.trybunal.gov.pl
10
Так: A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Варшава 2012, с. 54–55.
11
W. Miemiec, Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Вроцлав 2005, с. 86.
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Закон про доходи органів місцевого самоврядування, не визначає поняття власних доходів, вказує у ст. 4 п. 1 З.д.о.м.с., що джерелами власних
доходів гміни є:
1) доходи з податків: від нерухомості, сільськогосподарського, лісного
господарства, від транспортних засобів, доходів фізичних осіб, які сплачуються у формі податкової карти, від спадку і подарунків, від цивільноправової діяльності;
2) доходи від зборів: казначейських, торгових, місцевих, курортних, від
володіння собаками, експлуатаційних, а також інших, які становлять дохід
гміни і сплачуються на підставі інших законів;
3) доходи отримані гмінними бюджетними органами, а також доходи
від гмінних бюджетних підприємств;
4) доходи з майна гміни;
5) спадки, передання майна і подарунків на користь гміни;
6) доходи з штрафів і пені, які регулюються окремими законами;
7) 5,0% доходу отриманого на користь бюджету держави у зв’язку з реалізацією завдань у сфері державної адміністрації, а також інших завдань, виконання, яких доручене законами, хіба що окремі закони становлять інакше;
8) відсотки від позик, які надає гміна, якщо окремими законами не постановляється інше;
9) відсотки при сплаті зобов’язань гміні, які становлять її дохід, після
визначеного терміну;
10) відсотки від фінансових коштів, які нагромаджуються на банківських рахунках гмін, якщо окремими законами не постановляється інше;
11) дотації з бюджетів інших органів місцевого самоврядування;
12) інші доходи гміни, отримані на основі інших законів.
Додатково ст. 4 у п. 2 і 3 З.д.о.м.с. визначає розмір доходів гміни у надходженнях від податку з доходу фізичних осіб і податку з доходу юридичних
осіб. Частка в надходженнях від податку з доходу фізичних осіб, від платників податків цього податку, які проживають на території гміни, становить
39,34%, з урахуванням положень ст. 84 З.д.о.м.с.12. У свою чергу частка у
надходженнях від податку з доходу юридичних осіб, від платників цього податку, головний офіс яких розміщується на території гміни, становить 6,71%.
Аналогічні положення охоплюють джерела доходів повітів, а також
воєводств у ст. 5 і 6 З.д.о.м.с. Список доходів гмін, повітів і воєводств однак
відрізняється, оскільки повітовим органам самоврядування не признається
власних податкових джерел, але признаються доходи з деяких інших оплат, а
____________
12

Відповідно з ст. 89 З. д. о. м. с. частка гмін у надходженнях від податку з доходу фізичних осіб, про яких йде мова у ст. 4 п. 2 З. д. о. м. с., зменшується на певну суму процентів, яка
дорівнює добутку 3,81% і показника обрахованого для цілої країни. Цей показник встановлюється, шляхом ділення кількості мешканці, прийнятих перед 1 січня 2004 р. до будинків соціальної допомоги, згідно стану на день 30 червня базового року, на кількість мешканців, прийнятих перед 1 січня 2004 року, згідно стану на день 31 грудня 2003 р.
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органам воєводського самоврядування взагалі не признається доходів від податкових надходжень і локальних зборів. Іншою є також величина наданих
повітові і воєводству часток у впливах від податків з доходу. У випадку повітів вона становить 10,25% усіх надходжень від податку з доходів фізичних
осіб, а також 1,4% усіх надходжень від податку з доходів від юридичних осіб.
У свою чергу ставки для воєводств становлять відповідно 1,6% і 14,75%.
Закон про доходи органів місцевого самоврядування таким чином вказує на список власних доходів гмін, повітів і воєводств, але не визначає того,
як треба розуміти поняття власних доходів, а також не вказує на ознаки, які
відрізняють ці доходи від інших. Це питання є досить спірним, особливо у
випадку участі органів місцевого самоврядування у надходженнях від податків з доходів, які були зараховані законом про доходи органів місцевого
самоврядування до власних доходів.
