
 
 
 
 
 

ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ 
ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК 
 

WROCŁAWSKO-LWOWSKIE 
ZESZYTY PRAWNICZE 
 

2 



 

 
 
 

 
 



Юридичний факультет Львівського національного університету 
імені Івана Франка 
Wydział Prawa, Administracji I Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
 

ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ 
ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК 

 

WROCŁAWSKO-LWOWSKIE 
ZESZYTY PRAWNICZE 

 
 

Редакція/Redakcja 
Андрій Михайлович Бойко / Andrij Bojko 
Мачей Маршал / Maciej Marszał 

2 
 
 
 
 

Львів / Lwów 2011 

Львіський національний університет імені Івана Франка  



ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК 
WROCŁAWSKO-LWOWSKIE ZESZYTY PRAWNICZE 
 
 
Редакційна колегія: д-р. юрид. наук, проф. В.Т. Нор – головний редактор; д-р. юрид. 
наук, проф. П.М. Рабінович – заступник головного редактора; канд. юрид. наук, 
доц. В.М. Бурдін – відповідальний секретар; д-р. юрид. наук, доц. А.М. Бойко; д-р 
юрид. наук, проф. В.М. Коссак; д-р юрид. наук, проф. І.Б.Заверуха; д-р юрид. наук, 
проф. П.Д. Пилипенко; д-р юрид. наук, проф. З.В. Ромовська;д-р юрид. наук, 
проф. Л.А. Луць.  
 
 
 
Zespół: dr.hab.nauk prawnych, prof. Vasyl Nor - redaktor naczelny; dr.hab.nauk prawnych 
Petro Rabinovych – zastepca redaktora naczelnego; dr. nauk prawnych Volodymyr Burdin 
- sekretar odpowiedzialny;dr. hab. nauk prawnych, docent Andrij Bojko; dr. hab. nauk 
prawnych, prof. Volodymyr Kossak; dr. hab. nauk prawnych, prof. Iryna Zaverukha; dr. 
hab. nauk prawnych, prof. Pylyp Pylypenko; dr. hab. nauk prawnych, prof.Zoreslawa 
Romovska; dr. hab. nauk prawnych, prof.Ludmyla Luc. 

 

 

 

Адреса редакційної колегії: 
ЛНУ ім. Івана Франка  
Юридичний факультет 
вул. Січових Стрільців, 14 
79000 Львів, Україна 
Тел.: (032) 260-33-83 
E-mail: deklaw@law.franko.lviv.ua 
http://law.lnu.edu.ua/library/journal/ 

Adres zespołu redakcyjnego 
Lwowski uniwersytet narodowy  
 imeni Iwana Franki 
Wydział prawa 
ul. Siczowych Strilciw, 14 
79000, Lwów, Ukraina 
Tel.: 38 (032) 260 33 83 
E-mail: deklaw@law.franko.lviv.ua 
 

 
 
Відповідальний за випуск: доц. А.М. Бойко 
Odpowiedzialny za wydanie : docent Andrij Bojko 

 
 
 
 

© Львівський національний університет  
© імені Івана Франка, 2011 



ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК       2  
WROCŁAWSKO-LWOWSKIE ZESZYTY PRAWNICZE              2 
Львівський національний університет імені Івана Франка Львів 2011 

© Павлишин А., 2011 

ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ІСТИНИ 
У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ 

Андрій Павлишин 

Доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка, 

кандидат юридичних наук 
Проблемам доказування у кримінально-процесуальній науці відводиться 

посилена увага учених-правознавців, а також практичних працівників 
правоохоронних органів і судів. Але оскільки така діяльність багатогранна і 
вимагає постійного удосконалення, виходячи з реального стану злочинності, її 
динаміки, проблеми удосконалення кримінально-процесуальної діяльності і 
доказування зокрема не можуть втрачати своєї актуальності. При цьому необхідно 
враховувати і ту обставину, що необхідною умовою ефективного виконання 
судами і правоохоронними органами кримінально-процесуальної діяльності є 
організація їх роботи на науковій основі. Це, своєю чергою, вимагає від 
кримінально-процесуальної науки глибокого вивчення теоретичних і практичних 
проблем, які висуваються суддівсько-слідчою практикою. В той же час постійне 
накопичення великого емпіричного матеріалу, певні теоретичні узагальнення, 
отримані в процесі боротьби із злочинністю, а також розвиток природничих і 
технічних наук, котрі формують нові уявлення про пізнання і пропонують нові 
методи пізнання, які проникають в науку кримінального процесу, об'єктивно 
призводить до якісних змін в надрах цієї науки. Усе це викликає необхідність 
поглибленого вивчення теоретичних проблем кримінального процесу, оскільки без 
розробки методологічних основ цієї галузі знань неможливо здолати труднощі 
теоретичного і прикладного характеру, які виникають в діяльності правоохоронних 
органів і судів. До таких проблем, поза сумнівом, можна віднести і дослідження 
питання істини у кримінальному судочинстві. 

Беручи до уваги викладене, та й те, що в Україні все ще триває робота над 
підготовкою проекту нового кримінально-процесуального кодексу, видається за 
доцільне ще раз зупинитися на проблемі істини у кримінальному судочинстві з 
позиції сьогодення. 

Як відомо, різним типам (видам, моделям) кримінального процесу притаманна 
своя процесуальна форма. Загалом усі типи процесу можна умовно поділити на три 
види: слідчо-розшукний, змагальний та змішаний з переважанням або слідчо-
розшукних, або змагальних елементів. В реальності сьогодні функціонують два з них: 
змагальний та змішаний тип кримінального процесу, з відповідними особливостями.  

Процесуальна форма кожного з наведених типів кримінального процесу так чи 
інакше будується, виходячи, в тому числі, із можливості встановлення істини у 
кримінальних справах. Не заперечуючи існування істини загалом, процесуальна 
форма змагального і змішаного процесу, у той же час, побудована, виходячи із 
різного розуміння істини як філософської так і правової категорії. 

Не звертаючи окремої уваги на філософських підходах до розуміння істини, 
оскільки це виходить за межі даного дослідження, зазначу, що у теорії 
кримінального процесу сьогодні існує три концепції розуміння істини: концепція 
об’єктивної істини, концепція процесуальної (формальної) істини та концепція 
конвенційної істини [1, с.18-22]. 
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У змагальному процесі (країни англосаксонської системи права та деякі країни 
континентальної системи права, зокрема, західної та центральної Європи), 
процесуальна форма побудована, виходячи із концепції процесуальної 
(формальної) істини. Представники наукових шкіл змагального процесу 
зазначають, що істина у кримінальних справах є результатом суб’єктивного 
пізнання, залежить від багатьох суб’єктивних чинників суб’єкта пізнання – 
слідчого, прокурора, суду і заперечують можливість встановлення істини 
об’єктивної. У зв’язку з цим відомий французький процесуаліст ХІХ століття Елі 
зазначав: «замість об’єктивної істини суддя може досягнути тільки суб’єктивного 
переконання, а метою кримінального процесу є «повне виявлення судової істини», 
«людині не дана можливість досягти абсолютної достовірності; вона 
задовольняється відносною достовірністю, якої вона досягає тільки через усі 
пристрасті та всю свою недосконалість, які її збуджують і пригнічують…. Все що 
можна вимагати від людського правосуддя – це добросовісне дослідження і 
розумна впевненість» [2, с. 64]. Подібного роду міркування висловлювали 
практично усі російські дореволюційні процесуалісти (І.Я. Фойницький, 
І.В. Михайловський, В.К. Случевський) [3, с. 164-166; 4; 5, с.397] та й навіть деякі 
радянські (А.Я. Вишинський, С.А. Голунський, С.В. Курильов) [6, с. 33-36; 7, с. 61-
62; 8, с. 63-74]. Як наслідок, під істиною у змагальному кримінальному процесі 
розуміють те, що встановив суд у результаті розгляду справи з відповідною 
вірогідністю (імовірністю), за відсутності розумних сумнівів для протилежного 
висновку. Однак загалом істина не відіграє якоїсь особливої ролі у змагальному 
кримінальному процесі, значно поступаючись доцільності. 

Для змішаного кримінального процесу, який існував на теренах колишнього 
радянського простору, та й з деякими змінами у сторону змагальності існує і у 
державах пострадянського простору сьогодні, зокрема й в Україні, процесуальна 
форма будується на основі концепції об’єктивної істини. Вона, своєю чергою, 
базується на матеріалістичній діалектиці, згідно з якою, оскільки матерія володіє 
здатністю до відображення, а людина здатна ці відображення пізнати об’єктивно, у 
кримінальному процесі можна пізнати об’єктивну істину, яка не залежить від 
свідомості суб’єкта пізнання. В результаті цього у кримінально-процесуальних 
кодексах зазначених держав закріплений принцип повного, всебічного і 
об’єктивного дослідження всіх обставин справи. 

Що стосується концепції істини конвенційної, то, як на мене, вона не має 
самостійного значення і може розглядатися як різновид процесуальної 
(формальної) істини, коли суд з дотриманням певної процедури за істину приймає 
те, про що домовилися сторони, наприклад під час примирення сторін чи 
укладення угоди про співпрацю чи визнання вини. 

Переносячи наведені теоретичні міркування у практичну площину, а інакше і 
бути не може, оскільки теорія покликана забезпечувати практику, створювати 
належні умови для реалізації наукових напрацювань у практичній діяльності, 
зокрема у площину розробки нового проекту КПК України, задамося запитанням: а 
яку роль повинна відігравати істина у майбутній процесуальній формі 
кримінального судочинства України? 

Як відомо, Україна задекларувала прагнення побудувати нову модель 
кримінального процесу, яка б ґрунтувалася на засаді змагальності. При цьому, 
переважна більшість як українських вчених так і практиків стоїть на позиції, щоб 
зберегти у кримінальному процесі категорію об’єктивної істини, або як принцип 
процесу, або як мету усього кримінально-процесуального провадження.  
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Російська Федерація вже зробила вагомий крок до побудови змагальної моделі 
кримінального процесу, прийнявши у 2001р. новий КПК і не передбачивши у ньому 
ні принципу встановлення істини (принципу повного, всебічного і об’єктивного 
дослідження всіх обставин справи), ні встановлення істини як призначення 
(завдання) кримінального процесу. Такий крок, – відмова від об’єктивної істини, – 
викликав шквал критики з боку багатьох відомих представників російської 
кримінально-процесуальної науки, зокрема, І.Л. Петрухіна, С.А. Шейфера, 
Ю.К. Орлова [9, с.17-29; 10, с.35-42; 11, с.50-56] та ін.  

Однак попри їх незаперечний авторитет, з’явилися вчені, котрі почали 
відходити від концепції об’єктивної істини і говорити про встановлення у 
кримінальному процесі істини формальної (юридичної, процесуальної).  

Зокрема Є.О. Карякін говорить про можливість існування у процесі усіх трьох 
концепцій істини: об’єктивної, процесуальної (формальної) та конвенційної і 
необхідність їх використання на практиці разом [1, с.23].  

А.А. Кухта в авторефераті своєї докторської дисертації наголошує на 
«необхідності відкрити концепцію об’єктивної істини для нових уявлень про 
пізнання і доказування і зробити її постнекласичною теорією об’єктивної істини, у 
якій би вживались класичні і некласичні уявлення. Новий підхід до визначення 
судової достовірності повинен ґрунтуватися на принципах змагальності, 
рівноправності сторін, усності, котрі складають основу сучасної ідеології процесу. 
Ключове значення для концепції судової істини має поняття «розумні сумніви». 
Судова істина є оціночною категорією, перш за все оцінка стосується імовірності 
знання про обставини, котрі стали предметом судового спору. Аксіологічні 
(ціннісні) міркування характеризують певний психологічний стан суддів – стан 
переконаності, яка ґрунтується не тільки на раціональних міркуваннях, але й на 
вірі» [12, с.46-47]. Фактично вчений, хоч і згадує про об’єктивну істину, розробляє 
положення формальної істини. 

Але найбільш категоричною у цьому плані виявилася професор В.О. Лазарева. 
Вона зазначає: «абсолютної достовірності знання (як і абсолютної істини) не існує, 
ймовірність помилки в оцінці доказаності обвинувачення, у відповідності знання 
дійсності, доволі висока. Єдиним механізмом, котрий здатен обмежити 
суб’єктивізм під час прийняття процесуального рішення і зменшити ризик 
засудження невинуватих є змагальність кримінального процесу, котра створює 
умови для контролю за посадовою особою, яка приймає процесуальні рішення у 
справі. Встановлення істини не є метою кримінального процесу (виділено мною, 
– А.П.), але відображений у вироку, котрий вступив у законну силу, результат 
кримінального процесу презюмується істинним.» [13, с.40]. При цьому вона 
погоджується з видатним російським дореволюційним процесуалістом 
І.Я Фойницьким, котрий зазначав: «Переконатися в істинності отриманого знання 
можна, лише співставивши знання з дійсністю, якщо ж це неможливо (а перевірити 
знання про злочин дослідним шляхом, зрозуміло, неможливо), на зміну істині 
приходить рішучість прийняти певне міркування за істинне або хибне і покласти 
його в основу своєї діяльності» [3, с.164]. Як випливає з наведеного, В.О. Лазарева 
також виступає за відмову від об’єктивної істини і відстоює ідею формальної 
істини у кримінальному судочинстві. 

Як же бути за таких обставин розробникам нового проекту КПК України? Яку 
концепцію взяти за основу?  

Міркування на користь залишення об’єктивної істини у кримінальному 
процесі України, зводяться, в основному, до того, що встановлення останньої є 
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необхідною умовою реалізації завдань кримінального судочинства, що істина 
робить процес цілеспрямованим. Відмова ж від об’єктивної істини призведе до 
того, що ці завдання не будуть виконуватись, а розслідування кримінальних справ 
буде носити поверхневий характер, через відсутність обов’язку встановлення 
істини. За таких обставин принцип справедливості не буде реалізуватись, а 
кримінальний процес втратить найцінніший орієнтир, та ін. 

А які аргументи можна навести проти закріплення об’єктивної істини у 
кримінальному судочинстві. 

Як уже зазначалося вище, Україна задекларувала прагнення побудувати нову 
модель кримінального процесу, яка б ґрунтувалася на засаді змагальності. Але, як 
видається, змагальний кримінальний процес, який, з одного боку, виступає 
найкращою формою об’єктивного дослідження усіх обставин кримінальної справи 
через змагання сторін, з іншого боку не сумісний із встановленням саме 
об’єктивної істини. Справа у тому, що суд, виходячи із класичного розуміння 
змагальності, повинен досліджувати і оцінювати тільки ті докази і матеріали 
кримінальної справи, котрі навели сторони, інакше він буде сприяти або стороні 
обвинувачення, або стороні захисту і тим самим порушуватиме ту ж змагальність. 
Таким чином, руйнуватиметься сама природа змагального процесу, котра 
передбачає наявність у ньому двох рівноправних сторін та неупередженого суду, 
котрий буде вирішувати їхній спір, а не встановлювати об’єктивну істину у 
кримінальній справі.  

Крім того, закріплений у ч.1 ст. 22 чинного КПК України обов’язок прокурора, 
слідчого і особи, яка провадить дізнання вжити всіх передбачених законом заходів 
для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті 
обставини, що викривають, так і ті, що виправдують обвинуваченого, а також 
обставини, що пом'якшують і обтяжують його відповідальність, теж суперечить 
змагальному процесу. Не зовсім характерним для сторони обвинувачення є збирання 
виправдувальних доказів. Сторона обвинувачення насамперед повинна збирати 
докази вини обвинуваченого, довести обґрунтованість обвинувачення, а щодо збору 
виправдувальних доказів, то вона повинна перевірити, чи дійсно таких немає, для 
того, щоб ще раз переконатись в правильності своєї позиції, а не спрямовувати свою 
діяльність на збирання виправдувальних доказів, – це функція сторони захисту. Та й 
якщо брати чинний процес, то на практиці слідчі чи прокурори в силу природи 
функції обвинувачення, враховуючи такі категорії, як «показники», відповідальність 
за закриття кримінальних справ тощо, спрямовують свою діяльність саме на збір 
доказів вини і використовують усі можливі процесуальні і непроцесуальні засоби для 
того, щоб виправдувальні докази у судовому розгляді не досліджувалися. 
Наприклад, прокурор може заперечувати проти призначення повторних експертиз, 
виклику нових свідків, укладати з адвокатом неформальну угоду, про те, що адвокат 
не вимагатиме витребування нових доказів, а прокурор натомість відмовиться від 
одного з епізодів обвинувачення та ін..  

Більше того, як зазначають окремі вчені, всебічність, повнота і об’єктивність – 
це лише узагальнюючі терміни для позначення процесуальних засобів, методів, 
підходів за допомогою яких повинна встановлюватись істина у кримінальній 
справі [2, с.27]. Звідси можна зробити цілком логічний висновок, що повне, 
всебічне і об’єктивне дослідження обставин конкретної кримінальної справи ще не 
означає встановлення у ній істини.  

Наступним аргументом проти об’єктивної істини у кримінальному процесі 
виступає закріплений у Конституції України та у галузевому законодавстві 
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принцип презумпції невинуватості особи у вчиненні злочину. Серед юридичних 
властивостей цього принципу вчені виділяють неможливість ґрунтування 
обвинувального вироку на припущеннях (ч.2 ст.327 КПК України), а також 
правило, за яким будь-які сумніви трактуються на користь обвинуваченого 
(підсудного) та можливість постановлення виправдувального вироку у зв’язку з 
недоведеністю участі підсудного у вчиненні злочину (ч.4 ст.327 КПК України). 
Власне в останньому випадку істина не встановлюється. І хоча ч.5 ст.327 КПК 
України за таких обставин передбачає, що якщо при постановленні 
виправдувального вироку за недоведеністю участі підсудного у вчиненні злочину 
особа, яка вчинила цей злочин, залишається не виявленою, суд після набрання 
вироком законної сили виносить ухвалу про направлення справи прокурору для 
вжиття заходів до встановлення особи, винної у вчиненні цього злочину, на 
практиці по таких справах винних, як правило, не знаходять.  

Ще одним аргументом проти об’єктивної істини у кримінальному судочинстві є 
те, що законодавець в окремих випадках сам встановлює перепони для її досягнення, а 
також свідомо визнає, що інколи у кримінальних справах істина не встановлюється.  

Зокрема, законодавчо-закріпленою перешкодою до встановлення істини є 
визначення переліку осіб, котрі користуються свідоцьким імунітетом, як 
абсолютним так і відносним (ст. 69 КПК України). І хоча відсутність їхніх 
показань можна компенсувати іншими зібраними по справі доказами, на практиці 
інших доказів часто дуже мало або немає взагалі.  

Щодо свідомої фіксації законодавцем не встановлення істини у кримінальних 
справах, то таким прикладом є можливість перегляду судових рішень у 
кримінальних справах за нововиявленими обставинами, у зв’язку з фальсифікацією 
доказів, неправильністю перекладу, а також показань свідка, потерпілого, 
обвинуваченого, підсудного, висновку і пояснень судового експерта, на яких 
ґрунтується вирок; зловживаннями прокурора, дізнавача, слідчого чи суддів під час 
провадження у справі. Зрозуміло, що за наявності таких підстав для перегляду 
вироку, який набрав законної сили, а інколи вже був виконаний, істина 
встановлена не була.  

В окремих випадках законодавець і не вимагає встановлення об’єктивної 
істини взагалі, виходячи із міркувань доцільності. Зокрема, це має місце при 
закритті кримінальних справ у зв’язку з примиренням потерпілого з 
обвинуваченим як у справах приватного так і публічного обвинувачення (п.6 ч.1 
ст.6, п.2 ч.1 ст. 7-1 КПК України), у зв’язку з спливом строків давності (п.5 ч.1 ст.7-
1 КПК України), при недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину (п.2 
ст.213 КПК України); при розгляді кримінальної справи судом за спрощеною 
процедурою судового розгляду (ч.3 ст.299 КПК України).  