По відношенню до відсутності юридичного визначення власних доходів, необхідним є посилання на науковий доробок фінансового права у цій
сфері. У літературі предмету відсутня єдина точка зору щодо поняття власного доходу органів місцевого самоврядування. Можна принципово вказати на
три критерії, якими представники науки фінансового права користуються для
розмежування цих доходів.
По-перше, поняття власних доходів визначається за допомогою критерію безстрокового характеру, а значить зарахування даного доходу органам
місцевого самоврядування на невизначений час13.
По-друге, пропонується прийняття критерію податкового керування чи
власності певних джерел доходів14. На цій основі розрізняються власні доходи у вузькому і широкому значенні. Власними доходами sensu stricto є ті доходи, у випадку яких виступає ознака податкового керування або власності
джерел доходів. До них зараховують надходження від податків і локальних
зборів, доходів від комунального майна чи також доходи органів місцевого
самоврядування. У свою чергу власним доходом sensu largo були б всі законодавчо визначені доходи органів місцевого самоврядування, які не є загальними субвенціями або цільовими дотаціями. Широке розуміння власних доходів відповідало б конституційному негативному визначенню цих доходів.
По-третє, власні доходи визначаються також на основі критерію компетенцій органів місцевого самоврядування по відношенню до даного доходу.
Розрізняються три види компетенцій, які можуть слугувати державі і органам
місцевого самоврядування по відношенню до даного джерела доходів:
1) компетенції для створення правових положень, які своїм регулюванням
____________
13
Так: C. Kosikowski, Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, Варшава 2008,
с. 456; J. Małecki, Dochody i wydatki gmin (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 r., під
ред. W. Miemiec, B. Cybulskiego, Варшава 1996, с. 195; H. Sochacka-Krysiak, Finanse lokalne,
Варшава 1995, с. 23
14
Tak: E. Ruśkowski, J. M. Salachna, Finanse lokalne po akcesji, Варшава 2007, с. 107; M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Варшава 2012, с. 109.
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охоплюють дані джерела доходів; 2) компетенції до перейняття надходжень з
даного джерела доходів, а також 3) компетенції для управління цим джерелом доходів15. Щоб дохід з визначеного джерела можна було вважати власним доходом, органи місцевого самоврядування повинні володіти усіма
трьома видами компетенцій по відношенню до даного джерела доходів.
Авторську концепцію поняття власних доходів, представляє Тереза Деубовська-Романовска. Авторка, опираючись на положення Малої Конституції
вказувала, що власні доходи це ті, у випадку яких органам місцевого самоврядування належить суб’єктивне право, ефектом якого є erga omnes і яке
підлягає судовій охороні, однаково на ґрунті цивільного права, так і публічного права16. У наступних працях цей погляд еволюціонував. Прийнято, що
органам місцевого самоврядування прислуговує суб’єктивне право, яке підлягає судовому захисту, до усіх доходів, згаданих у ст. 167 п. 2 Конституції
ПР. Суб’єктивне право до власних доходів однак не є таким самим, як те, яке
прислуговує органам місцевого самоврядування по відношенню до загальних
субвенцій або цільових дотацій. У випадку власних доходів суб’єктивне право охоплює тільки право власності на даний дохід. Загальні субвенції і цільові дотації також породжують суб’єктивне право, але це не є лише право власності на даний дохід, тільки право на визначені видатки у державному
бюджеті. Таким чином, суттю власних доходів є те, що суму суб’єктивних
прав, які поєднуються з даним доходом, складає не лише право до визначеної
квоти надходжень, але також усі інші потенційні користі, які виводяться з
передачі даного права власності органів місцевого самоврядування, як джерела власних доходів17. У найновіших працях представлена концепція була
розвинута, Т. Деубовска-Романовска вказує, що поруч з законним переданням органам місцевого самоврядування певних прав власності до доходу загальним способом і на невизначений термін, другою ознакою власних доходів є їх зв’язок з власними завданнями органів місцевого самоврядування.