І останнім аргументом проти об’єктивної істини у кримінальному процесі, є 
неможливість її встановлення взагалі. Як відомо, під об’єктивною істиною 
розуміють таку сукупність знань про дійсність, яка правильно її відображає і не 
залежить від свідомості суб’єкта пізнання. А чи можлива така незалежність 
суб’єкта пізнання від самого себе? Відповідь очевидна – неможлива, оскільки 
згідно положень філософії, пізнання – це процес цілеспрямованого, активного 
відображення дійсності саме у свідомості людини, зумовлений суспільно-
історичною практикою людства. Крім того, як вже згадувалося вище, критерієм 
істинності знання може бути його перевірка дослідним шляхом, шляхом 
співставлення знання про дійсність з самою дійсністю, що, як зазначали 
І.Я. Фойницький та В.О. Лазарева, у кримінальному процесі також неможливо.  
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Більше того, як стверджує А.А. Кухта, «кримінально-процесуальне пізнання не 
є процесом відображення об'єктивної реальності, це не просте зняття, накопичення 
і наступне використання інформації. Воно є отриманням вірогідного уявлення про 
подію на основі даних чуттєвого досвіду, осмисленого, усвідомленого в категоріях 
права, культури, тобто в певній системі. Фактичне знання – це не копія у 
свідомості суб'єкта предмета дійсності, а її модель, тобто це дані емпірики, 
помножені на інтелект.» [12, с.22]. На підтвердження викладеного він наводить ще 
такі аргументи за результатами проведеного анкетування і дослідження чинників, 
які впливають на оцінку значущості доказової інформації різними учасниками 
процесу: «На думку слідчих, на силу доказу впливають такі суб'єктивні чинники, 
як "якість, своєчасність проведення слідчої дії" (40,1%), "професіоналізм слідчого" 
(22,6%), "дотримання вимог закону при фіксації доказу" (36,7%), "пасивність 
процесуального супротивника" (0,6%). З опитаних суддів 28% визнали, що в ході 
ознайомлення з матеріалами кримінальної справи у них формується попередня 
думка про винність підсудного, а 63% опитаних суддів заявили, що при складанні 
вироку використовують обвинувальний висновок, обвинувальний акт, наданий їм в 
електронному вигляді. Опитані судді вказали, що сила судового доказу залежить 
від таких чинників, як "ефективність його представлення" (20%), "довіри судді до 
юриста, який представляє цей доказ" (6%), "довіри судді до джерела доказу" (68%), 
"нездатність учасника судового слідства піддати критичному дослідженню доказ, 
представлений супротивником" (8%), "негативне враження від особи свідка, 
експерта, підсудного та інших, хто свідчить" (4%).» [12, с.23]. 

Як видається, складно не погодитися з наведеними аргументами. Дійсно, 
пізнання у кримінальному процесі носить надзвичайно суб’єктивний характер. 
Це пов’язано насамперед з тим, що суб’єктами такого пізнання виступають самі 
люди, і пізнання вони здійснюють завжди опосередковано. Так свідки, 
потерпілі чи обвинувачені суб’єктивно відтворюють відомі їм обставини 
(враховуючи їхній емоційний стан, мовленнєвий рівень розвиту, стан пам’яті та 
ін.), слідчий суб’єктивно їх сприймає, фіксує і оцінює (беручи до уваги 
наведене вище, а також рівень його інтелекту та професіоналізму), 
ознайомлюючись з поданими матеріалами кримінальної справи, зібрані у ній 
відомості суб’єктивно оцінює й суддя. Слідчий і суддя суб’єктивно оцінюють 
також і речові докази і документи.  

Таким чином, з наведеного можна зробити висновок про неможливість 
встановлення об’єктивної істини у кримінальній справі апріорі в силу особливостей 
людського пізнання, котре не може бути позбавлене суб’єктивного фактору. 

Що ж до ціннісного критерію, орієнтира, яким виступала об’єктивна істина у 
кримінальному судочинстві, такий повинна перебрати на себе істина формальна 
(процесуальна). Під останньою потрібно розуміти те, що встановив суд у 
змагальному процесі, за умови дотримання відповідної процедури. 
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PROBLEMS OF ESTABLISHING THE TRUTH 
IN CRIMINAL CASES 

Andriy Pavlyshyn 

The article is devoted to the issues of establishing the truth in criminal cases. Both classic 
and modern approaches to understanding the truth in criminal proceedings are analyzed, as 
well as the latest trends in knowledge and practical materials. On this basis, the author comes 
to the conclusion that it’s impossible to establish the objective truth in the criminal case in 
practice, and thus, the objective truth has to be substituted for the formal (or procedural) truth. 

Key terms: truth, knowledge, objective truth, formal truth.  



ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК       2  
WROCŁAWSKO-LWOWSKIE ZESZYTY PRAWNICZE              2 
Львівський національний університет імені Івана Франка Львів 2011 

© Pawlyszyn A., 2011 

PROBLEMY USTALENIA PRAWDY W SPRAWACH KARNYCH 
Andrij Pawlyszyn 

docent katedry procesu karnego i kryminalistyki 
Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki, 

doktor prawa 
Problemom dowodzenia w nauce karno procesowej poświęcona jest pilna uwaga 

naukowców-prawników, a także pracowników organów ścigania i sądów. Lecz ponieważ 
taka działalność jest wieloaspektowa i wymaga ciągłego doskonalenia, w oparciu o 
rzeczywisty stan przestępczości, jej dynamiki, problemu poprawy działalności karno 
procesowej i dowodzenia w szczególności nie mogą tracić swojej aktualności. Przy tym 
należy wziąć pod uwagę tę okoliczność, że warunkiem koniecznym dla skutecznej 
realizacji przez sądy i organy ścigania postępowania karnego jest organizacja ich pracy 
na podstawie naukowej. To z kolei wymaga od nauki karno procesowej głębokiego 
studium problemów teoretycznych i praktycznych, które występują w praktyce sądowo-
śledczej. Jednocześnie ciągłe nagromadzenie wielkiego materiału empirycznego, pewne 
teoretyczne uogólnienia otrzymane w procesie walki z przestępczością, a także rozwój 
nauk przyrodniczych i technicznych, które tworzą nowe koncepcje o poznaniu i 
proponują nowe metody poznania, które wchodzą w naukę procesu karnego, obiektywnie 
prowadzą do jakościowych zmian w tej nauce. Wszystko to rodzi potrzebę pogłębionego 
badania teoretycznych problemów procesu karnego, ponieważ bez opracowania 
metodologicznych podstaw tej dziedziny wiedzy nie można przezwyciężyć trudności o 
charakterze teoretycznym i stosowanym, które pojawiają się w działalności organów 
ścigania i sądów. Do takich problemów oczywiście można zaliczyć badanie pytania 
prawdy w sądownictwie karnym. 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że na Ukrainie nadal trwa praca nad 
przygotowaniem projektu nowego kodeksu postępowania karnego, wydaje się za celowe 
jeszcze raz skupić się na problemie prawdy w sądownictwie karnym z perspektywy dnia 
dzisiejszego. 

Jak wiadomo, różnym rodzajom (typom, modelom) procesu karnego 
charakterystyczna jest swoja procesowa forma. Generalnie wszystkie rodzaje procesu 
można podzielić na trzy typy: śledczo-dochodzeniowy, konkurencyjny oraz zmieszany z 
przewagą śledczo-dochodzeniowych lub konkurencyjnych elementów. W rzeczywistości 
funkcjonują dwa z nich: konkurencyjny oraz mieszany typ procesu karnego z 
odpowiednimi cechami.  

Procesowa forma każdego z przytoczonych typów procesu karnego opiera się na 
możliwości ustalenia prawdy w sprawach karnych. Nie zaprzeczając istnienia prawdy w 
ogóle, forma procesowa konkurencyjnego i mieszanego procesu, oparta jest na różnym 
rozumieniu prawdy w kategoriach filozoficznych i prawnych.  

Nie zwracając osobno uwagi na filozoficzne podejścia do rozumienia prawdy, ponieważ 
to wykracza poza obręb niniejszego badania zauważę, że w teorii procesu karnego istnieją 
trzy koncepcje rozumienia prawdy: koncepcja prawdy obiektywnej, koncepcja procesowej 
(formalnej) prawdy oraz koncepcja konwencyjnej prawdy [1, S. 18-22]. 

W procesie konkurencyjnym (kraje z anglosaskim systemem prawa oraz niektóre 
inne z kontynentalnym systemem prawa, zwłaszcza, Europy Zachodniej oraz Centralnej) 
procesowa forma oparta jest na koncepcji procesowej (formalnej) prawdy. 
Przedstawiciele szkół naukowych procesu konkurencyjnego zauważają, że prawda w 
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sprawach karnych jest wynikiem poznania subiektywnego, zależy od wielu 
subiektywnych czynników subiekta poznania – śledczego, prokuratora, sądu i 
zaprzeczają możliwość ustalenia obiektywnej prawdy. W związku z tym znany francuski 
procesualista XIX wieku Eli odnotował: “zamiast obiektywnej prawdy sędzia może 
osiągnąć wyłącznie subiektywne przekonanie, a celem procesu karnego jest “pełne 
ukazanie prawdy sądowej”, “człowiekowi nie jest dana możliwość osiągnięcia absolutnej 
wiarygodności; ona zadowala się względną wiarygodnością, którą ona osiąga tylko przez 
wszystkie słabości i niedoskonałość, które ją przygnębiają i dręczą… Jedyne, co można 
wymagać od ludzkiego wymiaru sprawiedliwości – to rzetelne badanie i mądra pewność” 
[2, S. 64]. Podobne opinie wyrażali prawie wszyscy rosyjscy przedrewolucyjni 
procesualiści (I.J. Fojnyckyj, I.W. Mychajlowskyj, W.K. Sluczewskyj) [3, S. 164-166; 4; 
5, S. 397] oraz niektórzy radzieccy (A.J. Wyszyńskyj, S.A. Holuńskyj, S.W. Kuryljow) 
[6, S. 33-36; 7, S. 61-62; 8, S. 63-74]. W wyniku prawda w konkurencyjnym procesie 
karnym jest rozumiana jako to, co ustalił sąd w rezultacie rozpatrywania sprawy z 
odpowiednią wiarygodnością (prawdopodobieństwem), w razie braku mądrych 
wątpliwości dla przeciwnego wniosku. Jednak generalnie prawda nie odgrywa pewnej 
szczególnej roli w konkurencyjnym procesie karnym, ustępując racjonalności.  

Dla mieszanego procesu karnego, który istniał na terenach byłej przestrzeni 
radzieckiej, oraz z pewnymi zmianami w stronę konkurencyjności istnieje w państwach 
przestrzeni postradzieckiej do dzisiaj, zwłaszcza na Ukrainie, procesualna forma oparta 
jest na podstawie koncepcji obiektywnej prawdy. Ona z kolei opiera się na 
materialistycznej dialektyce, zgodnie z którą, ponieważ materia ma zdolność do 
odzwierciedlenia, a osoba może poznać te odzwierciedlenia w sposób obiektywny, w 
procesie karnym może poznać obiektywną prawdę, która nie zależy od świadomości 
podmiotu poznania. W wyniku tego w kodeksach postępowania karnego wymienionych 
państw ustalona jest zasada pełnego, wszechstronnego oraz obiektywnego badania 
wszystkich okoliczności sprawy. 

Co dotyczy zaś koncepcji konwencyjnej prawdy, według mojej opinii, ona nie ma 
znaczenia samodzielnego i może być rozpatrywana jako rodzaj procesowej (formalnej) 
prawdy, kiedy sąd dotrzymując się pewnej procedury przyjmuje jako prawdę to, o czym 
były umówione strony, na przykład podczas pogodzenia stron lub zawarcia umowy o 
współpracy lub uznanie winy. 

Przenosząc te rozważania teoretyczne na poziom praktyczny, inaczej nie może być, 
ponieważ teoria ma na celu zapewnienie praktyki oraz stworzenie odpowiednich 
warunków do realizacji osiągnięć naukowych w działalności praktycznej, w 
szczególności w stronę opracowania nowego projektu KPK Ukrainy. Zadamy sobie 
pytanie: jaką rolę powinna odgrywać prawda w przyszłej procesowej formie 
sądownictwa karnego na Ukrainie? 

Wiadomo, że Ukraina zadeklarowała zamiar stworzenia nowego modelu 
postępowania karnego, który byłby oparty na zasadzie konkurencji. Przy tym, 
przeważająca większość ukraińskich naukowców i praktyków dotrzymuje się pozycji, 
żeby zachować w procesie karnym kategorię obiektywnej prawdy, lub jako zasadę 
procesu lub jako cel całego postępowania karnego. 

Rosyjska Federacja już zrobiła wielki krok do budowania konkurencyjnego modelu 
procesu karnego, wprowadzając w życie w 2001 roku nowy KPK i nie przewidując w 
nim ani zasady ustalenia prawdy (zasady pełnego, wszechstronnego i obiektywnego 
badania wszystkich okoliczności sprawy), ani ustalenia prawdy jako zadania procesu 
karnego. Taki krok – odmowa od obiektywnej prawdy – wywołał nawałę krytyki ze 
strony wielu znanych przedstawicieli rosyjskiej nauki karno procesowej, zwłaszcza, 
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I.L.Petruchina, S.A. Szejfera, J.K. Orlowa [9, S. 17-29; 10, S. 35-42; 11, S. 50-56] oraz 
innych.  

Jednak mimo ich niepodważalnego autorytetu, pojawili się naukowcy, którzy zaczęli 
odchodzić od pojęcia obiektywnej prawdy i mówić o ustaleniu formalnej (prawnej, 
proceduralnej) prawdy w postępowaniu karnym. 

Mianowicie J.O. Kariakin mówi o możliwości istnienia w procesie wszystkich 
trzech koncepcji prawdy: obiektywnej, procesowej (formalnej) oraz konwencyjnej i 
istnieje konieczność ich połączenia w praktyce [1, S. 23].  

A.A. Kuchta w autoreferacie pracy habilitacyjnej podkreśla “konieczność ustalenia 
koncepcji obiektywnej prawdy dla nowych wyobrażeń o poznaniu i dokazywaniu i zrobić 
ją postnieklasyczną teoria obiektywnej prawdy, w której używano klasyczne i nieklasyczne 
wyobrażenia. Nowe podejście do określenia sądowej wiarygodności powinno opierać się 
na zasadach konkurencyjności, równoprawności stron, ustności, które są podstawą 
współczesnej ideologii procesu. Kluczowe znaczenie dla koncepcji prawdy sądowej ma 
pojęcie “mądre wątpliwości”. Prawda sądowa jest kategorią szacunkową, ocena najpierw 
dotyczy prawdopodobieństwa wiedzy o okolicznościach, które stały się przedmiotem sporu 
sądowego. Aksjologiczne (wartościowe) rozmyślania charakteryzują pewny stan 
psychiczny sędziów – stan przekonania, oparty nie tylko na przesłankach racjonalnych, 
lecz na wierze” [12, S. 46, 47]. W rzeczywistości, naukowiec, choć wspomina o 
obiektywnej prawdzie, opracowuje pozycje formalnej prawdy. 

Ale najbardziej kategoryczna w tej dziedzinie jest profesor W.O. Lazarewa. Ona 
zaznacza: “absolutnej wiarygodności wiedzy (jak i absolutnej prawdy) nie istnieje, 
możliwość błędu w ocenie dowodowości oskarżenia, w odpowiedniości wiedzy 
rzeczywistości, jest dość wysoka. Jedynym mechanizmem, który może ograniczyć 
subiektywność podczas podejmowania decyzji proceduralnych i zmniejszyć ryzyko 
osądzenia niewinnych jest konkurencyjność procesu karnego, która stwarza przesłanki 
dla kontroli osoby urzędowej, która podejmuje decyzje proceduralne w sprawie. 
Ustalenie prawdy nie jest celem procesu karnego (wydzielono przeze mnie – A.P.), 
lecz odzwierciedlony w wyroku, który nabrał mocy prawnej, wynik procesu karnego 
presumuje się prawdziwym” [13, S. 40]. Przy tym ona zgadza się ze znanym 
porewolucyjnym procesualistą I.J. Fojnyckym, który zauważył: “Przekonać się w 
prawdziwości otrzymanej wiedzy można wyłącznie przez zestawienie wiedzy z 
rzeczywistością, jeżeli to nie jest możliwe (a sprawdzić wiedzę o przestępstwie drogą 
badania, oczywiście, niemożliwie), na zmianę prawdzie przychodzi stanowczość uznania 
pewnego rozmyślania jako prawdziwego lub nieprawdziwego i usytuowania go w 
podłożu swojej działalności” [3, S. 164]. Jak wypływa z wyżej powiedzianego, W.O. 
Lazarewa również występuje za wyrzeczenie się obiektywnej prawdy i podtrzymuje idee 
formalnej prawdy w sądownictwie karnym.  

Co mają robić w takim wypadku naukowcy, opracowujący nowy projekt KPK 
Ukrainy? Jaką koncepcję przyjąć za podstawę? 

Rozmyślenia na korzyść zostawienia obiektywnej prawdy w procesie karnym Ukrainy 
sprowadzają się najpierw do tego, że ustalenie ostatniej jest koniecznym warunkiem 
realizacji zadań sądownictwa karnego, że prawda robi proces ukierunkowanym. 
Wyrzeczenia się obiektywnej prawdy spowoduje to, że te zadania nie będą wykonywane, a 
śledztwo spraw karnych będzie mieć powierzchowny charakter, przez nieobecność 
obowiązku ustalenia prawdy. Za takich okoliczności zasada sprawiedliwości nie będzie 
realizowana, a proces karny straci najcenniejszy punkt orientacyjny.  

Jakie argumenty można przytoczyć przeciwko ustaleniu obiektywnej prawdy w 
sądownictwie karnym. 
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Jak wspomniano wyżej, Ukraina zadeklarowała pragnienie pobudować nowy model 
procesu karnego, oparty na zasadzie konkurencyjności. Lecz jak się wydaje, 
konkurencyjny proces karny, który, z jednej strony, występuje najlepszą formą badania 
obiektywnego wszystkich okoliczności sprawy karnej poprzez konkurencyjność stron, z 
innej zaś jest sprzeczny z ustaleniem mianowicie obiektywnej prawdy. Rzecz w tym, że 
sąd, powołując się na klasyczne rozumienie konkurencyjności, powinien badać i oceniać 
wyłącznie te dowody i materiały sprawy karnej, które zostały przedstawione przez 
strony, inaczej on będzie sprzyjać albo stronie oskarżenia, lub stronie obrony i takim 
sposobem naruszy samą konkurencyjność. Tak więc będzie niszczona sama przyroda 
konkurencyjnego procesu, która przewiduje obecność w nim dwóch równoprawnych 
stron i niezawisłego sądu, który będzie rozstrzygać ich spór, a nie ustalać obiektywną 
prawdę w sprawie karnej. 

Oprócz tego, ustalony w cz. 1 art. 22 czynnego KPK Ukrainy obowiązek 
prokuratora, śledczego i osoby, która prowadzi dochodzenie zastosować wszystkich 
przewidzianych ustawą środków dla szczegółowego, wyczerpującego i obiektywnego 
zbadania faktów sprawy, wykryć te okoliczności, które demaskują lub usprawiedliwiają 
oskarżonego, również jest sprzeczne konkurencyjności procesu. Nie jest typowym dla 
strony oskarżenia zbieranie usprawiedliwiających dowodów. Strona oskarżenia najpierw 
powinna zbierać dowody winy oskarżonego, a co dotyczy zbierania 
usprawiedliwiających dowodów, to ona musi sprawdzić, czy ich naprawdę nie ma, dla 
tego, żeby jeszcze raz przeświadczyć się w prawidłowości swojej pozycji, a nie kierować 
swoją działalność na zbieranie usprawiedliwiających dowodów – to jest funkcja strony 
obrony. Jeżeli brać pod uwagę czynny proces, to na praktyce śledczy lub prokurator 
według przyrody funkcji oskarżenia, uwzględniając takie kategorie jak “wskaźniki”, 
odpowiedzialność za zamknięcie spraw karnych, kierują swoją działalność na zbieranie 
dowodów winy i wykorzystują wszystkie możliwe procesowe oraz nieprocesowe środki 
dla tego, żeby usprawiedliwiające dowody w procesie sądowym nie były badane. Na 
przykład, prokurator może zaprzeczać przeciwko przeznaczeniu powtórnej ekspertyzy, 
wywoływaniu nowych świadków, zawierać z adwokatem nieformalną umowę o tym, że 
adwokat nie będzie wymagał zażądania nowych dowodów, a prokurator natomiast 
odmówi się od jednego z fragmentów oskarżenia itd. 

Poza tym, jak twierdzą niektórzy naukowcy, wszechstronność, kompletność i 
obiektywizm – to tylko uogólniające terminy odnoszący się do proceduralnych środków, 
metod, koncepcji, przez które należy ustalać prawdę w sprawie karnej [2, S. 27]. Tak 
więc można zrobić dość logiczny wniosek, że kompletne, dokładne i obiektywne 
zbadanie okoliczności danej sprawy karnej nie oznacza jeszcze ustanowienia w niej 
prawdy. 

Następnym argumentem przeciwko obiektywnej prawdzie w postępowaniu karnym 
występuje utrwalona w Konstytucji Ukrainy oraz w ustawodawstwie branżowym zasada 
presumpcji niewinności osoby w dokonaniu przestępstwa. Wśród cech prawniczych tej 
zasady uczeni wyodrębniają niemożliwość opierania się oskarżającego wyroku na 
przypuszczeniach (cz. 2 art. 327 KPK Ukrainy), a także zasada, według której wszelkie 
wątpliwości są traktowane na korzyść oskarżonego (podsądnego) oraz możliwość 
uchwały usprawiedliwiającego wyroku w związku z brakiem udowodnienia udziału 
oskarżonego w popełnieniu przestępstwa (cz. 4 art. 327 KPK Ukrainy). W tym ostatnim 
przypadku, prawda nie jest ustalana. I chociaż cz. 5 art. 327 KPK Ukrainy w takich 
okolicznościach przewiduje, że jeżeli w razie uchwały usprawiedliwiającego wyroku w 
związku z brakiem udowodnienia udziału oskarżonego w popełnieniu przestępstwa 
osoba, która popełniła przestępstwo, nie jest znaleziona, po nabraniu prawomocności 
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wyroku, sąd wynosi uchwałę o skierowaniu sprawy prokuratorowi w celu podjęcia 
środków dla ustalenia osób winnych w tej zbrodni, na praktyce po takich sprawach 
sprawca, zazwyczaj, nie zostaje znaleziony. 

Jeszcze jednym argumentem przeciwko obiektywnej prawdzie w sądownictwie 
karnym jest to, że ustawodawca w pewnych wypadkach sam stwarza przeszkody dla jej 
osiągnięcia, a także świadomie wyznaje, że czasami w sprawach karnych prawda nie 
może być ustalona.  

W szczególności, ustawodawczo utrwaloną przeszkodą do ustalenia prawdy jest 
określenie listy osób, którzy korzystają z bezwzględnego i względnego immunitetu 
świadka (art. 69 KPK Ukrainy). I chociaż brak ich świadczeń można kompensować 
innymi zebranymi w sprawie dowodami, na praktyce innych dowodów często jest zbyt 
mało lub w ogóle nie ma. 

Co zaś dotyczy świadomej fiksacji przez ustawodawcę nie ustalenia prawdy u 
sprawach karnych, to takim przykładem jest możliwość ponownego rozpatrzenia 
sądowych decyzji w sprawach karnych według nowo okazanych okoliczności, w związku 
z fałszowaniem dowodów, nieprawidłowością tłumaczenia, a także zeznań świadka, 
ofiary, oskarżonego, wniosku i tłumaczeń eksperta sądowego, na których oparty jest 
wyrok; nadużycia prokuratora, sędziów lub śledczego w trakcie postępowania. 
Oczywiście, że przy obecności takich podstaw dla ponownego rozpatrzenia wyroku, 
który nabrał prawomocności, a czasem już został wykonany, prawda nie została ustalona. 

W pewnych wypadkach ustawodawca nie wymaga ustalenia obiektywnej prawdy, 
myśląc racjonalnie. W szczególności to się przejawia przy zamknięciu spraw karnych w 
związku z pojednaniem ofiary i oskarżonego w przypadku oskarżenia zarówno 
prywatnego i publicznego (p.6 cz.1 art.6, p.2 cz.1 art. 7-1 KPK Ukrainy), w związku z 
upływem terminu przedawnienia (p.5 cz.1 art.7-1 KPK Ukrainy), przy braku dowodów 
udziału oskarżonego w popełnieniu przestępstwa (p.2 art.213 KPK Ukrainy); przy 
rozpatrywaniu sprawy karnej przed sądem według uproszczonego procesu sądowego 
(cz.3 art.299 KPK Ukrainy).  

Ostatnim argumentem przeciwko obiektywnej prawdzie w procesie karnym jest 
niemożliwość jej ustalenia w ogóle. Obiektywna prawda to całokształt wiedzy o 
rzeczywistości, która regularnie odzwierciedla ją i nie zależy od świadomości subiekta 
poznania. A czy możliwa jest taka niezależność subiekta poznania od samego siebie? 
Odpowiedź jest jasna – niemożliwa, ponieważ według zasad filozofii, poznanie – to 
proces ukierunkowanego, aktywnego odzwierciedlenia rzeczywistości mianowicie w 
świadomości człowieka, uwarunkowany społeczno historyczną praktyką 
człowieczeństwa. Oprócz tego, jak było już wspomniano wyżej, kryterium prawdziwości 
może być jego weryfikacja drogą badawczą, drogą zestawienia wiedzy o rzeczywistości 
z samą rzeczywistością, co, jak uważali I.J. Fojnyckyj oraz W.O. Lazarewa, w procesie 
karnym nie jest możliwe.  

Według opinii A.A. Kuchty, “poznanie karno procesowe nie jest procesem 
odzwierciedlenia obiektywnej rzeczywistości, to nie jest prosty odbiór, nagromadzenie i 
wykorzystanie informacji. Ono jest uzyskaniem wiarygodnego przedstawienia o 
wydarzeniu na podstawie danych doświadczenia zmysłowego, świadomego, 
uświadamianego w kategoriach prawa, kultury, tj. w pewnym systemie. Faktyczna 
wiedza – to nie jest kopia w świadomości subiekta przedmiotu rzeczywistości, a jej 
model, czyli to dane empiryczne, pomnożone na intelekt” [12, S. 22]. Na potwierdzenie 
powiedzianego wyżej on przytacza jeszcze takie argumenty według wyników 
przeprowadzonej ankiety i badania czynników, wpływających na ocenę znaczenia 
informacji popartej dowodami różnymi uczestnikami procesu: “Według mniemania 
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śledczych, na siłę dowodów wpływają takie subiektywne czynniki, jak “jakość, 
odpowiedni czas przeprowadzenia działania śledczego” (40,1%), “profesjonalizm 
śledczego” (22,6%), “dotrzymanie wymaganiom ustawy przy fiksacji dowodu” (36,7%), 
“pasywność przeciwnika procesowego” (0,6%). Z przepytanych sędziów 28 % wyjawili, 
że podczas lektury sprawy karnej stworzyli wstępne opinie na temat winy oskarżonego, a 
63% przepytanych sędziów oznajmili, że przy sporządzaniu wyroku oni wykorzystują 
wniosek oskarżenia, akt oskarżenia, przekazany im drogą elektroniczną. Przepytani 
sędziowie wskazali, że moc dowodu sądowego zależy od takich czynników, jak 
“efektywność jego reprezentowania” (20%), “zaufania sędziego do prawnika, który 
przedstawia ten dowód” (6%), “zaufania sędziego do źródła dowodu” (68%), 
“niezdolność uczestnika śledztwa sądowego poddać krytycznemu badaniu dowód, 
przedstawiony przeciwnikom (8%), “negatywne wrażenie od osobowości świadka, 
eksperta, oskarżonego lub innych osób dających zeznania (4%) [12, S.23]. 

Trudno jest oponować tym argumentom. Oczywiście poznanie w procesie karnym 
nosi bardzo subiektywny charakter. To jest powiązane najpierw z tym, że subiektami 
takiego poznania występują sami ludzie, i poznanie realizują zawsze pośrednio. Tak 
świadkowie, poszkodowani lub oskarżeni subiektywnie odtwarzają znane im 
okoliczności (biorąc pod uwagę ich stan emocjonalny, poziom językowy, stan pamięci 
itd.), śledczy odbiera ich subiektywnie, utrwala i ocenia (biorąc pod uwagę zaznaczone 
wyżej, a także poziom jego intelektu i profesjonalności), zapoznając się z podanymi 
materiałami sprawy karnej, zebrane w niej informacje ocenia subiektywnie również 
sędzia. Śledczy i sędzia w sposób subiektywny oceniają również dowody rzeczowe i 
dokumenty. 

Tak więc można wnioskować o niemożliwości ustalenia obiektywnej prawdy w 
sprawie karnej a priori biorąc pod uwagę osobliwości poznania ludzkiego, które nie 
może być pozbawione subiektywności. 

Jeśli chodzi o kryterium wartości, punktu orientacyjnego, którym występowała 
prawda obiektywna w procesie karnym, to takim musi być prawda formalna 
(proceduralna). Pod ostatnią należy rozumieć to, że sąd wyznaczył w konkurencyjnym 
procesie z dotrzymywaniem odpowiedniej procedury.  

–––––––––––––––––––– 
1. Kariakin E.A. Teoretyczne i praktyczne problemy kształtowania prawdy w sprawie karnej w 

sądzie pierwszej instancji. – M.: “Jurlitinform”, 2009. 
2. Pryluzkyj P.W. Koncepcja problemy prawdy w postępowaniu karnym Ukrainy: Monografia. 

– Smila, KWP, 2006. 
3. Fojnyckyj I.J. Kurs sądownictwa karnego. W dwóch tomach. – Sankt Petersburg: 

Wydawnictwo “Alfa”. 1996. – T.II. 
4. Mychajlowskyj I.W. Podstawowe założenia organizacji sądu karnego. – Spb, 1914. 
5. Sluczewskyj W.K. Podręcznik rosyjskiego postępowania karnego. – Spb, 1913. 
6. Wyszyńskyj A.J. Problem oceny dowodów w radzieckim postępowaniu karnym // 

Socjalistyczna zakonność. – 1936. - №7. 
7. Holuńskyj S.A. O prawdopodobieństwie i wiarygodności w sądzie karnym // Problemy 

polityki karnej. Kn. IV. – M., 1937. 
8. Kuryljow S.W. O prawdopodobieństwie i wiarygodności w sądownictwie // Prawoznawstwo. 

– 1968. – № 1. 
9. Petruchin I.L. Konceptualne podstawy reformy sądownictwa karnego w Rosji // Państwo i 

prawo. – 2002. – №5. 
10. Szejfer S.A. Aktualizacja regulacji prawnych dowodzenia według KPK: Krok do przodu? // 

Państwo i prawo. – 2004. – №12. 



 
Andrij Pawlyszyn 18 

11. Orlow J.K. Problemy prawdy w postępowaniu karnym // Państwo i prawo. – 2007. – №3. 
12. Kuchta A.A. Dowodzenie prawdy w postępowaniu karnym: autoreferat pracy habilitacyjnej: 

specjalność 12.00.09 – postępowanie karne, kryminalistyka. – Niżny Nowogród, 2010.  
13. Lazarewa W.A. Dowodzenie w procesie karnym: podręcznik. – M.: Szkolnictwo wyższe, 

2009.  



ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК       2  
WROCŁAWSKO-LWOWSKIE ZESZYTY PRAWNICZE              2 
Львівський національний університет імені Івана Франка Львів 2011 

© Коваль А., 2011 

НАУКОВА, ГРОМАДСЬКА 
ТА ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА, АКАДЕМІКА 

СТАНІСЛАВА СЕВЕРИНОВИЧА ДНІСТРЯНСЬКОГО 
(1870-1935) 

Андрій Коваль 

доцент кафедри історії держави і права України 
 Львівського національного університету імені Івана Франка 

кандидат юридичних наук 
У даній статті автор висвітлює розвиток юридичної науки у Львівському 

університеті, Науковому товаристві імені Шевченка в кін. ХІХ століття. 
Висвітлюється також шлях становлення Станіслава Дністрянського як  
правознавця, громадського просвітницького діяча, політика та теоретика права. 
Дано короткий аналіз наукової спадщини вченого. 

Ключові слова: С.Дністрянський як політик, С.Дністрянський як теоретик 
права, наукова спадщина С. Дністрянського. 

Науковим осередком розвитку юридичної науки на території Східної 
Галичини у середині ХІХ століття був Львівський університет, заснований ще у 
1661 році Яном Казимиром, який надавав Львівській Єзуїтській колегії “гідність 
академії і титул університету”. У 1784 році Патентом австрійського цісаря Йосипа 
II було створено Львівський Цісарсько-Королівський світський університет із 
латинською мовою викладання з чотирма факультетами: філософським, 
юридичним, медичним і теологічним. Першими українськими викладачами 
юридичного факультету Львівського університету були М. Балудянський, П. Лодій 
та ряд інших. Саме вони відіграли значну роль у піднесенні рівня правової 
культури місцевого населення Галичини, а також  вплинули на розвиток 
національної самосвідомості громадянського суспільства. [1] 

У 1862 році на юридичному факультеті було створено дві кафедри з 
українською мовою викладання: кафедра цивільного процесу, яку очолював Еміль 
Лопушанський та кафедра кримінального права й процесу, яку очолював 
Владислав Сроковський. З 1867 року кримінальне право українською мовою 
викладав Іван Добжанський, з 1886 – Петро Стебельський. З 1869 року факультет 
став називатися факультетом права і політичних знань. З 1873 році розпочав 
викладати українською мовою Олександр Огоновський, який до 1891 року 
очолював кафедру цивільного права з українською мовою викладання у відділі 
права й адміністрації Львівського університету. З 1891 до 1899 посада керівника 
цієї кафедри була вакантною. 

Важливим громадським осередком розвитку юридичної науки у другій 
половині ХІХ ст. було створене у 1873 році літературно-наукове Товариство ім. 
Т.Шевченка, яке в 1892 році перейменоване в Наукове Товариство ім. Т.Шевченка. 
В 90-х роках ХІХ ст. при цьому Товаристві було створено науковий підрозділ — 
Правнича комісія НТШ, яка займалась виключно юридичними проблемами. 
Дійсними членами НТШ були П.Стебельський, К. Левицький, Є. Олесницький, 
А.Горбачевський, С.Дністрянський, В Вергановський та ін.  

У 1881 році українські студенти-правники львівського університету на чолі з 
Костем Левицьким заснували секцію при товаристві “Академічне Братство”, а 
згодом “Академічної Громади”, —“Кружок правників”.[2]. На перших Загальних 
зборах “Кружка правників”, які відбулися 19 листопада 1881 року, його членами 
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було обрано К.Левицького, А.Чайковського, Є.Олесницького, А.Могильницького і 
Г.Дзеровича.  

Крім чисто громадської наукової діяльності, “Кружок правників” розвивав 
свою діяльність у напрямку фахової підготовки українських студентів правників, 
поглиблення їхніх знань та підготовки до захисту прав українського народу. Саме 
тоді у членів виникла думка видавати власне періодичне видання. У 1889 році був 
заснований журнал “Часопись правнича”. Під редакцією Костя Левицького він 
виходив до 1900 року. З 1900 року  журнал отримує нову назву — “Часопись 
правнича і економічна” і нового редактора — С.Дністрянського, який видав 10 
томів, які містять, крім праць самого редактора, праці його учнів та старших 
правників, яких йому вдалося залучити до співпраці. [3]  

Станіслав Северинович Дністрянський народився 13 листопада 1870 року у 
місті Тернополі. До документів, які формально підтверджують становлення та 
розвиток С.Дністрянського як теоретика права є; свідоцтво про закінчення 
С.Дністрянським у м. Тернополі семінарії [4] та гімназії[5], залікові книжки 
студента юридичних факультетів Віденського[6] та Берлінського[7] університетів, 
свідоцтво про здобуття звання доктора австрійського права[8] та доктора 
політичного права[9], дипломи про присвоєння ступеня доктора юридичних наук у 
Віденському університеті[10] і диплом про закінчення Лейпцігського[11] і 
Берлінського університетів. 

У 1899 С. Дністрянський починає свою викладацьку діяльність на посаді 
доцента цивільного права та завідувача кафедрою С. Дністрянський.[12] З 1901 по 
1918 року працює на посаді професора австрійського цивільного права у 
Львівському університеті. 

У 1907 і 1911 роках С.Дністрянського було обрано депутатом до Віденського 
парламенту 

У 1909 році, через двадцять п’ять років існування “Кружка правників” 
С.Дністрянський, утворив Товариство українсько-руських правників і став 
редактором журналу, “Правничий Вісник”, який він видавав аж до світової війни. 
Товариство українсько-руських правників ставило перед собою наукову мету: 
„видання правничого часопису, видання оригінальних та перекладених творів в 
галузі права та суспільних наук”.[13] Товариство складалося з цивілістичної, 
криміналістичної та мовної комісії. Мовна комісія працювала над правами 
використання української мови у судах та над розробкою правничої 
термінології.[14] Товариство гуртувало широкі кола українських правників на 
західних землях та сприяло утворенню організаційної, наукової та суспільної 
праці. Перше число цього часопису з’явилось у 1910 році, в ньому згадується про 
те, що “Правничий вісник” продовжує виконувати завдання, які свого часу 
реалізовувала “Часопись правнича і економічна”. Ці видання під редакцією 
С.Дністрянського мали високий науковий рівень, часто в них були праці 
С.Дністрянського, Є.Ерліха, Т.Войнаровського, М.Волошина, Г.Гаткевича, 
Д.Насади та інших. Діяльність товариства припинилась із початком першої 
світової війни.[15] Його бібліотеку було передано до канцелярії Союзу 
Українських Адвокатів у Львові[16]. 

Після розпаду Австро-Угорської імперії — 18 жовтня 1918 року було 
проголошено Західноукраїнську Народну Республіку. В ній було прийнято постанову, 
згідно якої закони й розпорядження колишньої Австрійської держави залишаються в 
силі наскільки не суперечать інтересам нової держави. Цей факт викликав наполегливу 
потребу створення цих законів для української громадськості.  
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Протягом 1918 року С. Дністрянський закінчив свій переклад «Книги 
загальних цивільних законів з 1811 року» і, доповнивши новими законами та 
розпорядженнями ЗУНР, видав досить об’ємну книгу «Цивільне право»[17] у 1919 
році у Відні. На таке видання автор витратив майже всі свої заощадження.[18] І хоч 
«Цивільне право» не є оригінальним твором, а перекладом австрійських законів, 
воно відіграло значну роль для розвитку української правової науки і цілого 
покоління українських юристів. 