Ефективність джерел власних доходів має визначати сферу і спосіб реалізації
власних завдань і є необхідним елементом для забезпечення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування. Критеріями розрізнення власних
доходів таким чином є законне передання органам місцевого самоврядування на
невизначений термін права власності на дане джерело доходу, а також зв’язок реалізації власних завдань з фіскальною ефективністю цього джерела доходів18.
У зв’язку з сумнівами, які стосуються поняття власних доходів, інколи у
літературі виступають пропозиції відступлення від використання цього терміну.
____________
15

A. Borodo, op. cit., с. 22.
T. Dębowska-Romanowska, Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego, Варшава 1995, с. 197.
17
T. Dębowska-Romanowska, Zasady podziału dochodów pomiędzy państwo a samorząd terytorialny (w:) Prawo finansowe, під ред. W. Wójtowicz, Варшава 2000, с. 150–151.
18
T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe…, с. 245–246.
16
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Між іншим вказується, що джерелом термінологічних проблем пов’язаних з
поняттям власних доходів є віднесення поняття про приватно-правовий родовід («власності») до публічного права. Тому пропонується у класифікації доходів органів місцевого самоврядування використання термінології, характерної
для фінансового права. Відповідно до цієї пропозиції доходи органів місцевого
самоврядування слід було б поділити на такі групи: податкові доходи, неподаткові і дотації (загальні і цільові)19. Також висуваються пропозиції поділу доходів органів місцевого самоврядування на діючі (активні) і недіючі (пасивні),
при використанні критерію можливості формування доходів даного типу. До
групи активних доходів можна було б зарахувати ті доходи, на величину, структуру і тип яких, органи місцевого самоврядування мають вплив. У випадку
гмін ними є наприклад надходження з податку від нерухомості, сільськогосподарського податку, лісового податку, податку від транспортних засобів, доходи
від маєтку, а також надходження від організаційних суб’єктів гміни. У свою
чергу пасивними доходами є: надходження від податків з спадщини і дарування, податку від цивільно-правової діяльності, а також податку з доходу від фізичних осіб, який сплачується у формі податкової карти, частки надходжень
від податків з доходів, а також загальні субвенції і цільові дотації20. У іншій
концепції вказується, що на сучасному етапі органи місцевого самоврядування
функціонують у рамках держави і сфера їх компетенцій, у тому компетенцій,
які стосуються фінансового управління, чітко визначається державою. З цього
слідує, що власні публічно-правові доходи прислуговують виключно державі, а
не органам місцевого самоврядування. Держава визначає джерела доходів, їх
величину і принципи адміністрування, однак може надати частину своїх компетенцій органам місцевого самоврядування, надаючи їм визначені публічноправові доходи. Згідно з цим мисленням усі публічно-правові доходи були б у
реальності власними доходами держави, а доходи органів місцевого самоврядування треба було б поділили на дві групи: схожі до власних доходів і інші. Доходи, схожі до власних доходів – це надходження з джерел, які належать виключно
до органів місцевого самоврядування, по відношенню до яких вони володіють
компетенціями у сфері формування величини надходжень, способу збору, а також можливості впровадження змін. До цієї групи зараховується більшість податків і місцевих зборів. До інших доходів, по відношенню до яких органи місцевого самоврядування не мають таких компетенцій, зараховується частка з надходжень від податків з доходу, спадщини, передання майна і дарування на користь
органів місцевого самоврядування і доходи з грошових штрафів та пені21.
____________
19

W. Nykiel, Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Лодзь 1993, с. 27.
J. Marczak, W sprawie klasyfikacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego (w:) Stan i
kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, під ред. L. Patrzałka, Познань-Вроцлав 2007,
с. 181–182.
21
W. Gonet, Pojęcie dochodów własnych w jednostkach samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 2008, № 1–2, с. 23 і наступ.