Наприкінці 1920 року С. Дністрянський на замовлення уряду 
Західноукраїнської Народної Республіки написав проект Конституції цієї «молодої 
Республіки». Проект формувався на основі історичних традицій українського 
народу та Конституцій інших демократичних держав, від яких він відрізнявся, 
зокрема тим, що разом з конституційними нормами брав до уваги перехідну 
стадію, під час якої повинні були відбутися загальні вибори законотворчих органів, 
які легальним способом мали прийняти остаточний текст Конституції. Отже, уже з 
цього факту видно глибокий демократизм конституційного проекту 
С.Дністрянського. В основу Конституції покладено принципи свободи, при чому 
не лише свободи натуральної, особистої та політичної, але й економічної. За 
проектом, держава, поважаючи приватну власність повинна взяти під захист 
«економічно слабких перед економічно сильними». Найвищим органом влади 
Західноукраїнської Народної Республіки мала бути Народна Палата, обрана на 
чотири роки на підставі загального, безпосереднього, рівного, пропорційного й 
таємного голосування.[19]  

За принципом самовизначення, послів народної палати розподілено на три 
національні курії: українську, польську і курію інших національностей. Важливі 
повноваження в законодавстві Республіки були надані народним зборам, народній 
коморі та Президентові, обраному безпосередньо народом на чотири роки. 
Цивільними справами мала керувати Рада держави /міністерства/. Місцева влада 
зосередилась в окружних, повітових та громадських заступницьких органах, 
обраних на чотири роки. Кожному народові гарантувалися всі права /культура, 
автономія, школа, преса/ та представництво в усіх органах за ключем 4:1:1 (4 
українці, 1 поляк та один представник іншої національності).[20] 

Проект передбачав майбутнє об’єднання Західноукраїнської Народної 
Республіки з Великою Україною на основі права народу на самовизначення. Але, 
зважаючи на те, що на початку 20-их років ЗУНР було придушено, проект 
Конституції С.Дністрянського навіть не був опублікований.[21] 

Внаслідок втрати державності і в Польщі, і в Румунії українці були позбавлені 
тих національних здобутків, які вибороли для себе у Австро-Угорщині. За таких 
обставин у Львівському університеті були скасовані всі українські кафедри, що 
існували перед світовою війною, зокрема і кафедра австрійського цивільного права 
з українською мовою викладання, яку очолював С.Дністрянський. У зв’язку з 
такою ситуацією С.Дністрянський разом з іншими діячами української науки (О. 
Колеса, І. Горбачевський, Д. Антонович) розпочав боротьбу за її розвиток за 
кордоном — заснування Українського університету в еміграції.[22] 

Так, в 1919 році з його ініціативи було засновано у Відні Товариство 
прихильників освіти, яке очолило справу заснування Університету, залучивши до 
співпраці віденський відділ Союзу українських журналістів і письменників, 
зокрема, його Академічну секцію, очолювану О. Колесою, та соціологічний 
інститут, очолюваний М.С.Грушевським. «Українське Товариство прихильників 
освіти», що поставило собі за мету допомагати морально й матеріально студентам, 
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й справді, допомогли цілим сотням нашого студентства закінчити навчання за 
кордоном. Коли обставини змінилися і число українців студентів за кордоном 
зменшилося, С.Дністрянський переніс Товариство до Львова й передав йому все 
своє майно для подальшої праці на рідному ґрунті. 

Протягом 1920 року справа заснування Українського Вільного (не державного) 
Університету набула широкого розголосу, і в листопаді при Академічній секції 
розпочалися вже виклади, які згодом перетворилися в систематичні курси під 
назвою «Український Вільний Університет» (відкриття було 17 січня 1921 року). 
С.Дністрянський став деканом факультету права та суспільних наук. Проте у Відні 
не було сприятливих умов для праці і після закінчення літнього семестру 1921 року 
С.Дністрянський поїхав до Праги, де було найбільше зосередження української 
молоді і після обговорення цього питання з Президентом Чехословаччини 
Т.Масариком домовився С.Дністрянський про переведення «Українського 
Вільного Університету» у Прагу. У наступному навчальному році 
С.Дністрянського обрали ректором, а незабаром і проректором університету. В цей 
(1922) рік він видав свою книжку «Нова держава».[23] 

Матеріальний стан С.Дністрянського в Празі з кожним роком поступово 
погіршувався, а перспективи на його подальше повернення в Західну Україну, яка 
опинилася під владою Польщі, розвіялись остаточно. Хоч уряд Чехословаччини 
фінансово підтримував діяльність Українського Вільного Університету немалими 
сумами грошей, їх все ж таки ніколи не вистарчало на утримання вищого 
навчального закладу. Зокрема, платня викладачів УВУ не дорівнювала й половині 
платні викладачів чеського чи німецького університетів. Та і уряд, і професори 
вважали існування університету в Празі короткотривалим явищем, оскільки 
думали перенести його у Львів або якесь інше українське місто. Та міжнародні 
обставини склалися так, що він існував у Празі аж до 1945 року. 

Після 1925 року значно пожвавився національний і культурний рух у 
Радянській Україні, тому цілий ряд викладачів та студентів Українського Вільного 
Університету поверталися з еміграції на батьківщину. Сам С.Дністрянський 
підтримував стосунки з юридичними факультетами університетів Києва та 
Харкова. У 1926 році він вислав для публікації у видавництві Харківського 
університету свої дві наукові статті «Культура, цивілізація і право» та «Потреби 
нової системи приватного права».[24] Нажаль, жодна з них з невідомих причин не 
була опублікована. Згодом йому було запропоновано місце завідувача кафедрою 
приватного права Київського інституту народної освіти, і на початку 1928 року 
С.Дністрянський почав серйозно готуватись до переїзду. 

У березні 1928 року С.Дністрянський одержав повідомлення, що в Києві його 
обрано академіком Всеукраїнської Академії Наук. Але, оскільки він був 
громадянином Польщі, а посольство цієї країни, затримуючи видачу необхідних 
документів вживало всіх заходів щоб перешкодити його виїзду на велику Україну. 
В результаті, не домігшись швидкого вирішення справи і в зв’язку із закінченням 
політики українізації та терором проти української інтелігенції в УРСР 
С.Дністрянський відмовився від подорожі на Україну. Діяльність С.Дністрянського 
на посаді академіка обмежилась тим, що ВУАН у Києві опублікувала його 
системну наукову працю «Соціальні форми права»[25], в якій були сформульовані 
основні принципи його теорії соціальних зв’язків у юридичній науці. 

На початку 30-их років у зв’язку з економічною кризою та політичними 
подіями в Чехословаччині було значно скорочено бюджет Українського Вільного 
Університету. Незважаючи на скрутне матеріальне становище УВУ, у жовтні 1933 
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року з нагоди десятиліття існування Українського правничого товариства 
С.Дністрянський організував у Празі Український юридичний науковий з’їзд, який 
мав стати черговою віхою у розвитку українського права. На з’їзді з доповідями 
виступило кільканадцять відомих юристів, проте через брак коштів матеріали не 
вдалося видати друком. 

Важливо, що за рік до смерті ученого з’явилась стаття „Українці — професори 
права”. ЇЇ авторами були С.Дністрянський та В.Старосольський. У ній знайдено 
влучну оцінку головних напрямків наукової діяльності С.Дністрянського, а саме: 
«поглиблення історичного методу, поглиблення філософічного методу, 
поглиблення соціологічного методу та примінення наукових своїх добутків до 
розгляду, критики та практичної оцінки сучасних легіслятивних праць»[26] 

Помер Станіслав Дністрянський 05 травня 1935 року у м. Ужгороді. 
До найважливіших теоретико-правових праць С. Дністрянського відносимо: 

“Природні засади права (§7 к.ц.з.)” (1911)[27], “Загальна наука права та політики” 
(1923)[28], “Нова держава” (1923) [29], “Провідні думки в історії та теорії 
міждержавного приватного права” (1923) [30], “Погляди на теорії права та 
держави” (1923)[31], “Соціальні форми права” (1927)[32], “Боротьба народу за 
право” (1928)[33], “Культура, цивілізація та право” (1928)[34], “Потреби нової 
системи приватного права” (1928)[35], “Старі й нові шляхи в науці приватного 
права” (1929)[36], “Значення Геракліта й Сократа для науки права” (1931)[37], 
“Нові шляхи українського приватного права” (1934)[38] та деякі інші.  

Зважаючи на різноманітність проблем, які автор ставить у своїх працях, можна 
з впевненістю ствердити, що Станіслав Дністрянський був одним із 
основоположників української правової науки кінця ХІХ - початку ХХ століття. 
Новаторським було і застосування історико-генетичного та соціально-
економічного методів пізнання права та держави як важливих соціальних явищ. У 
своїх ранніх працях науковець звертається до проблеми закономірностей існування 
суспільства. На думку С.Дністрянського, походження права вимагає 
соціологічного методу дослідження, оскільки вагомими є природні, соціальні та 
економічні фактори. Оригінальність постановки проблеми полягала в тому, що 
учений запропонував цілісну картину еволюції права у „суспільних зв’язках”. 
Терміном «суспільні зв’язки» С.Дністрянський позначає і суспільні групи (родина, 
рід, плем’я, народ, держава та інші), і відносини між цими суспільними групами.  
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Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki 
ul. Uniwersytecka, 1, 79000 Lwów, Ukraina 

W niniejszym referacie został przedstawiony przekrój rozwoju nauki prawnej na 
Uniwersytecie Lwowskim oraz w Naukowym Towarzystwie im. Tarasa Szewczenki pod 
koniec wieku XIX. Pokazano również poszczególne etapy kształtowania się osobowości 
Stanisława Dnistrianskiego – prawoznawcy, działacza społecznego, polityka oraz 
teoretyka prawa. Zaproponowano krótką ocenę spuścizny naukowej uczonego. 

W połowie wieku XIX na terenie Galicji Wschodniej ośrodkiem badań naukowych 
w dziezinie nauk prawnych był Uniwerstet Lwowski, założony jeszcze w roku 1661 
przez króla Jana Kazimierza, któryto podniósł Lwowskie Kolegium Jezuickie do 
„godności akademii” i nadał jemu „tytuł Uniwersytetu”. Na mocy Patentu cesarza Józefa 
II z 1784 powstaje Lwowski Cesarsko-Królewski Uniwersytet Świecki z wykładowym 
językiem łacińskim podzielony na cztery wydziały: Filozoficzny, Prawniczy, Medyczny 
oraz Teologiczny. Pierwszymi ukraińskimi wykładowcami na Wydziale Prawa byli M. 
Bałudiański, P. Łodij i inni. To właśnie oni odegrali znaczną rolę w podnoszeniu 
poziomu kultury prawnej miejscowej ludności Galicji, jak również wpłynęli na rozwój 
świadomości narodowej społeczeństwa obywatelskiego.[1] 

W roku 1862 na Wydziale Prawniczym stworzono dwie katedry z wykładowym 
językiem ukraińskim: Katedrę Postępowania Cywilnego, na której czele stanął Emil 
Łopuszański, oraz Katedrę Prawa i Postępowania Karnego kierowaną przez Władysława 
Srokowskiego. Od roku 1867 w języku ukraińskim prawo karne było wykładane przez 
Iwana Dobrzańskiego, a od roku 1886 – przez Petra Stebelskiego. W roku 1869 wydział 
nazwano Wydziałem Prawa i Wiedzy Politycznej. Zaczynając od roku 1873, w języku 
ukraińskim wykłady zaczął prowadzić Oleksandr Ohonowski. Do roku 1891 on stał na 
czele Katedry Prawa Cywilnego (jednostka Oddziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Lwowskiego), na której zajęcia były prowadzone w języku ukraińskim. Od 
roku 1891 do roku 1899 stanowisko kierownika tej katedry nie było obsadzone.  

W drugiej połowie wieku XIX ważnym centrum rozwoju nauki prawnej było 
stworzone w roku 1873 Naukowo-Literackie Towarzystwo im. Tarasa Szewczenki, które 
w roku 1892 nazwano Naukowym Towarzystwem im. Tarasa Szewczenki. W latach 90-
tych ХІХ w. przy tym Towarzystwie została stworzona sekcja naukowa pod nazwą 
Komisja Prawnicza NTSz. Ona zajmowała się wyłącznie zagadnieniami prawnymi. 
Członkami rzeczywistymi Towarzystwa byli P. Stebelski, K. Lewicki, J. Oleśnicki, A. 
Horbaczewski, S. Dnistrianski, W. Werhanowski i in.  

W roku 1881 ukraińscy studenci prawnicy Uniwersytetu Lwowskiego pod 
przewódstwem Kostia Lewickiego założyli sekcję pod nazwą „Bractwo Akademickie”, 
później nazwa sekcji została zmieniona na „Społeczność akademicką” – „Kółko 
prawników”[2]. W dniu 19 listopada 1881 roku odbyło się pierwsze Powszechne 
zebranie „Kółka prawników”. Na tym zebraniu na członków Kółka wybrano K. 
Lewickiego, A. Czajkowskiego, J. Oleśnickiego, A. Mohylnickiego i H. Dzerowycza. 

Poza publiczną działalnością naukową, „Kółko prawników” zajmowało się też 
fachowym przygotowywaniem zawodowym ukraińskich studentów prawników, 
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pogłębieniem ich wiedzy oraz przygotowaniem do obrony praw narodu ukraińskiego. 
Wówczas pojawił się też pomysł, by wydawać własny periodyk. W 1889 roku założone 
zostało czasopismo pt. „Czasopyś Prawnycza” (“Часопись правнича”). Pod redakcją 
Kostia Lewickiego czasopismo wychodziło do roku 1900. A od roku 1900 czasopismo 
dostaje nową nazwę — „Czasopyś Prawnycza i Ekonomiczna” (“Часопись правнича і 
економічна”) jak również nowego redaktora, którym został S. Dnistrianski. Nowy 
redaktor wydał 10 tomów czasopisma, w których umieszczone zostały zarówno prace 
samego redaktora, jak również prace jego uczniów i starszych kolegów, których 
redaktorowi udało się zachęcić do współpracy [3]  

Stanisław Sewerynowycz Dnistrianski urodził się 13 listopada 1870 roku w 
Tarnopolu. Spośród dokumentów oficjalnie potwierdzających zaistnienie i rozwój S. 
Dnistrianśkiego jako teoretyka prawa warto wymienić dyplom ukończenia przez niego 
seminarium w Tarnopolu [4] oraz dyplom ukończenia gimnazjum[5], indeksy studenta 
wydziałów prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego [6] oraz Berlińskiego[7], dyplom 
uzyskania tytułu doktora prawa austriackiego[8] oraz doktora prawa politycznego[9], 
dyplom uzyskania tytułu doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Wiedeńskim[10], jak 
również dyplom ukończenia Uniwersytetu w Lipsku [11] і Berlinie. 

W roku 1899 S. Dnistrianski zaczyna pracować jako wykładowca na stanowisku 
docenta i kierownika Katedry Prawa Cywilnego [12] Od roku 1901 do roku 1918 
zajmuje stanowisko profesora austriackiego prawa cywilnego na Uniwersytecie 
Lwowskim. 

W roku 1907 і w roku 1911 S. Dnistrianski został wybrany posłem do Parlamentu 
Wiedeńskiego.  

W roku 1909, czyli dwadzieścia pięć lat po powstaniu „Kółka prawników”, S. 
Dnistrianśkyj założył Towarzystwo Ukraińsko-Ruskich Prawników oraz został 
redaktorem wydawanego aż do wybuchu piewszej wojny światowej czasopisma 
„Prawnyczyj Wisnyk” (“Правничий Вісник”). Naukowym celem Towarzystwa 
Ukraińsko-Ruskich Prawników było „wydawanie czasopisma prawniczego, wydawanie 
oryginalnych jak i przetłumaczonych utworów z dziedziny prawa i nauk 
społecznych”.[13] Na Towarzystwo składały się trzy komisje: cywilistyczna, 
karnistyczna oraz językowa. Komisja językowa opracowywała prawa wykorzystywania 
języka ukraińskiego w sądach, jak również zajmowała się opracowaniem ukraińskiej 
terminologii prawniczej [14]. Towarzystwo zrzeszało szerokie koła ukraińskich 
prawników na zachodnioukraińskich terenach, jak również wspierało rozwój 
zorganizowanej pracy naukowej i społecznej. Pierwszy numer czasopisma okazał się w 
1910 roku. Wspomina się w nim o tym, że „Prawnyczyj Wisnyk” kontynuuje zadania 
wcześniej wykonywane przez czasopismo “Czasopyś prawnycza i ekonomiczna”. 
Periodyki wydawane pod redakcją S. Dnistrianskiego posiadały wysoki poziom 
naukowy, często zawierały prace samego S. Dnistrianskiego, jak również J. Erlicha, T. 
Wojnarowskiego, M. Wołoszyna, H. Hatkiewicza, D. Nasady oraz innych. Towarzystwo 
przestało działać po wybuchu pierwszej wojny światowej.[15] Wówczas biblioteka 
Towarzystwa została przekazana kancelarii Zrzeszenia Ukraińskich Adwokatów we 
Lwowie[16]. 

Po upadku Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego — 18 października 1918 roku 
proklamowano Zachodnioukraińską Republikę Ludową. W nowopowstałym państwie 
pryjęte zostało postanowienie, zgodnie z którym ustawy i rozporządzenia byłego państwa 
Austriackiego pozostawały w mocy o ile nie były one sprzeczne z interesami młodego 
państwa. W związku z powyższym zaistniała konieczność opracowywania odpowiednich 
ustaw dla społeczności ukraińskiej. 
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W ciągu 1918 roku S. Dnistrianski dokonał tłumaczenia „Powszechnej księgi ustaw 
cywilnych od roku 1811” і, uzupełniając ją w nowe ustawy i rozporządzenia ZUNR, w 
roku 1919 wydał w Wiedniu dość obszerną księgę pt. „Prawo cywilne” [17]. Na wydanie 
tej pracy autor wydał prawie wszystkie swoje oszczędności.[18] I chociaż „Prawo 
cywilne” nie jest utworem oryginalnym, a jedynie przekładem ustaw austriakich, praca 
jednak odegrała ważną rolę w rozwoju ukraińskiej nauki prawnej jak również całej 
generacji ukraińskich prawników. 

Na zamówienie rządu Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej pod koniec roku 
1920 S. Dnistrianski napisał projekt Konstytucji tej „młody Republiki”. Projekt 
powstawał z uwzględnieniem historycznych tradycji narodu ukraińskiego oraz 
konstytucji państw demokratycznych, posiadając jednak charakterystyczną cechę 
polegającą m. in. na tym, że poza przepisami konstytucyjnymi brany pod uwagę był też 
okres przejściowy, podczas którego miały się odbyć powszechne wybory do organów 
władz ustawodawczych, które w sposób legalny miały przyjąć ostateczny tekst 
Konstytucji. Już w tym da się zauważyć głęboki demokratyzm konstytucyjnego projektu 
autorstwa S. Dnistrianskiego. Podstawowymi założeniami Konstytucji stały się zasady 
wolności, przy czym nie tylko wolności naturalnej, osobistej lub politycznej, ale też 
wolności gospodarczej. Według projektu, szanując własność prywatną, państwo musiało 
chronić „ekonomicznie słabych przed ekonomicznie mocnymi”. Najwyższym organem 
władzy Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej miała zostać Izba Ludowa, wybierana 
na cztery lata w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, równym, proporcjonalnym i 
tajnym. [19]  

Z uwględnieniem zasady identyczności narodowej posłowie Izby Ludowej byli 
dzieleni na trzy kurie narodowe: ukraińską, polską oraz kurię innych narodowości. 
Ważne pełnomocnictwo ustawodawcze otrzymywały Zgromadzenie Ludowe, Komora 
Ludowa oraz prezydent wybierany w głosowaniu bezpośrednim na cztery lata. Sprawami 
cywilnymi miała zarządzać Rada Państwa /ministerstwa/. Władze lokalne skupione były 
w wybieranych na cztery lata organach okręgowych, powiatowych oraz publicznych 
zastępczych. Każdej narodowości w pełni gwarantowane były wszystkie prawa /kultura, 
autonomia, szkoła, prasa/ jak również przedstawicielstwo we wszystkich organach 
władzy z zachowaniem proporcji 4:1:1 (4 Ukraińców, 1 Polak i jeden przedstawiciel 
innej narodowości).[20] 

Projekt przewidywał, że w przyszłości ma nastąpić połączenie Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej z Wielką Ukrainą na podstawie prawa narodu do samoidentyfikacji. 
Ponieważ na początku lat 20-tych ZUNR została pokonana, projekt Konstytucji S. 
Dnistrianskiego nie był nawet opublikowany [21] 

Pozbawieni własnego państwa zarówno na terenach Polski, jak i Rumunii, Ukraińcy 
zostali wyzbyci tych zdobytków, które wywalczyli, przebywając pod władzą Austro-
Wegier. W takich okolicznościach na Uniwersytecie Lwowskim zlikwidowano wszystkie 
ukraińskie katedry istniejące tam przed rozpoczęciem wojny, m.in. ukraińskojęczyczną 
Katedrę Austriackiego Prawa Cywilnego, na której czele stał S. Dnistrianski. W związku 
z zaistniałą sytuacją S. Dnistrianski wraz z innymi działaczami ukraińskiej nauki (O. 
Kołessa, І. Horbaczewski, D. Antonowycz) rozpoczęli walkę o jej rozwój za granicą, 
zakładając w tym celu Ukraiński Uniwersytet emigracyjny[22] 

W roku 1919 z inicjatywy S. Dnistrianskiego w Wiedniu powstaje Towarzystwo 
Przyjaciół Oświaty, któreto rozpoczęło walkę o możliwość stworzenia Uniwersytetu, w 
tym celu przyciągając do współpracy wiedeński oddział Zrzeszenia Ukraińskich 
Dziennikarzy i Pisarzy, w tym też kierowaną przez O. Kołessę jego Sekcję Akademicką, 
jak również Instytut Socjologiczny, kierowany przez M. Hruszewskiego. Podstawowym 
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celem „Ukraińskiego Towarzystwa Przyjaciół Oświaty” było świadczenie studentom 
pomocy zarówno moralnej, jak i materialnej. Towarzystwo naprawdę pomogło setkom 
ukraińskich studentów ukończyć studia za granicą. Gdy zaszła zmiana okoliczności i 
liczba ukraińskich studentów za granicą się zmniejszyła, S. Dnistrianski przeniósł 
Towarzystwo do Lwowa, przekazując mu cały swój majątek na rzecz działania na 
rodzimych terenach.  

W ciągu 1920 roku sprawa założenia Wolnego (nie państwowego) Uniwersytetu 
Ukraińskiego została szeroko nagłośniona; w listopadzie przy Sekcji Akademickiej już 
się rozpoczęły wykłady, które później się zamieniły na systematyczne kursy pod nazwą 
„Wolny Uniwersytet Ukraiński” (inauguracja odbyła się 17 stycznia 1921 roku). S. 
Dnistrianski został dziekanem Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. Jednakże w 
Wiedniu okoliczności do pracy Uniwersytetu nie były sprzyjające. Po ukończeniu 
semestru letniego 1921 roku S. Dnistrianski pojechał do Pragi, gdzie wówczas było 
największe skupienie ukraińskiej młodzieży, w celu omówienia z prezydentem 
Czechosłowacji T. Masarykiem kwestii przeniesienia Wolnego Uniwersytetu 
Ukraińskiego do Pragi. W następnym roku akademickim S. Dnistrianski został wybrany 
na rektora, a później też na prorektora Uniwersytetu. W tym roku (1922) on wydał 
książkę pt. „Nowe państwo”.[23] 

W Pradze sytuacja materialna S. Dnistrianskiego z każdym rokiem stopniowo się 
pogarszała, a szansa na szybki powrót na Ukrainę Zachodnią, wówczas przebywającą 
pod władzą Polski, ostatecznie zniknęła. Chociaż rząd Czechosłowacji finansowo 
wspierał działalnośc Wolnego Uniwersytetu Ukraińskiego, przeznaczając na jego rozwój 
niemałe kwoty pieniężne, jednak tych środków zawsze było za mało, by utrzymać 
uczelnię wyższą. W związku z powyższym pensja wykładowców Wolnego Uniwersytetu 
Ukraińskiego nie stanowiła nawet połowy wynagrodzenia, które dostawali wykładowcy 
na uniwersytetach czeskich lub niemieckich. Poza tym zarówno rząd, jak i profesorowie, 
uważali, że działalność Uniwersytetu w Pradze jest zjawiskiem krótkookresowym, 
ponieważ planowali go jednak przenieść do Lwowa lub do jakiegoś innego ukraińskiego 
miasta. Jednak okoliczności międzynarodowe ułożyły się w ten sposób, że Uniwersytet 
działał w Pradze aż do roku 1945.  

Po roku 1925 znacznie uaktywniło się życie kulturowe i społeczne na terenach 
Ukraińskiej SRR, dlatego więc szereg wykładowców i studentów Wolnego Uniwersytetu 
Ukraińskiego wróciło z emigracji do ojczyzny. Sam S. Dnistrianski utrzymywał stosunki 
z wydziałami prawa Uniwersytetów w Kijowie i Charkowie. W roku 1926 on zgłosił do 
wydawnictwa Uniwersytetu w Charkowie swoje dwie publikacje zatytułowane „Kultura, 
cywilizacja i prawo” oraz „Zapotrzebowania nowego systemu prawa prywatnego”.[24] 
Niestety z przyczyn nieznanych żadna z publikacji nie została opublikowana. Później 
jemu zaproponowano miejsce kierownika Katedry Prawa Prywatnego w Kijowskim 
Instytucie Oświaty Ludowej i na początku 1928 roku S. Dnistrianski zaczął poważnie się 
przygotowywać do przeprowadzki. 

W marcu 1928 roku S. Dnistrianskiego poinformowano o tym, że w Kijowie on 
został wybrany na akademika Wszechukraińskiej Akademii Nauk. Ponieważ on był 
obywatelem Polski, ambasada tego państwa, zatrzymując wydanie potrzebnych 
dokumentów, używała wszystkich możliwych działań, żeby uniemożliwić jego wizytę na 
Wielkiej Ukrainie. W końcu, nie doczekawszy się szybkiego załatwienia spraw 
związanych z wyjazdem, jak również w związku z ukończeniem polityki ukrainizacji 
oraz rozpoczęciem terroru wymierzonego przeciw inteligencji ukraińskiej w USRR, S. 
Dnistrianski zrezygnował z podróży na Ukrainę. Działalność S. Dnistrianskiego na 
stanowisku akademika ograniczyła się do tego, że Wszechukraińska Akademia Nauk w 
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Kijowie wydała jego systemową pracę naukową pt. „Socjalne formy prawa” [25], w 
której zostały sformułowane podstawowe zasady jego teorii stosunków społecznych w 
prawoznawstwie.  

Na początku lat 30-tych w związku z kryzysem gospodarczym i wydarzeniami 
politycznymi w Czechosłowacji znacznie obcięto budżet Wolnego Uniwersytetu 
Ukraińskiego. Mimo ciężkiej sytuacji finansowej WUU w październiku 1933 z okazji 
dziesiątej rocznicy założenia Ukraińskiego Towarzystwa Prawniczego S. Dnistrianski 
zorganizował w Pradze Ukraiński Naukowy Zjazd Prawników, który miał zostać 
kolejnym ważnym etapem w rozwoju prawa ukraińskiego. Na zjeździe swoje referaty 
wygłosiło kilkunastu znanych prawników, jednak z powodu braku pieniędzy materiały 
nie udało się wydrukować.  

Warto podkreślić, że za rok do śmierci uczonego okazał się drukiem artykuł pt. 
„Ukraińcy — profesorowie prawa”. Autorami artykułu byli S. Dnistrianski i W. 
Starosolski W artykule podano ocenę głównych kierunków działalności naukowej S. 
Dnistrianskiego, a mianowicie są to: «pogłębienie metody historycznej, pogłębienie 
metody filozoficznej, pogłębienie metody socjologicznej oraz wykorzystywanie swoich 
osiągnięć naukowych w rozpatrzeniu, krytyce i praktycznej ocenie współczesnych prac 
legislacyjnych»[26] 

Stanisław Dnistrianski zmarł 05 maja 1935 roku w Użhorodzie. 
|Spośród najważniejszych prac o charakterze teoretyczno-prawnym autorstwa S. 

Dnistrianskiego warto wymienić: „Naturalne zasady prawne (§ 7 k.u.c)” (1911)[27], 
“Powszechna nauka prawa i polityki” (1923)[28], “Nowe państwo” (1923)[29], “Myśli 
przewodnie w historii i teorii międzypaństwowego prawa prywatnego” (1923)[30], 
“Poglądy na teorie prawa i państwa” (1923)[31], “Socjalne formy prawa” (1927)[32], 
“Walka narodu o prawo” (1928)[33], “Kultura, cywilizacja i prawo” (1928)[34], 
“Zapotrzebowania nowego systemu prawa prywatnego” (1928)[35], “Stare i nowe 
rozwiązania w nauce prawa prywatnego” (1929)[36], “Znaczenie Heraklita i Sokratesa 
dla nauki prawa” (1931)[37], “Nowe rozwiązania ukraińskiego prawa prywatnego” 
(1934)[38] oraz niektóre inne.  

Biorąc pod uwagę różnorodność problemów podejmowanych w jego pracach, 
można z pewnością twierdzić, że S. Dnistrianski był jednym z założycieli ukraińskiej 
nauki prawnej końca XIX – początku XX wieku. W sposób nowatorski podchodził on 
również do stosowania historyczno-genetycznej i społeczno-ekonomiznej metody 
poznawania prawa i państwa jako ważnych zjawisk społecznych. We wcześniejszych 
pracach zwracał się do problemów prawidłowości istnienia społeczeństwa. Zdaniem S. 
Dnistrianskiego, pochodzenie prawa wymaga, by badać go z uwzględnieniem metody 
społecznej, ponieważ ważne miejsce w nim zajmują czynniki naturalne, społeczne i 
gospodarcze. Nowatorski sposób na rozwiązanie problemu polegał na tym, że uczony 
zaproponował całościowy obraz ewolucji prawa z uwzględnieniem „relacji 
społecznych”. Za pomocą terminu «relacje społeczne» S. Dnistrianski określa zarówno 
grupy społeczne (rodzina, ród, plemię, naród, państwo i in.), jak i relacje pomiędzy 
tymi grupami. 
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Вступні уваги. 
Багаторічне фінансове планування, будучи проявом стратегічного планування, 

вважається сучасним інструментом управління публічними фінансами. Введення 
цього фінансового планування в систему публічних фінансів є однією з основних 
змін, що виникають з закону про публічні фінанси (з.п.ф.)1. Це пов'язано з 
необхідністю достосувати управління публічними фінансами в Польщі до 
багаторічного фінансового планування, діючого на рівні Європейського Союзу. 

Згідно з преамбулою до проекту закону про публічні фінанси, введення 
багаторічного фінансового планування як на центральному рівні, так і на рівні 
одиниць місцевого самоврядування, має сприяти бульш раціональному управлінню 
публічними засобами, шляхом пов'язання публічних видатків із середньо і 
довгостроковими пріоритетними цілями уряду та о.м.с., сприянню абсорбції 
фондів ЄС а також підвищенню ефективності видаткування публічних засобів. 
Багаторічне фінансове планування передбачає підвищення прозорості, вірогідності 
і передбачувальності фінансової політики. Воно також має створити можливість 
побачити фінансову політику о.м.с. в довгостроковій перспективі. 

У законі про публічні фінанси передбачається обов'язок прийняття органами 
о.м.с. багаторічного фінансового прогнозу (б.ф.п.). Цей документ повинен бути 
розроблений і прийнятий на всіх рівнях о.м.с., тобто в гмінах, повітах та в 
самоврядуванні воєвудства.  

Закон таким чином посилається на рішення, діючі в державах, що входять в 
Організацію економічного співробітництва та розвитку (OECD). З одного боку, він 
схожий на багаторічні ітераційні плани, що мають характер прогнозу, які 
приймаються органами самоврядування скандинавських країн на період трьох або 
чотирьох років з моніторованим рівнем дефіциту, з другого боку до складених 
органами самоврядування Бельгії і Португалії багаторічних планів стратегічного 
характеру, на період каденції органу о.м.с. 2. 

У відповідності до ст. 226 з.п.ф., ухвала у справі б.п.ф. складається з чотирьох 
основних частин: прогнозу фінансових показників, переліку заходів, прогнозу суми 
публічного боргу, повноваження для управління о.м.с. до взяття на себе 
зобов'язань. У прогнозі фінансових показників слід представити дані наступного 
змісту, які містяться в бюджетній резолюції о.м.с.: поточні доходи і витрати 
бюджету, доходи від власності і витрати бюджету, результат бюджету, доходи і 
розходи бюджету, взятий борг і борг, що планується взяти а також пояснення. У 
переліку заходів, що додається до резолюції в справі б.ф.п., визначається перед 

                                                 
1 Закон від 27 серпня 2009 р. про публічні фінанси (Збірник Законів (Dz.U.) № 157, п. 1240 зі 
змінами, далі: з.п.ф.).  
2 W. Witalec, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, Rzeszów 2010, с. 6.  
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усім ліміти витрат і зобов'язань для заходів, які охоплюють багаторічні програми, 
проекти або завдання та договори. Складовою частиною б.ф.п. є також прогноз 
суми боргу. Резолюція в справі б.п.ф. може також включати повноваження для 
управління о.м.с. до взяття на себе відповідних зобов'язань, пов'язаних із 
реалізацією витрат передбачених прогнозом, які виходять за межі даного 
бюджетного року. Прийняті резолюцією регулювання, що стосуються предметної 
сфери б.ф.п., на своєму базовому рівні таким чином поєднують існуючі механізми 
щодо прогнозу суми боргу та ліміт витрат на багаторічні інвестиційні програми. 

II. Предметна сфера багаторічного фінансового прогнозу. 
Положення ст. 226 п. 1 і 2 з.п.ф. визначають елементи б.п.ф. Відповідно до 

усталень цих положень, б.п.ф. повинен бути реалістичним і визначати для кожного 
року, охопленого прогнозом, принаймні: 

– поточні доходи і поточні витрати бюджету о.м.с., включаючи обслуговування 
боргу, гарантії і поруки, на заробітну плату і внески, що від них 
нароховуються, витрати, пов'язані з функціонуванням органів о.м.с. та 
витрати, пов'язані з лімітами витрат на плановіні і реалізовані заходи, 
враховані в додатку, що містить перелік заходів; 

– доходи від власності, в тому числі доходи від продажу власності та 
інвестиційні витрати бюджету о.м.с., зокреми витрати, пов'язані з лімітами 
витрат на плановані і реалізовані проекти, перераховані в додатку, що містить 
перелік заходів; 

– результат бюджету о.м.с.; 
– призначення надлишків або спосіб фінансування дефіциту; 
– доходи і витрати бюджету о.м.с. з урахуванням заборгованості і планованої 
заборгованості; 

– суму боргу о.м.с., у тому числі співвідношення, про які йдеться в ст. 243 з.п.ф. 
та спосіб фінансувати погашення заборгованості; 

– пояснення прийнятих показників. 
Вказані елементи багаторічного прогнозу мають обов'язковий характер. Це не 

означає, що ці елементи являють собою вичерпний перелік. Законодавець в ст. 226 
п. 1 використав сформулювання "...прогноз повинен... визначати... принаймні..." Це 
означає, що вказані елементи утворюють відкритий каталог. 

Поточні доходи і витрати та доходи від власності й інвестиційні витрати в 
багаторічному прогнозі слід визначати згідно з визначенням, що міститься в 
положеннях ст. 235 п. 2 і 3 та ст. 236 п. 2 і 4 з.п.ф. У сфері поточних витрат 
необхідно перераховувати тільки деякі групи (підкатегорії) цих витрат, визначені в 
бюджетній резолюції, тобто витрати на заробітну плату і внески, що від них 
нараховуються, витрати на обслуговування боргу та витрати, пов'язані з наданими 
гарантіями і поруками. Слід також вказати дані щодо деяких груп поточних витрат, 
яких законодавець не вимагає виділити в бюджетній резолюції. Тут йдеться про 
поточні витрати, пов'язані з функціонуванням органів о.м.с. і поточні витрати, 
виділені на плановані і поточні багаторічні заходи. 

Дані щодо результату бюджету, доходів і витрат бюджету визначається в 
змісті прогнозу з урахуванням способу їх інтерпретації, визначених на потреби 
бюджету о.м.с. та бюджетної резолюції. Положення з.п.ф. не вимагають 
специфікації ані джерел доходів, ані видів бюджетних витрат о.м.с. Однак, частина 
доходів бюджету о.м.с. не пов'язана з генеруванням боргу цієї одиниці. Можна, 
зокрема, вказати на доходи від погашення кредитів, наданих о.м.с., з приватизації 
майна о.м.с., з профіциту бюджету о.м.с. за попередні роки або від вільних 
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грошових засобів в якості надлишку готівки на поточному рахунку бюджету о.м.с., 
яка виникає з розрахування емісії цінних паперів, кредитів і позик за попередні 
роки. Аналогічним чином частина витрат не мусить бути пов'язана з погашенням 
заборгованості о.м.с. Це, зокрема, витрати за довгострокові позики, надані о.м.с. 
Беручи до уваги необхідність правильного визначення доходів і витрат бюджету в 
зв'язку з підсумками бюджету та існуючою заборгованістю і планованою 
заборгованістю, доцільно зробити специфікацію в б.ф.п. як джерел доходів, так 
видів витрат. Цю специфікацію слід зробити особливо з точки зору впливу 
прогнозованих доходів і витрат на заборгованість о.м.с. 

У б.п.ф., однак, вказується не тільки суму заборгованості о.м.с. та її 
співвідношення із заплановоними доходами бюджету за окремі роки. У 
відповідності до ст. 226 п. 1 і 6 з.п.ф., також слід вказати спосіб фінансування 
погашення заборгованості. Дані по цьому пункту б.п.ф. повинні бути визначені в 
поєднанні з сумами доходів і видатків бюджету, які викладено в цьому прогнозі. 
Джерелом погашення заборгованості о.м.с. можуть бути профіцити бюджету за 
наступні роки або доходи бюджету, отримані із зобов'язань для цієї мети, тобто з 
кредитів і позик або емісії цінних паперів (ст. 89 п. 1 п. 3 з.п.ф.). Джерелом можуть 
бути також доходи від повернення наданих о.м.с. позик, від приватизації власності 
о.м.с., профіциту бюджету о.м.с за попередні роки а також за рахунок вільних 
засобів в якості грошового профіциту на поточному рахунку бюджету о.м.с., що 
виникає з врегулювання емісії цінних паперів, кредитів і позик за попередні роки. 
Джерела погашення заборгованості визначені в прогнозі повинні узгоджуватися з 
планованими сумами профіцитів та доходів і витрат бюджету в наступні роки. З 
точки зору фінансової ситуації о.м.с. є істотним, з яких джерел буде фінансуватися 
дефіцит бюджету о.м.с. та погашуватися її борг. 

У положеннях ст. 243 з.п.ф. про бюджетну резолюцію встановлено 
максимальний рівень заборгованості о.м.с. Згідно з цими положеннями мірник 
заборгованості має індивідуальний характер, тобто визначається окремо для 
кожної о.м.с. на основі даних з її бюджету за три роки, які попереджують даний 
бюджетний рік, що відносяться до наступних категорій: загальні доходи бюджету, 
поточні доходи, доходи від власності, які походять від продажу власності та 
поточних витрат. Цей мірник буде застосовуватися з 2014 року. Однак, відповідно 
до ст. 122 п. 3 положень щодо здійснення закону про публічні фінанси в роки 2011-
2013 до б.п.ф. включається інформацію про співвідношення між платіжними 
зобов'язаннями і прогнозованими доходами, розрахованого у відповідності зі ст. 
243 з.п.ф. 1 У роки 2001-2013, за ст. 121 п. 7 п.з.з.п.ф, натомість в прогнозі повинна 
вказуватися сума заборгованості відповідно з положеннями ст.170 з.п.ф. від 2005 р. 
2 Заборгованість, отже, не може перевищувати 60% від загального доходу о.м.с. в 
даному бюджетному році. Співвідношення погашення зобов'язань та 
прогнозованих доходів також повинне відповідати ст. 169 з.п.ф. від 2005 р., тобто 
загальна сума забов'язань і витрат на обслуговування заборгованості і витрат, 
пов'язаних із наданими поруками і гарантіями, що підлягають погашенню в даному 
бюджетному році, не може перевищити 15% від загального доходу о.м.с., 
прогногзованого на даний бюджетний рік. 