20
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Може здаватися, що для визначення поняття власних доходів необхідним є пов’язання згаданих вище критеріїв: по-перше, передання даного доходу на невизначений термін (безтерміново) органам місцевого самоврядування, а також по-друге, фінансове управління по відношенню до даного доходу,
яке проявляється у компетенції, яка виходить за межі самого отримання надходження з цього доходу. Приймаючи ці два критерії, у літературі вказується,
що власні доходи це «доходи, надані законодавчим шляхом органам місцевого самоврядування, встановлені на невизначений термін, по відношенню до
яких органи місцевого самоврядування повинні мати визнані компетенції,
щоб за їх допомогою впливати на розмір доходів»22. З цього визначення можна виокремити формально-правову передумову, якою є тривале приписування даного доходу повністю або частково органам місцевого самоврядування у
законному порядку, а також матеріально-правову передумову, тобто забезпечення органам місцевого самоврядування можливості безпосередньо впливати на фіскальну ефективність даного доходу23.
Беручи до уваги представлене визначення власних доходів, можна
стверджувати, що не всі доходи, які зараховуються законодавцем до цієї групи виконують обидві передумови. Це передусім стосується часток органів
місцевого самоврядування у надходженнях від податків з доходів. Ці частки
виконують лише першу, формально-правову передумову власних доходів.
Слід також зазначити, що частки являються, щоправда, встановленими на
користь органів місцевого самоврядування у безтерміновій перспективі, але
їх не можна вважати стабільним джерелом доходів. Це виникає з самої суті
часток, які полягають на участі в реальних, а не планових надходженнях з
податків від доходів. Частки не виконують матеріально-правової передумови
власних доходів, так як органи місцевого самоврядування володіють компетенцією до отримання частини надходжень з обидвох податків від доходу,
без права встановлення законодавчих норм, які б стосувалися податків з доходу, а також управління цими податками. Органи місцевого самоврядування
не мають впливу на розмір процентної частки у податку від доходу, а також
на конструкцію податку від доходу (на ставку і звільнення від його сплати),
яка регулюється законодавством. Частки у доходах, які їм належать обраховуються і передаються податковими органами держави. Органи місцевого
самоврядування несуть наслідки податкової політики держави, що проявляється у застосуванні знижок і пільг, які в результаті зменшують доходи від
часток у надходженнях24. Вплив органів місцевого самоврядування на фіскальну
____________
22
W. Miemiec, Komentarz do art. 167…, с. 264; схоже: J. Serwacki, Konstytucyjne założenia
ustroju finansów samorządu terytorialnego i ich realizacja w ustawodawstwie (w:) Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, під ред. P. Sarneckiego, Варшава 2005, с. 148.
23
W. Miemiec, Prawne gwarancje…, с. 98.
24
K. Sawicka, System prawnofinansowy samorządu terytorialnego (w:) Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, під ред. I. Czaji-Hliniak, Краків 2012, с. 382.
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ефективність часток може мати лише пасивний характер. Органи місцевого
самоврядування можуть приймати дії, ціллю яких є зміцнення інвестиційної і
територіальної привабливості, таким чином залучуючи на свою територію
платників податків від доходу25.
Кристина Янди-Єндроська, опираючись на критерій безтермінового
характеру, розрізняє власні доходи, доходи, які прирівнюються до власних
доходів, а також доходи, які передаються, тобто трансфертні кошти. Авторка власними доходами вважає доходи, які походять з джерел, які відповідно
до законодавства передані повністю і безстроково у користування органам
місцевого самоврядування. Це повинні бути доходи, пов’язані з діяльністю
органів місцевого самоврядування, а також такі, які відображають місцеві,
суспільні і економічні відносини. До власних доходів у такому розумінні не
зараховуються частки з надходжень з податків від доходу, які становлять у
запропонованій класифікації непряму категорію доходів, і прирівнюються
до власних доходів26. Здається, що запропонована непряма категорія – доходи, які прирівнюються до власних доходів – добре показує місце часток з
надходжень від податків з доходів у структурі загальних доходів органів
місцевого самоврядування. Відповідно до ст. 3 п. 2 З.д.о.м.с. у розумінні
цього закону власними доходами органів місцевого самоврядування є також
частки у надходженнях з податку від доходу фізичних осіб, а також з доходу з податку від юридичних осіб. Цей закон, не використовує запропонованого К. Янди-Єндроської у 1993 р. поняття доходів, прирівняних до власних
доходів, однак передає сенс цього терміну. Варто також зазначити, що від
2000 р. змінилося розташування часток від надходжень у бюджетній звітності. До 1999 р. частки у надходженнях розглядалися, як окрема категорія
доходів, від 2000 р. вони були включені до сфери власних доходів27. На основі цього частку в надходженнях з податків від доходів треба виокремити
у окрему категорією доходів органів місцевого самоврядування, між власними доходами і трансфертними доходами. Цю категорію доходів варто було б назвати – згідно з К. Янди-Єндроською – доходами, які прирівнюються
до власних доходів28.