                                                 
1 Закон від 27 серпня 2009 р. положення щодо здійснення закону про публічні фінанси, Збірник 
Законів (Dz.U.) № 157, п.1241, далі: п.з.з.п.ф. 
2 Закон від 30 червня 2005 р. про публічні фінанси, Збірник Законів (Dz.U.) № 2249, п. 2104 зі 
змінами, далі: з.п.ф. від 2005 р. 
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У відповідності зі ст. 226 п. 3 і 4, у додатку до резолюції в справі з.п.ф. 
визначається окремо для кожного проекту: 

– назву і мету; 
– організаційну одиницю, відповідальну за здійснення або координацію заходу; 
– термін реалізації і загальний обсяг фінансових витрат; 
– ліміти витрат в окремих роках; 
– ліміт зобов'язань. 
Законодавець також визначив спосіб розуміння проекту. Відповідно до ст. 226 

п. 4 заходи - це багаторічні: 
– програми, проекти або завдання, у тому числі пов'язані з фінансовими 
програмами за участю європейських фондів та з договорами про публічно-
приватне партнерство, які регулюються положеннями закону про публічно-
приватне партнерство; 

– договори, реалізація яких у бюджетному році і в наступних роках є 
необхідною для забезпечення безперервності діяльності одиниці, платежі, які з 
них виникають, виходять за рамки бюджетного року; 

– поруки і гарантії, надані о.м.с. 
Включення рішень щодо заходів у сферу резолюції щодо б.ф.п., викликає те, 

що повинна бути збережена узгодженість цих рішень з відповідними рішеннями, 
що містяться в б.ф.п. і прогнозі суми боргу. Оцінку відповідності цих результатів 
можна, звичайно, зробити виключно по відношенню до бюджетних величин, які є 
загальними для б.п.ф. і прогнозу суми боргу та заходів, тобто перед усім лімітів 
витрат поточних і інвестиційних на реалізовані і плановані заходи. 

Ліміт витрат повинен визначатися з урахуванням періоду реалізації заходу і 
загального обсягу фінансування, з ним пов'язаного. Визначення ліміту зобов'язань 
повинно враховувати загальні ліміти витрат за кожен рік та вже укладені договори 
у зв'язку з реалізацією конкретних заходів. Визначення ліміту зобов'язань є 
рівносильне з визначенням суми, на яку в цілому можна укладати договори щодо 
реалізації даного заходу. 

Положення ст. 226 п.1 і 2 з.п.ф. не регулюють способу визначення наступного 
елементу б.ф.п. в бюджеті органу о.м.с., тобто пояснень щодо прийнятих величин. 
У цих положеннях немає також жодних вказівок щодо обсягу інформації, які 
повинні бути включені до цих пояснень. Вони, без сумніву, виконують роль 
обґрунтування для бюджетних величин, прийнятих в цьому прогнозі. Вони також 
повинні включати опис використаних методів розрахунку окремих величин1. Хоча 
елементи прогнозу, визначені в ст. 225 п.1-6 з.п.ф. як числові величини, можуть 
бути представлені в табличній формі, то пояснення цих величин повинно бути 
представлене в формі опису. Як числові величини, так і пояснення буде важко 
умістити в самій розолюції щодо б.ф.п. Таким чином, з технічної точки зору, 
добрим рішенням було б включення до резолюції щодо б.ф.п. положення про 
ухвалення цього акту, натомість в додатку до резолюції слід умістити таблицю та 
пояснення прийнятих величин. 

III. Прогноз суми боргу як частина багаторічного фінансового прогнозу.  
Відповідно до ст. 227 п. 2 з.ф.п., прогноз суми боргу повинен бути частиною 

б.п.ф. Варто її визначити на період, на який взято або планується взяти 
зобов'язання. Закон не формулює конкретних вимог, які б відносилися до 

                                                 
1 K. Sawicka, Treść wieloletniej prognozy finansowej, [в:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, 
K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych – komentarz, Wrocław 2010, с. 606. 
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елементів прогнозу суми боргу та способу їх представлення. Складається 
враження, що на підставі інших положень з.ф.п. можна сформулювати у зв'язку з 
цим деякі висновки. 

На основі регулювання, що визначає обов'язок розглядати прогноз суми боргу 
як частину б.ф.п. можна зробити висновок, що при підготовці цього прогнозу слід 
брати до уваги величини і категорії, які становлять зміст б.ф.п. У літературі 
вказується перед усім на ті елементи прогнозу, які близько або безпосередньо 
пов'язані з прогнозуванням суми боргу о.м.с., тобто суми доходів і витрат, 
результатів бюджету та суми доходів і витрат1. 

Крім того, на основі нормалізації, що вимагає підготовки прогнозу суми боргу 
на період, на який взято або планується взяти зобов'язання, можна зробити 
висновок, що виступає певний спільний період, який покривається як з прогнозом 
суми боргу, так і з б.п.ф. У цьому спільному піріоді дані, які являють собою зміст 
прогнозу суми боргу, можуть збігатися з даним, що містяться в б.ф.п. Можна 
припустити, що цей період можна умістити в прогнозі суми боргу, особливо ті 
величини і категорії, які є необхідними для розрахунку допустимого показника 
погашення фінансових зобов'язань, визначених у співвідношенні до планованих 
доходів за даний бюджетний рік, тобто - в прогнозованому загальному доході 
повинні бути перераховані принаймі поточні доходи і доходи від власності та від 
продажу власності о.с.м., а в загальних витратах слід виділити поточні витрати. 
Виділення вищеподаних даних у прогнозі суми боргу дозволить розрахувати 
співвідношення погашення зобов'язань, про які йдеться в ст. 243 з.ф.п., яке 
являється в цей період єдиним показником контролю рівня заборгованості о.м.с. 

Положення з.ф.п. не регулюють способу представлення прогнозу суми боргу в 
резолюції органу о.м.с. в справі багаторічного фінансового прогнозу. На практиці, 
таким чином, можуть застосовуватися різні рішення. Перед усім може бути 
прийнято варіант, який полягає на підготовці двох документів. При цьому один з 
них міг би містити елементи багаторічного фінансового прогнозу, другий - зміст 
прогнозу суми боргу. Можна також приготувати один документ, який може 
містити два елементи. 

За вибором рішення, що полягає на підготовці одного документу для б.ф.п. та 
прогнозу суми боргу промовляє те, що таким чином буде полегшено збереження 
відповідності даних у спільний період для цих прогноз. Зміни даних, що містяться 
в б.ф.п. повинні спричинити відповідні модифікації в змісті прогнозу суми боргу. 
Це пов'язано з тим, що важко буде вважати правильною ситуацію, в якій можуть 
бути різні подібні бюджетні величини в б.п.ф. та в прогнозі суми боргу, якщо 
відповідно до ст. 227 п. 2 з.ф.п. ці два прогнози повинні бути нерозривно з собою 
пов'язані.  

IV. Горизонт часу багаторічного фінансового планування. 
Відповідно до ст. 227 п. 1 з.ф.п., багаторічний фінансовий прогноз охоплює 

період бюджетного року та не менше трьох наступних років і не може бути 
підготовлений на період менший ніж той, на який прийнято ліміти витрат, 
визначені в додатку до резолюції, що містить перелік заходів. Чотирирічний період 
(бюджетного року і трьох наступних років), на який слід ухвалити б.ф.п., 
розглядається як період мінімальний. На практиці період, охоплений б.ф.п., може 

                                                 
1 J. Salachna, Wieloletnia prognoza finansowa jako formalna „wytyczna” konstrukcji budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, [в:] Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu 
terytorialnego під ред.. J. M. Salachny, Gdańsk 2010, с.24. 
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бути довшим. Це являється наслідком встановленого законом обов'язку 
продовження періоду, охопленого прогнозом на період, на який передбачаються 
ліміти багаторічних витрат на заходи, що містяться в додатку до резолюції щодо 
б.ф.п. Цей період визначають ліміти витрат на захід, термін реалізації якого є 
найдовший. Період, на який передбачаються ліміти багаторічних витрат на заходи, 
очевидно, спричиниться до збільшення мінімального періоду, охопленого б.п.ф., 
якщо термін реалізації заходу вийде за рамки третього року поспіль після 
бюджетного року. 

Багаторічний фінансовий прогноз має стратегічний характер. У наступному 
бюджетному році він також повинен відповідати вимогам охоплення ним 
мінімального періоду. Якщо період охоплений б.ф.п. був у бюджетному році 
довший ніж мінімальний, то в наступному бюджетному році не буде обов'язку 
доповнювати його на наступний бюджетний рік після мінімального періоду, 
встановленого для прийнятого перший раз б.ф.п. 

Відповідно до ст. 226 п. 2 з.ф.п., прогноз суми боргу, який є частиною б.п.ф., 
приготовлюється на період, на який взято або планується взяти зобов'язання. 
Таким чином, це являється причиною продовження періоду охопленого прогнозом. 
Положення про необхідність приймати до уваги період, на який взято або 
планується взяти зобов'язання, відноситься до періоду, на який слід підготувати 
прогноз суми боргу. Однак, з огляду на те, що прогноз суми боргу становить 
інтегральну частину б.ф.п., можна стверджувати, що період, на який взято або 
планується взяти зобов'язання, визначає період часу, який повинен охоплювати 
б.ф.п. У випадку підготовки б.ф.п. та прогнозу суми боргу в формі одного 
документу, період, на який взято або планується взяти зобов'язання, встановлює 
горизонт часу для його підготовки. Цей період закінчується в бюджетному році, в 
якому закінчується термін сплати заключної частини фінансового зобов'язання з 
найдовшим періодом його погашення. 

V. Повноваження для управління о.м.с. в резолюції щодо багаторічного 
фінансового прогнозу.  

У відповідності зі ст. 228 п. 1 з.ф.п., резолюція може містити повноваження 
для управління о.м.с. до взяття зобов'язань: 

– пов'язаних із реалізацією заходів, що містяться в ньому; 
– в силу угод, реалізація яких в бюджетному році і в наступні роки є необхідною 
для забезпечення тяглості діяльності одиниці і платежі, які з них виникають, 
виходять за рамки бюджетного року. 
Сформулювання "може", яке використав законодавець в редакції цього 

положення, означає, що повноваження для управління о.м.с. до взяття зобов'язань 
мають факультативний характер. Якщо таке повноваження включено в резолюцію, 
то також слід визначити грошовий ліміт зобов'язань для вказаних у переліку 
заходів. У літературі стверджується, що управління о.м.с. повинно бути зобов'язане 
для того, щоб взяти на себе зобов'язання на реалізацію заходів до грошового 
ліміту, визначеного в додатку до б.ф.п. для кожного з заходів1. Таке повноваження 
є необхідне для того, щоб управління о.м.с. могло виконувати завдання, поставлені 
перед цим органом. 

У випадку визначення повноважень для управління о.м.с. до взяття на себе 
зобов'язання за договорами, реалізація яких у бюджетному році і наступних роках є 

                                                 
1 K. Sawicka, Okres objęty prognozą finansową, в: M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. 
Sawicka …op. cit. с. 610. 
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необхідною для забезпечення безперевності діяльності одиниці і платежі, які з них 
виникають, виходять за рамки бюджетного року, слід прийняти до уваги перед 
усім вид послуг чи поставок, яких ці договори будуть стосуватися та період, на 
який вони можуть укладатися. У випадку договорів, які відповідно до закону про 
державні замовлення, можуть укладатися на визначений строк, було б доцільно 
визначити грошові ліміти для цих договорів. 

VI. Процедура для багаторічних фінансових прогнозів. 
Компетенції органів о.м.с. щодо ініціативи з розробки проекту резолюції про 

багаторічний фінансовий прогноз і його зміни та прийняття цієї резолюції, 
викладені в ст. 230 п. 1 і 6 з.ф.п. як і у випадку проекту і прийняття бюджетної 
резолюції. Управління о.м.с. має виключну ініціативу щодо розробки проекту 
резолюції про б.ф.п. або її зміни а відповідний орган приймає рішення в цій справі, 
надаючи їй остаточний зміст, не пізніше, ніж бюджетній резолюції. 

У відповідності зі ст. 230 п. 2-5 з.ф.п., проект розолюції щодо б.ф.п. і його 
зміни повинен, як проект бюджетної резолюції, передаватися до регіональної 
рахункової палати не пізніше 15 листопада попереднього бюджетного року. 
Регіональна палата рахункова повинна оцінити представлений проект, зокрема з 
точки зору врахування положень про прийняття і виконання бюджетів наступних 
років, на які взято і планується взяти зобов'язання. Крім цього регіональна 
рахункова палата, на основі прийнятої о.м.с. резолюції про багаторічний 
фінансовий прогноз та бюджетної резолюції, оцінює правомірність планованої 
суми боргу о.м.с., яка виникає з планованих і взятих зобов'язань, з урахуванням 
співвідношення погашення заборгованості до прогнозованих доходів, 
розрахованих на підставі положень ст. 243 з.ф.п. У випадку, якщо регіональна 
рахункова палата поставить негативну оцінку про правомірність планованої суми 
боргу, то о.м.с. має обов'язок ввести такі зміни резолюції по б.ф.п. або його 
змінити та бюджетної резолюції, з метою збереження співвідношення погашення 
зобов'язань до прогнозованих доходів, розраховане на підставі положень ст. 243 
з.ф.п. 

Відповідно до ст. 230 п. 7 та ст. 231 з.ф.п., орган о.м.с. не може відхилити 
діючу резолюцію про б.ф.п. одночасно не приймаючи нової резолюції в цій справі. 
Орган також не може, без згоди управління о.м.с., скоротити витрат, запланованих 
у бюджетній резолюції на реалізацію заходу, якщо не прийме рішення про 
припинення реалізації, тимчасове призупинення реалізації або обмеження 
предметної сфери заходу а витрати заплановані в проекті бюджету управлінням 
о.м.с. не відрізняються від витрат, передбачених на реалізацію заходу. Бюджетні 
резолюції повинні визначати витрати на реалізацію заходів у розмірі, який 
забезпечує їх своєчасне завершення. 

Існуючі положення в тексті ст. 232 і ст. 230 з.ф.п. також передбачають 
компетенції управління о.м.с. до зміни всіх значень прийнятих у б.ф.п., що 
випливають з резолюцій, які змінюють бюджетну резолюцію, за винятком змін 
лімітів зобов'язань і сум витрат на заходи, які належать до компетенції органу, 
який приймає рішення. Зміни в б.ф.п., що вносяться управлінням о.м.с., як похідні 
щодо змін, які вносяться органом, що приймає рішення в бюджетній резолюції, 
мають порядковий характер. Орган о.м.с., що приймає рішення є також владний, на 
основі ст. 231 п.1 з.ф.п. прийняти постанову про зміну області виконання або 
призупинення заходу, яка повинна передувати прийняттю резолюції про зміни 
б.ф.п. У випадку, коли в бюджеті о.м.с. будуть зроблені зміни в сфері фінансового 
результату і пов'язаних з ним сум доходів і витрат та заборгованості о.м.с., 
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управління о.м.с. має обов'язок ввести зміни в багаторічний фінансовий прогноз, 
які забезпечують дотримання обов'язку збереження мінімальної відповідності 
бюджету з б.ф.п., тобто в сфері їх фінансових категорій. 

VII. Підсумок. 
Основне значення багаторічного фінансового прогнозу слід вбачати в 

забезпеченні стабільності економіки о.м.с. та їх бюджетів у довгостроковій 
перспективі. Цей документ призначений для стратегічного планування, який 
служить визначенню головних напрямків розвитку о.м.с. шляхом визначення їх 
потреб і можливостей. Регулювання, що містяться в положеннях закону про 
публічні фінанси, які стосуються багаторічного фінансового прогнозу, з одного 
боку прийняли вже існуючі рішення по прогнозу загальної суми боргу о.м.с. та 
лімітів витрат на багаторічні інвестиційні програми. З другого боку, надали нового 
характеру цьому документові, зокрема, за допомогою введення обов'язку приймати 
даний документ на основі резолюції органом, що представляє о.м.с., введення при 
його розробці та прийнятті реалістичності даних, визначення періоду, на який його 
приготовано, а також введення обов'язкового щорічного оновлення даних, які в 
ньому містяться, та безперервності його дії. 
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I. Uwagi wprowadzające.  
Wieloletnie planowanie finansowe, stanowiąc przejaw planowania strategicznego, 

jest uznawane za nowoczesny instrument zarządzania finansami publicznymi. 
Wprowadzenie tego planowania finansowego do systemu finansów publicznych jest 
jedną z istotnych zmian wynikających z ustawy o finansach publicznych (u.f.p.)1. 
Wynika to z konieczności dostosowania zarządzania finansami publicznymi w Polsce do 
wieloletniego planowania finansowego obowiązującego na poziomie Unii Europejskiej.  

Według uzasadnienia do projektu ustawy o finansach publicznych, wprowadzenie 
wieloletniego planowania finansowego tak na poziomie centralnym, jak i na poziomie 
jednostek samorządu terytorialnego, powinno sprzyjać bardziej racjonalnemu 
gospodarowaniu środkami publicznymi, poprzez powiązanie wydatków publicznych ze 
średnio i długookresowymi celami priorytetowymi rządu oraz j.s.t., ułatwieniu absorpcji 
funduszy unijnych, a także poprawie efektywności wydatkowania środków publicznych. 
Wieloletnie planowanie finansowe powinno umożliwić zwiększenie przejrzystości, 
wiarygodności i przewidywalności polityki finansowej. Powinno również dać możliwość 
całościowego spojrzenia na kondycję finansową j.s.t. w dłuższym horyzoncie czasowym.  

W ustawie o finansach publicznych przewiduje się obowiązek uchwalenia przez 
organy stanowiące j.s.t. wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.). Dokument ten musi 
być opracowany i uchwalony na wszystkich szczeblach j.s.t., tj. w gminach, powiatach 
oraz w województwach samorządowych.  

Ustawa nawiązuje w ten sposób do rozwiązań obowiązujących w krajach należących 
do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Z jednej strony jest to 
zbliżona do wieloletnich kroczących planów finansowych o charakterze 
prognostycznym, przyjmowanych przez samorządy państw skandynawskich na okres 
trzech lub czterech lat z monitorowanym poziomem deficytu, z drugiej zaś do 
sporządzanych przez samorządy Belgii i Portugalii wieloletnich planów o charakterze 
strategicznym, na okres kadencji organu stanowiącego j.s.t.2. 

Zgodnie z art. 226 u.f.p., uchwała w sprawie w.p.f. składa się z czterech 
zasadniczych elementów: prognozy wielkości finansowych, wykazu przedsięwzięć, 
prognozy kwoty długu publicznego, upoważnień dla zarządu j.s.t. do zaciągania 
zobowiązań. W zakresie prognozy wielkości należy wykazać dane dotyczące m.in. takich 
treści zawartych w uchwale budżetowej j.s.t., jak: dochody i wydatki bieżące budżetu, 
dochody i wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, 
dług zaciągnięty i planowany do zaciągnięcia, a także objaśnienia. W wykazie 

                                                 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm., dalej 
określana jako u.f.p.).  
2 W. Witalec, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, Rzeszów 2010, s. 6.  
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przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie w.p.f., są określone przede 
wszystkim limity wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcia, obejmujące wieloletnie 
programy, projekty lub zadania oraz umowy. Częścią składową w.p.f. jest także 
prognoza kwoty długu. Uchwała w sprawie w.p.f. może zawierać także upoważnienia dla 
zarządu j.s.t. do zaciągania określonych zobowiązań związanych z realizacją wydatków, 
objętych prognozą, które wykraczają poza dany rok budżetowy. Przyjęte w ustawie 
regulacje dotyczące zakresu przedmiotowego w.p.f. w swoim podstawowym zakresie 
łączą zatem dotychczasowe rozwiązania, dotyczące prognozy kwoty długu oraz limitu 
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.  

II. Zakres przedmiotowy wieloletniej prognozy finansowej. 
Przepisy art. 226 ust. 1 i 2 u.f.p. określają elementy w.p.f. Zgodnie z ustaleniami 

tych przepisów, w.p.f. powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego 
prognozą co najmniej: 

– dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu j.s.t., w tym na obsługę długu, 
gwarancje i poręczenia, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki 
związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. oraz wydatki wynikające z limitów 
wydatków na planowanie i realizowane przedsięwzięcia ujęte w załączniku 
zawierającym wykaz przedsięwzięć; 

– dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe 
budżetu j.s.t., w tym wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i 
realizowane przedsięwzięcia ujęte w załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć; 

– wynik budżetu j.s.t.; 
– przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 
– przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz 

planowanego do zaciągnięcia; 
– kwotę długu j.s.t., w tym relację, o której mowa w art. 243 u.f.p., oraz sposób 

sfinansowania spłaty długu; 
– objaśnienia przyjętych wartości. 
– Wskazane treści wieloletniej prognozy mają charakter obligatoryjny. Nie oznacza to 

jednak, że wymienione elementy stanowią katalog zamknięty. Ustawodawca w art. 
226 ust.1 posłużył się sformułowaniem ”…prognoza powinna ….określać … co 
najmniej…” Oznacza to, że wskazane elementy tworzą katalog otwarty.  
Dochody i wydatki bieżące, jak i dochody i wydatki majątkowe w wieloletniej 

prognozie należy określać z uwzględnieniem definicji zawartych w przepisach art. 235 
ust. 2 i 3 oraz art. 236 ust. 2 i 4 u.f.p. W zakresie wydatków bieżących powinno 
wyszczególniać się tylko niektóre grupy (podkategorie) tych wydatków, określane w 
uchwale budżetowej, tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki 
na obsługę długu oraz wydatki związane z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami. 
Należy także wskazać dane dotyczące niektórych grup wydatków bieżących, których 
ustawodawca nie nakazuje wyodrębnić w uchwale budżetowej. Chodzi tu o wydatki 
bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. i wydatki bieżące przeznaczone na 
planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie. 

Dane dotyczące wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu określa się w 
treści prognozy przy uwzględnieniu sposobu ich rozumienia ustalonych dla potrzeb 
budżetu j.s.t. oraz uchwały budżetowej. Przepisy u.f.p. nie przewidują obowiązku 
specyfikacji ani źródeł przychodów, ani rodzaju rozchodów budżetu j.s.t. Część 
przychodów budżetu j.s.t. nie jest jednak związana z generowaniem długu tej 
jednostki. Można tu wskazać między innymi na przychody z tytułu zwrotu pożyczek 
udzielonych przez j.s.t., z prywatyzacji majątku j.s.t., z nadwyżki budżetu j.s.t. z lat 
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ubiegłych, czy też z wolnych środków jako nadwyżki pieniężnej na rachunku 
bieżącym budżetu j.s.t., wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  Podobnie część rozchodów 
może nie być związana ze spłatą długu j.s.t. Są to zwłaszcza rozchody z tytułu 
długoterminowych pożyczek udzielonych przez j.s.t. Biorąc pod uwagę konieczność 
prawidłowego określenia przychodów i rozchodów budżetu w powiązaniu z 
wynikiem budżetu oraz z długiem zaciągniętym i planowanym do zaciągnięcia, 
zasadne jest dokonanie specyfikacji w w.p.f. zarówno źródeł przychodów, jak i 
rodzajów rozchodów. Specyfikacji tej należy więc dokonać zwłaszcza pod kątem 
wpływu prognozowanych przychodów i rozchodów na dług j.s.t. 

W w.p.f. wykazuje się jednak nie tylko kwotę długu j.s.t. oraz relację jego spłaty do 
planowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 6 
u.f.p., należy także podać sposób sfinansowania spłaty długu. Dane dotyczące tego 
elementu w.p.f. powinny być określone w powiązaniu z kwotami przychodów i 
rozchodów budżetu, które zostały określone w tej prognozie. Źródłem spłaty długu j.s.t. 
mogą być występujące w następnych latach nadwyżki budżetu lub przychody budżetu 
pochodzące z zaciągnięcia na ten cel zobowiązań, t.j. z tytułu kredytów i pożyczek lub 
emisji papierów wartościowych (art. 89 ust. 1 pkt 3 u.f.p). Źródłem mogą być również 
przychody z tytułu zwrotu udzielonych przez j.s.t. pożyczek, z tytułu prywatyzacji 
majątku j.s.t., nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, a także z tytułu wolnych środków 
jako nadwyżki pieniężnej na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikającej z rozliczeń 
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Źródła 
spłaty długu określone w prognozie powinny być zgodne z planowanymi kwotami 
nadwyżek oraz przychodów i rozchodów budżetu w latach następnych. Z punktu 
widzenia sytuacji finansowej j.s.t. istotne jest, z jakich źródeł będzie finansowany deficyt 
budżetu j.s.t. oraz spłacany jej dług.  

W przepisach art. 243 u.f.p. dotyczących uchwały budżetowej określony został 
dopuszczalny poziom zadłużania się j.s.t. Wynikający z tych przepisów miernik 
zadłużenia ma charakter indywidualny, tzn. jest ustalany odrębnie dla każdej j.s.t. na 
podstawie danych z jej budżetu z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy, które 
odnoszą się do następujących kategorii: dochodów ogółem budżetu, dochodów 
bieżących, dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży majątku oraz wydatków 
bieżących. Miernik ten będzie obowiązujący od roku 2014. Zgodnie jednak z art. 122 ust. 
3 przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych w latach 2011 – 2013 do 
w.p.f. załącza się informację o relacji spłat zobowiązań do prognozowanych dochodów, 
obliczonej według art. 243 u.f.p.1 W latach 2011 – 2013, według, art. 121 ust. 7 
p.w.u.f.p., w prognozie wykazana natomiast powinna być kwota długu zgodnie z 
przepisami art. 170 u.f.p. z 2005 r.2 Dług nie powinien zatem przekraczać 60% 
wykonanych dochodów ogółem j.s.t. w danym roku budżetowym. Relacja spłat 
zobowiązań do prognozowanych dochodów musi być także zgodna z art. 169 u.f.p. z 
2005 r., czyli łączna kwota zobowiązań oraz wydatków na obsługę długu i wydatków 
związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami, przypadających do spłaty w 
danym roku budżetowym, nie może przekroczyć 15% dochodów ogółem j.s.t. 
prognozowanych na dany rok budżetowy.  

                                                 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz.U. Nr 
157, poz.1241, dalej określana jako p.w.u.f.p. 
2 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych Dz.U. Nr 2249, poz. 2104 ze zm., dalej 
określana jako u.f.p. z 2005 r. 
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Zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 u.f.p., w załączniku do uchwały w sprawie w.f.p. 
określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: 

– nazwę i cel; 
– jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą 

przedsięwzięcie; 
– okres realizacji i łączne nakłady finansowe; 
– limity wydatków w poszczególnych latach; 
– limit zobowiązań. 

Ustawodawca ustalił także sposób rozumienia przedsięwzięcia. Według art. 226 ust. 
4 przedsięwzięciami są wieloletnie: 

– programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowymi z 
udziałem środków europejskich oraz z umowami o partnerstwie publiczno-
prywatnym, które są regulowane przez przepisy ustawy partnerstwie publiczno-
prywatnym; 

– umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające 
płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

– gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. 
Włączenie ustaleń dotyczących przedsięwzięć w obręb uchwały w sprawie w.f.p. 

powoduje, że powinna być zachowana spójność tych ustaleń z odpowiednimi ustaleniami 
zawartymi w w.f.p. i prognozie kwoty długu. Oceny zgodności tych ustaleń można 
oczywiście dokonać wyłącznie w stosunku do tych wielkości budżetowych, które są 
wspólne dla w.p.f. i prognozy kwoty długu oraz przedsięwzięć, czyli przede wszystkim 
limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane i planowane 
przedsięwzięcia.  

Limit wydatków powinien być określony z uwzględnieniem okresu realizacji 
przedsięwzięcia i łącznych nakładów finansowych, które należy na nie ponieść. 
Określenie limitu zobowiązań powinno nastąpić z kolei z uwzględnieniem łącznego 
limitu wydatków z poszczególnych lat oraz zawartych już umów w związku z realizacją 
określonych przedsięwzięć. Określenie limitu zobowiązań jest bowiem równoznaczne z 
wyznaczeniem kwoty, do której mogą być generalnie zawierane umowy dotyczące 
realizacji danego przedsięwzięcia.  

Przepisy art. 226 ust. 1 i 2 u.f.p. nie regulują sposobu ujęcia kolejnego elementu 
w.p.f. w uchwale organu stanowiącego j.s.t., to jest objaśnień o przyjętych wartościach. 
W przepisach tych nie ma także żadnych wskazań odnośnie zakresu informacji, jakie 
powinny znaleźć się w tych objaśnieniach. Spełniają one niewątpliwie rolę uzasadnienia 
dla wartości budżetowych przyjętych w tej prognozie. Powinny także zawierać opis 
zastosowanych metod obliczenia poszczególnych wartości.1 O ile elementy prognozy, 
określone w art. 226 ust. 1 pkt 1-6 u.f.p. jako wielkości liczbowe, mogą być 
prezentowane w formie tabelarycznej, to objaśnienie tych wielkości powinno być 
sporządzone w formie opisowej. Zarówno wielkości liczbowe, jak i objaśnienia trudno 
będzie jednak zmieścić w samej uchwale w sprawie w.p.f. W związku z tym, z 
technicznego punktu widzenia, dobrym rozwiązaniem byłoby zawarcie w uchwale w 
sprawie w.p.f. postanowienia o uchwaleniu tego aktu, natomiast w załączniku do 
uchwały zamieścić tabelę oraz objaśnienia przyjętych wartości.  

III. Prognoza kwoty długu jako część wieloletniej prognozy finansowej. 

                                                 
1 K. Sawicka, Treść wieloletniej prognozy finansowej, [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, 
K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych – komentarz, Wrocław 2010, s.606. 
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Według art. 227 ust. 2 u.f.p., prognoza kwoty długu powinna stanowić część w.p.f. 
Należy ją sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 
zobowiązania.  

Ustawa nie formułuje szczegółowych wymogów, które odnosiłyby się do elementów 
prognozy kwoty długu oraz sposobu ich prezentacji. Wydaje się, że w oparciu o inne 
przepisy u.f.p. można sformułować w tym zakresie pewne wnioski. 

Z regulacji określającej obowiązek traktowania prognozy kwoty długu jako części 
w.p.f. można wysnuć wniosek, że przy sporządzaniu tej prognozy powinno się brać pod 
uwagę wielkości i kategorie, które stanowią treść w.p.f. W literaturze wskazuje się 
przede wszystkim na te elementy prognozy, mające ścisły i bezpośredni związek z 
prognozowaniem kwoty długu j.s.t., to jest kwoty dochodów i wydatków, wyniku 
budżetu oraz kwoty przychodów i rozchodów.1 

Ponadto, z unormowania nakazującego sporządzenie prognozy kwoty długu na 
okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, można sformułować 
wniosek, że występuje pewien wspólny okres, który jest objęty zarówno prognozą kwoty 
długu, jak i w.p.f. W tym wspólnym okresie dane, które stanowią treść prognozy kwoty 
długu, mogą być tożsame z danymi zawartymi w w.p.f. Wydaje się, że na ten okres 
powinno się umieścić w prognozie kwoty długu zwłaszcza te wielkości i kategorie, które 
są konieczne do obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań finansowych, 
określonego w relacji do planowanych dochodów w danym roku budżetowym, czyli – w 
prognozowanych dochodach ogółem powinny być wyszczególnione co najmniej 
dochody bieżące i dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku j.s.t., a w 
wydatkach ogółem należy wyodrębnić wydatki bieżące. Wskazanie powyższych danych 
w prognozie kwoty długu pozwoli bowiem obliczyć relację spłat zobowiązań, o której 
mowa w art. 243 u.f.p., stanowiącej w tym okresie jedyny wskaźnik kontroli poziomu 
długu j.s.t.  

Przepisy u.f.p. nie regulują sposobu ujęcia elementów prognozy kwoty długu w 
uchwale organu stanowiącego j.s.t. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W 
praktyce więc mogą być stosowane różne rozwiązania. Przede wszystkim może być 
przyjęte rozwiązanie polegające na sporządzeniu dwóch dokumentów. Przy tym jeden 
zawierałby elementy wieloletniej prognozy finansowej, drugi – treść prognozy kwoty 
długu. Może też być sporządzony jeden dokument, który zawierałby obydwa elementy. 

Za wyborem rozwiązania polegającego na sporządzeniu jednego dokumentu dla 
w.p.f. oraz prognozy kwoty długu przemawia to, że w ten sposób ułatwione zostanie 
zachowanie zgodności danych we wspólnym okresie dla tych prognoz. Zmiany danych 
zawartych w w.p.f. powinny zatem pociągać za sobą odpowiednie modyfikacje w treści 
prognozy kwoty długu. Trudno bowiem będzie uznać za prawidłową sytuację, w której 
mogą być różne podobne wielkości budżetowe w w.p.f. oraz w prognozie kwoty długu, 
skoro zgodnie z art. 227 ust. 2 u.f.p. te dwie prognozy mają być ze sobą integralnie 
związane.  

IV. Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej. 
Według art. 227 ust. 1 u.f.p., wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku 

budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat i nie może być sporządzana na okres 
krótszy niż ten, na jaki przyjęto limity wydatków określone w załączniku do uchwały 
zawierającym wykaz przedsięwzięć. Czteroletni okres (roku budżetowego oraz trzech 

                                                 
1 J. Salachna, Wieloletnia prognoza finansowa jako formalna „wytyczna” konstrukcji budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, [w:] Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu 
terytorialnego pod red. J. M. Salachny, Gdańsk 2010, s.24. 
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kolejnych lat), na który powinna być sporządzona w.p.f., jest zatem traktowany jako 
okres minimalny. W praktyce okres objęty w.p.f. będzie z reguły dłuższy. Jest to 
konsekwencja ustawowego obowiązku wydłużenia okresu objętego prognozą o okres, na 
jaki przewiduje się limity wydatków wieloletnich na przedsięwzięcia zamieszczone w 
załączniku do uchwały w sprawie w.p.f.. Okres ten wyznaczają limity wydatków na 
przedsięwzięcie, którego termin realizacji jest najdłuższy. Okres, na jaki przewiduje się 
limity wydatków wieloletnich na przedsięwzięcia, spowoduje oczywiście konieczność 
wydłużenia minimalnego okresu objętego w.p.f., jeśli termin realizacji przedsięwzięcia 
wykracza poza trzeci kolejny rok następujący po roku budżetowym.  

Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter kroczący. W kolejnym roku 
budżetowym musi także spełniać warunek objęcia nią minimalnego okresu. Jeśli zaś 
okres objęty w.p.f. był w roku budżetowym dłuższy niż minimalny, wówczas w 
kolejnym roku budżetowym nie będzie obowiązku uzupełnienia jej na kolejny rok 
budżetowy następujący po okresie minimalnym, ustalonym dla uchwalonej po raz 
pierwszy w.p.f. 

Zgodnie z art. 227 ust. 2 u.f.p., prognozę kwoty długu, stanowiącą część w.p.f., 
sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Jest 
to zatem bezpośrednia przyczyna wydłużenia okresu objętego prognozą. Postanowienie o 
konieczności uwzględnienia okresu, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć 
zobowiązania, odnosi się do okresu, na który powinna być sporządzona prognoza kwoty 
długu. Jednak z uwagi na to, że prognoza kwoty długu stanowi integralną część w.p.f., 
można zasadnie twierdzić, że okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć 
zobowiązania, wyznacza okres, jaki powinna obejmować w.p.f. W przypadku 
sporządzenia w.p.f. oraz prognozy kwoty długu w formie jednego dokumentu, okres, na 
który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania, wyznacza horyzont czasowy 
jego sporządzenia. Okres ten kończy się w roku budżetowym, w którym upływa termin 
zapłaty ostatniej raty zobowiązania finansowego o najdłuższym okresie jego spłaty. 

V. Upoważnienia dla zarządu j.s.t. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej.  

Zgodnie z art. 228 ust. 1 u.f.p., uchwała w sprawie w.p.f. może zawierać 
upoważnienie dla zarządu j.s.t. do zaciągania zobowiązań:  

– związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć; 
– z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające 
płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
Sformułowanie „może”, którym posłużył się ustawodawca w treści powołanego 

przepisu, oznacza, że upoważnienia dla zarządu j.s.t. do zaciągania zobowiązań mają 
charakter fakultatywny. O ile upoważnienie takie zostanie zamieszczone w uchwale, 
powinno także określać limit kwotowy zobowiązań do ustalonych w wykazie 
przedsięwzięć. W literaturze podnosi się, że zarząd j.s.t. powinien zostać upoważniony 
do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości limitu kwotowego 
ustalonego w załączniku do w.p.f. dla każdego z przedsięwzięć.1 Upoważnienie takie jest 
niezbędne, aby zarząd j.s.t. mógł wykonywać zadania określone dla tego organu. 

W przypadku określania upoważnienia dla zarządu j.s.t. do zaciągania zobowiązań z 
tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności 

                                                 
1 K. Sawicka, Okres objęty prognozą finansową, w: M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. 
Sawicka …op. cit. s.610. 
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wykraczają poza rok budżetowy, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim rodzaj usług 
lub dostaw, których te umowy będą dotyczyły oraz okres, na jaki mogą być zawierane. 
W przypadku umów, które zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych mogą być 
zawierane na czas oznaczony, zasadne byłoby określenie limitów kwotowych dla tych 
umów. 

VI. Procedura dotycząca wieloletniej prognozy finansowej. 
Kompetencje organów j.s.t., dotyczące inicjatywy w sprawie sporządzenia projektu 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany oraz podjęcia tej 
uchwały, zostały określone w art. 230 ust. 1 i 6 u.f.p., podobnie jak w przypadku 
sporządzania projektu i podjęcia uchwały budżetowej. Zarząd j.s.t. posiada więc 
wyłączną inicjatywę w sprawie opracowania projektu uchwały w sprawie w.p.f. lub jej 
zmiany, a organ stanowiący podejmuje uchwałę w tej sprawie, nadając jej ostateczną 
treść, nie później niż uchwałę budżetową.  

W myśl art. 230 ust. 2-5 u.f.p., projekt uchwały w sprawie w.p.f. i jej zmiany 
podlega, podobnie jak projekt uchwały budżetowej, przekazaniu do regionalnej izby 
obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, 
Regionalna izba obrachunkowa ma zaopiniować przedłożony projekt, zwłaszcza pod 
kątem uwzględnienia przepisów dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów lat 
następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Poza tym 
regionalna izba obrachunkowa, na podstawie przyjętej przez j.s.t. uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej, wydaje opinię w sprawie 
prawidłowości planowanej kwoty długu j.s.t., wynikającej z planowanych i zaciągniętych 
zobowiązań, z uwzględnieniem relacji spłat zobowiązań do prognozowanych dochodów, 
obliczonej na podstawie przepisów art. 243 u.f.p. W przypadku wydania przez regionalną 
izbę obrachunkową negatywnej opinii w sprawie prawidłowości planowanej kwoty 
długu, na j.s.t. ciąży obowiązek dokonania takich zmian uchwały w sprawie w.p.f. lub jej 
zmiany oraz uchwały budżetowej, aby została zachowana relacja spłat zobowiązań do 
prognozowanych dochodów, obliczona na podstawie przepisów art. 243 u.f.p.  

Według art. 230 ust. 7 oraz art. 231 u.f.p., organ stanowiący j.s.t. nie może uchylić 
obowiązującej uchwały w sprawie w.p.f., nie podejmując jednocześnie nowej uchwały w 
tej sprawie. Organ stanowiący nie może także, bez zgody zarządu j.s.t., zmniejszyć 
wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na realizację przedsięwzięcia, jeżeli 
nie postanowi o zaniechaniu realizacji, okresowym wstrzymaniu realizacji lub 
ograniczeniu rzeczowego zakresu przedsięwzięcia, a wydatki zaplanowane w projekcie 
budżetu przez zarząd j.s.t. nie różnią się od wydatków przewidzianych na realizację 
przedsięwzięcia. Uchwały budżetowe powinny bowiem określać wydatki na realizację 
przedsięwzięć w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. 