Сумніви може також викликати зарахування до власних доходів надходжень від податку з цивільно-правової діяльності29, податку від спадщини і
____________
25

E. Kornberger-Sokołowska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Варшава 2012,

с. 40.

26

K. Jandy-Jendrośka, Finanse samorządu terytorialnego, Acta Universitatis Wratislaviensis.
Prawo 1993, 219, с. 86–87.
27
E. Kornberger-Sokołowska, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa
jednostek samorządu terytorialnego, Варшава 2001, с. 72.
28
P. Pest, Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych,
машинопис кандидатської дисертації, с. 107.
29
Закон від 9 вересня 2000 р. про податок від цивільно-правової діяльності (сконсолідований текст: Збірник законів від 2010 р. № 101, поз. 649 з наступними змінами).
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дарування30, а також податку від доходів фізичних осіб, сплаченого у формі
податкового листка31. Ці податки становлять джерело доходу гмін виключно
опираючись на формально-правову передумову, а значить виключно через їх
зарахування законодавцем до місцевих податків, незважаючи на істотні обмеження компетенцій гмін у їх стягненні податковою владою32. Законодавець позбавив гміни компетенцій до адміністрування цими податками, а також значно
обмежив можливість надання ними пільг для сплати податків, тобто обмежив
повноваження органів місцевого самоврядування, які стосуються погашень,
відстрочок терміну сплати або розстрочення на частини сплату даного податку.
Відповідно до ст. 18 п. 2 З.д.о.м.с у випадку стягнення податковою інспекцією
податків і зборів, які становлять повністю дохід органів місцевого самоврядування, голова цієї інспекції може погасити, відтермінувати чи розстрочити на
частини зобов’язання, а також звільнити платника від обов’язку стягнення або
обмежувати стягнення платежів, виключно за згодою керівника органу місцевого самоврядування. У літературі вказується, що з точки зору матеріального
законодавства, не виконуються конституційні передумови податкового управління гміною по відношенню до цих місцевих податків33.
Таким чином, поняття власних доходів органів місцевого самоврядування повинно опиратися на двох передумовах – формально-правовій і матеріально-правовій. Формально-правова передумова зарахування даного доходу
до власних доходів є довготривале (на невизначений термін, безтермінове)
закріплення даного доходу повністю або частково органам місцевого самоврядування певним законом. Матеріально-правова передумова полягає на
забезпеченні органам місцевого самоврядування компетенцій для безпосереднього впливу на фіскальну ефективність даного доходу. У випадку такого
визначення поняття власних доходів органів місцевого самоврядування сумніви може створювати зарахування до списку власних доходів часток органів
місцевого самоврядування у надходженнях з податку від доходів. Ці частки
сповнюють лише формально-правову передумову власних доходів. Не виконують матеріально-правової передумови, оскільки органи місцевого самоврядування не мають безпосереднього впливу на їх фіскальну ефективність. Частки у надходженнях повинні бути визнані окремою категорією доходів органів
місцевого самоврядування, – між власними доходами і трансфертними доходами і названі доходами прирівняними до власних доходів.
____________
30
Закон від 28 липня 1983 р. про податок від спадку і дарчих (сконсолідований текст: Збірник законів від 2015, поз. 86).
31
Ст. 23–41 закону від 20 листопада 1998 р. про загальний податок з доходу від надходжень,
отримуваних фізичними особами (Збірник законів № 144, поз. 930 з наступними змінами).
32
K. Sawicka, Wybrane instytucje systemu finansowego samorządu terytorialnego w Polsce,
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2010, № 1, с. 349–350.
33
W. Miemiec, Prawne gwarancje…, с. 113, 115.
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