Obowiązujące przepisy w treści art. 232 i art. 230 u.f.p., przewidują także 
kompetencje zarządu j.s.t. do dokonywania zmian wszystkich wartości przyjętych w 
w.p.f., wynikających z uchwał zmieniających uchwałę budżetową, z wyłączeniem zmian 
limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, które należą do kompetencji 
organu stanowiącego. Zmiany w w.p.f. dokonywane przez zarząd j.s.t., jako pochodne 
wobec zmian dokonywanych przez organ stanowiący w uchwale budżetowej, mają 
charakter porządkowy. Organ stanowiący j.s.t. jest także właściwy, na podstawie art. 231 
ust. 1 u.f.p., do podjęcia uchwały zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej 
wykonywanie przedsięwzięcia, która powinna poprzedzać podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany w.p.f. W przypadku, gdy w budżecie j.s.t. zostaną dokonane zmiany w zakresie 
wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t., 
zarząd j.s.t. ma obowiązek wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 
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zapewniających przestrzeganie obowiązku zachowania minimalnej zgodności budżetu i 
w.p.f., czyli w zakresie ich kategorii finansowych. 

VII. Podsumowanie. 
Podstawowe znaczenie wieloletniej prognozy finansowej należy upatrywać w 

zapewnieniu stabilności gospodarki j.s.t. i ich budżetów w dłuższym horyzoncie 
czasowym. Z założenia ma to być dokument planowania strategicznego, służący 
określaniu głównych kierunków rozwoju j.s.t. poprzez wskazanie ich potrzeb i 
możliwości. Zawarte w przepisach ustawy o finansach publicznych regulacje, które 
dotyczą wieloletniej prognozy finansowej, z jednej strony przejęły dotychczasowe 
rozwiązania dotyczące zwłaszcza prognozy łącznej kwoty długu j.s.t. oraz limitów 
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Z drugiej zaś, nadały nowy charakter 
temu dokumentowi, w szczególności poprzez nałożenie obowiązku przyjmowania go w 
drodze uchwały przez organ stanowiący j.s.t., wprowadzenie przy jego opracowywaniu i 
uchwalaniu obowiązku przestrzegania realistyczności danych, określenie okresu, na jaki 
się go sporządza, a także nałożenie obowiązku corocznej aktualizacji danych w niej 
zawartych oraz ciągłości jego obowiązywania. 

STRESZCZENIE  

W opracowaniu przedstawiono nowy instrument zarządzania gospodarką finansową j.s.t., 
jakim jest wieloletnia prognoza finansowa. Omówiono zakres przedmiotowy tego planu, a 
także treść integralnych części uchwały w sprawie w.p.f, jakimi są wieloletnie przedsięwzięcia i 
prognoza kwoty długu. Zbadano również relacje, jakie muszą wystąpić pomiędzy danymi 
zawartymi w tych dokumentach. Ustalono, że wieloletnia prognoza finansowa jako 
strategiczny plan o charakterze kroczącym, uchwalany przez organ stanowiący j.s.t. na 
minimalny okres czterech lat, będzie przyczyniała się do stabilizacji gospodarki finansowej 
j.s.t.w perspektywie dłuższej niż jeden rok budżetowy.  
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кандидат юридичних наук 
Одне із основних завдань, що стоїть перед сучасною українською державою – 

європейська інтеграція. Формуючи правове підгрунтя для входження у 
загальноєвропейські структури, наша держава практично з моменту проголошення 
своєї незалежності робить кроки до приведення правової системи у відповідність 
до стандартів європейського права, насамперед права Ради Європи і 
Європейського Союзу.  

У силу своєї особливої значимості питання зближення права України із 
європейським правом активно розглядається як на рівні науки, так і практики. 
Кількість публікацій з даного питання, видається, випереджає кількісні 
показники рівня дослідження будь-яких інших державно-правових явищ 
сучасної правової системи України. Поміж інших, звертають на себе увагу 
дослідження Рабіновича П.М., Луць Л.А., Микієвича М.М., Шевчука С.В. 
Значний науковий доробок доповнюється численними правовими актами, 
покликаними нормативно закріпити і окреслити процес адаптації правової 
системи України до міжнародних, зокрема європейських, правових 
стандартів. 

Попри те, щодо процесу формування законодавства України у контексті вимог 
європейського права існує ще чимало дискусійних питань, які з метою 
узагальнення і вироблення засадничих підходів доцільно розглянути у 
загальнотеоретичному аспекті. 

Наше дослідження розпочнемо із короткого аналізу доктринального матеріалу. 
Напрацювання українських науковців можна поділити (звичайно умовно) на 
чотири групи. Перша - спеціальні дисертаційні дослідження питань адаптації, 
імплементації, гармонізації українського і міжнародного права1. До другої 
належать збірники наукових матеріалів (статей, тез доповідей тощо) сформованих 
тематично чи за результатами проведених наукових конференцій 2. Третя – це 
різноманітні публікації фахівців, які вивчають питання впливу норм міжнародного 
права на окремі інститути права чи напрями правого регулювання суспільних 

                                                 
1 Див., наприклад: Раданович Н.М. Національна імплементація міжнародних договорів щодо 
прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження Конвенції про 
захист прав і основоположних свобод людини) /Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. – 
Львів, 2000. – 19с.; Лаба О.В. Право Європейського Союзу та право України: теоретико-правові 
проблеми співвідношення та гармонізації (1991-20004рр.) /Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.01. – К.,2005. – 21с.; Сюр Н.В. Правова інтеграція України до Європейського Союзу: 
теоретико-правове дослідження /Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. – К., 2006. – 20с. 
2 Див., наприклад: Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. – К., 
1998.; Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу. – Львів. 2003. – 
124с.; Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України /За ред. В.Н. Денисова. - К., 
2006. – 672с. 



 
Віталій Косович 50 

відносин в Україні1. Нарешті четверта категорія – це роботи присвячені 
характеристиці всесвітнього та регіонального права і, опосередковано, його впливу 
на правову систему України2. Практично у всіх дослідженнях аналізуються окремі 
проблеми співідношення права України з міжнародним, зокрема, європейським 
правом. Важливість теми спричиняє до того, що статті науковців й практиків 
стають надбанням не тільки вузького кола спеціалістів (що є не дуже позитивною 
рисою доктринальних публікацій в сфері права), а й широкої громадськості, 
оскільки дуже часто публікуються у пресі3. Сформована зусиллями науковців 
доктирина знайшла у значній мірі своє відображення у масиві правових актів 
України. 

Результати наукових досліджень стали основою для створення в Україні 
нормативної бази необхідної для впровадженння стандартів європейського права в 
національну практику. 

Висхідними нормативно-правовими актами, які мають програмне значення для 
зближення права України із європейським правом, є: Закон України від 
18.03.2004р. №1629-IV «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу»; Закон України від 26.06.2004р. 
№1906-ІУ «Про міжнародні договори України»; Закон України від 23.02.2006р. 
№3477-ІУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 
прав людини».  

Поряд із зазначеними документами, які містять загальні (інколи навіть 
декларативні) положення, створено низку правових актів із конкретними вимогами 
щодо правил, порядку, засобів і таке інше нормотворення у нашій державі 
відповідно до вихідних параметрів європейського права. Саме із цих актів 
розпочнемо аналіз якості юридичної регламентації в Україні питання формування 
«проєвропейського» та «проміжнародного» права.  

Щоб побачити і співставити нормативні приписи, що містяться в різних 
правивих актах (починаючи з актів глави держави і завершуючи відомчими 
актами) і спрямовані на забезпечення відповідності національного законодавства 
міжнародному праву змоделюємо таблицю: 

 

 

                                                 
1 Див., наприклад: Лозанський В.Р. Гармонізація нормативного регулювання природоохоронної 
діяльності в Україні з діючим у Європейському Союзі / Проблемы охраны окружающей 
природной среды. - Х., 1996. – С.61-75; Шевчук С. Роль центру порівняльного права при 
міністерстві юстиції України в процесі адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу /Бюл. міністерства юстиції України. – 2001. - №3. – С.44; Баймуратов М., 
Максименко С. Стратегія інтеграції України до Європейськогог Союзу: політико-правовий аналіз 
/Право України. – 2001. - №10. – С.101-104.; Недоречностям і виняткам не місце у законодавчих 
пазлах /Урядовий кур’єр. - 30 березня 2011р., №57; 
2 Див., наприклад: Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з 
ними правової системи України (теоретичні аспекти). – К., 2003. – с.170 - 254; Микієвич М.М. 
Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами. – Львів. 
2001. – 200с. 
3 Адаптація законодавства до стандартів ЄС: підсумки п’ятирічного шляху /Урядовий кур’єр. -11 
грудня 2003р., №234; Куди веде Україну «дорожня карта» євроінтеграції /Дзеркало тижня. – 17 
березня 2007р., №10 (639); Юридична освіта і практика Страсбурзького Суду /Юридичний 
вісник України. – 18-24 квітня 2009р., №16 (720) та інші.  
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№ Назва правового 
акта 

Приписи, що зобов’язують до врахування у 
протезі нормотворення норм міжнародного 
права 

1 Положення про 
порядок підготовки 
та внесення проектів 
актів Президента 
України 
//затверджене 
Указом Президента 
України від 
15.11.2006р. 
№970/2006 

 

 До проектів указів, що за предметом 
правового регулювання належать до сфер, 
правовідносини в яких регулюються правом 
Європейського Союзу, додається експертний 
висновок Міністерства юстиції України щодо 
відповідності проекту аcquis communautaire. У 
разі коли...проект указу не відповідає аcquis 
communautaire до проекту додається 
обгунтування необхідності видання такого акта 
без урахування аcquis communautaire, а в 
самому проеті має бути чітко визначено строк 
дії указу (п.8). 

 Положення про 
державну реєстрацію 
нормативно-
правових актів 
міністерств, інших 
органів виконавчої 
влади //затверджене 
Постановою 
Кабінету Міністів 
України від 
28.12.1992р. №731 

Державна реєстрація нормативно-
правового акта полягає у проведенні правової 
експертизи на відповідність його… Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950р. і протоколам до неї, 
міжнародним договорам України, згода на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою 
України, та аcquis communautaire, а також з 
урахуванням практики Європейського Суду з 
прав людини…. (п.1). 

 Регламент 
Кабінету Міністрів 
України 
//затверджений 
Постановою 
Кабінету Міністів 
України від 
18.07.2007р. №950 

Проект постанови Кабінету Міністрів …, 
що за предметом правового регулювання 
належать до сфер, правовідносини в яких 
регулюються правом Європейського Союзу, 
підлягає опрацювання із урахуванням аcquis 
communautaire.  

Під час опрацювання проекту акта 
Кабінету Міністрів України головний 
розробник визначає: 

– джерела аcquis communautaire, що 
регулюють правові відносини у зазначеній 
сфері; положення аcquis communautaire, що 
повинні бути враховані в проекті;  

– обгрунтовує у разі необхідності 
недоцільность урахування положень аcquis 
communautaire та передбачає в проекті акта 
строк його дії (ст.46). 
Проект постанови Кабінету Міністрів 

України …, що зачіпає права та свободи, 
грантовані Конвенцією про захист прав людини 
і основоположних свобод, підлягає 
оприлюдненню з урахуванням положень 
зазначеної Конвенції та практики 
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Європейського суду з прав людини. При цьому 
головний розробник визначає: чи містяться у 
проекті акта положення, що зачіпають права та 
свободи, гарантовані Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод; яких 
положень Конвенції стосується проект акта. 

Головний розробник забезпечує врахування 
у проекті акта Кабінету Міністрів положень 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (ст.47). 

 Методичні 
рекомендації щодо 
розроблення 
проектів законів та 
дотримання вимог 
нормопроектної 
техніки //схвалені 
постановою 
Міністерства юстиції 
України від 
21.11.2000р. №41 

Під час розроблення законопроектів слід 
враховувати: 

- норми чинних міжнародних договорів 
України, які стосуються теми законопроекту;  

- положення Угоди про партнерство та 
співробітництво між Україною та 
Європейськими Співтовариствами, зважаючи 
на її значення для реалізації проголошеного 
Україною курсу на європейську інтеграцію;  

- основні положення законодавства ЄС, 
якщо предмет правового регулювання 
законопроекту віднесено до пріоритетних сфер 
адаптації законодавства відповідно до 
Концепції адаптації або рішень Міжвідомчої 
координаційної ради з адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського 
Союзу. Для цього аналізуються тексти актів 
законодавства ЄС з питань, що належать до 
сфери правового регулювання законопроекту, 
та забезпечується певний ступінь відповідності 
законопроекту цим нормам.  

 
 Методичні 

рекомендації про 
порядок підготовки, 
подання на державну 
реєстрацію, 
скасування, обліку та 
зберігання 
нормативно-
правових актів 
митних органів 
України 
//затверджені 
Наказом Державної 
митної служби 
України від 
08.07.2003р. №441 

У довідці про відповідність проекту 
основним положенням законодавства ЄС 
зазначаються відомості щодо: 

а) належності акта за предметом правового 
регулювання до пріорітетних сфер адаптації 
законодавства; 

б) оцінка ступеня відповідності положень 
акта тим основним правовим нормам ЄС, до 
яких Україна взяла на себе зобов’язання 
наблизити національне законодавство … (п.8.4). 
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  Методичні 
рекомендації з 
підготовки та 
оформлення проектів 
законів України, 
нормативно-
правових актів 
Президента України, 
Кабінету Міністрів 
України, МНС та 
дотримання правил 
нормопроектної 
техніки //затверджені 
Наказом МНС від 
10.12.2007р. №851 

Проект постанови Кабінету Міністрів …, 
що за предметом правового регулювання 
належать до сфер, правовідносини в яких 
регулюються правом Європейського Союзу, 
підлягає опрацювання із урахуванням аcquis 
communautaire.  

Проект постанови Кабінету Міністрів 
України …, що зачіпає права та свободи, 
гарантовані Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, підлягає 
оприлюдненню з урахуванням положень 
зазначеної Конвенції та практики 
Європейського суду з прав людини. 

Ознайомившись із наведеними нормативними положеннями можна зауважити 
низку моментів: 

– основними напрями забезпечення відповідності національного законодавства 
нормам і принципам європейського права є створення нормативно-правових 
актів України із урахуванням права Європейського Союзу і права Ради Європи 
(насамперед, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 
практики Європейського суду з прав людини)1; 

– якщо виконання правил, визначених Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод, та прийнятих на її основі Європейським судом з прав 
людини рішень, є обов’язковим і застереженню не підлягає, то стосовно аcquis 
communautaire, у випадку необхідності, суб’єкти нормотворення в Україні 
можуть відступати. Причиною цього є напевно те, що Україна сьогодні член 
Ради Європи і поки що тільки на шляху до Євпропейського Союзу та до його 
правових стандартів; 

– тільки в одному із розглянутих нами правових документів сказано про 
необхідність під час розроблення законопроектів враховувати норми чинних 
міжнародних договорів України (саме міжнародні договори слугують основою 
європейського права і Україна долучається до них), які стосуються теми 
законопроекту; що викликає ряд міркувань. «Методичні рекомендації щодо 
розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки» 
втановлювались постановою Міністерства юстиції України 21.11.2000р., тобто 
після прийняття Конституції України, відповідно до якої міжнародні договори 
ратифіковані парламентом є частиною українського законодавства. Якщо 
договори складова національного законодавства, то немає потреби 
актцентувати увагу на необхідністі їх врахування у процесі законодавчої 
діяльності. Це те саме, що говорити про врахування при творення законів норм 

                                                 
1 Очевидно, саме тому Інститутом законодавства Верховної Ради України постійно здійснюється 
моніторнг європейського правового поля: Ради Європи та Європейського Союзу. Інститут на 
постійній основі здійснює щоквартальний випуск видань серії «реферативний огляд 
європейського права», в якому здійснює аналітичний огляд нормотрорчої діяльності 
Парламенської асамблеї та Комітету міністрів Ради Європи, Європейського праламенту, Комісії 
та Ради ЄС, моніторинг новоприйнятого законодавства ЄС, а також рішень, ухвалених 
Європейським судом з прав людини за скаргами проти України //Інститут, де народжуються 
законопроекти. / Голос України №211, - 10 листопада 2010р.- С.5.  
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чинного законодавства. Наступне: основні положення законодавства ЄС 
закріплені і договорами – то чи не має тут дублювання із вказівкою про 
врахування при творенні законодавства міжнародних договорів. Нарешті, 
Україна підписала низку різних міжнародних конвенцій, які розробила ООН1, 
а фактично увага приділяється тільки європейському праву. Саме тому, 
видається за необхідне, зосередити основну нашу увагу на дослідженні 
міжнародного договору загалом, а загальноєвропейських договорів як його 
складових. 
Стаття 9 Конституції України закріпила: «Чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 
законодавства України». Конституційна норма стала основою для формування чи 
не інституту права, норми якого закріплені як у загальному, так і спеціальному 
законодавстві. Так, Верховною Радою України прийнято 26.06.2004р. Закон 
України №1906-ІУ «Про міжнародні договори України», 23.02.2006р. Закон 
України №3477-ІУ «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини».  

Конституційний принцип знайшов своє відображення і у 
правоінтерпретаційній практиці. Наприклад, відповідно до рішення 
Конституційного Суду України у справі №12-рп/98 від 9 липня 1998 р. терміном 
«законодавство», що вживається у частині третій статті 21 Кодексу законів про 
працю України, охоплюються і чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України. 

Значна увага з’ясуванню місця міжнародних договорів у правовій системі 
України надається і у різних редакціях проектів Законів України «Про нормативно-
правові акти». Так, у законопроекті внесеному народним депутатом України Ю. 
Мірошниченком (реєстр. №7409 від 01.12.2010р.) про міжнародні договори 
ведеться мова у статтях 7 «юридична сила та їєрархія нормативно-правових актів» 
та 8 «юридична сила міжнародних договорів України». Відповідно до пункту 1 
статті 8 чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України мають вищу юридичну силу ніж закони і підзаконні 
нормативно-правові акти України, прийняті на основі Конституції. 

Підсумовуючи наведені положення, логічно зробити наступний крок - 
віднести міжнародні договори (а відповідно і норми європейського права, що 
містяться в договорах на рівні Ради Європи і Європейського Союзу) до системи 
нормативно-правових актів України. Це має бути зроблено також виходячи із 
вимог пункту 3 статті 22 Закону України «Про міжнародні договори України» та 
пункту 6, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N376 від 23 
квітня 2001 р. «Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-
правових актів та користування ним» про включення міжнародних договорів до 
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України. Однак, у статті 6 
проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» серед переліку законів і 
підзаконних нормативно-правових актів України ні міжнародні договори, ні якісь 
інші форми міжнародного права не згадуються. На нашу думку це підставно! 
Спробуємо пояснити чому. На практиці в Україні, як вказується у спеціальних 
дослідженнях присвячених закону, терміном законодавство (саме до нього 
відносять міжнародні договори, схвалені вищим законодавчим органом) 

                                                 
1 Можемо пишатися нашим законодавством /Голос України, 22 жовтня 2010р. – с.1,3. 
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охоплюються як закони, так і основані на них підзаконні нормативні акти1. Про 
міжнародні договори не йдеться. І, як видається, це правильно саме в світлі 
засадничих положень теорії права. 

Аксіоматичним сьогодні на рівні теорії права є твердження про те, що 
нормативно-правовий акт і нормативно-правовий договір, різновидом якого є 
міжнародний договір, є різними джерелами (формами) сучасного права2. 
Основою для розмежування виступають, зокрема, суттєво різні ознаки властиві 
даним правовим формам, на яких звертається увага у навчальних посібниках із 
теорії права і держави,3 не кажучи уже про спеціальні дослідження. Існуючі 
доктринальні положення дозволяють стверджувати, що міжнародний договір не 
може бути нормативно-правовим, і насамперед, законодавчим актом – а 
відповідно й частиною законодавства України. Намагання суб’єктів творення та 
офіційного тлумачення правових норм в Україні максимально закріпити 
принцип пріоритету норм міжнародного права над національним, видається, 
став причиною ігнорування загальновизнаних правових постулатів. Більш 
правильно вести мову про міжнародні договори України не як про частину 
національного законодавства, а як про джерело права України. Саме таке 
формулювання запропоноване у статті 17 Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: «Суди 
застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело 
права». У даному випадку законодавець розглядає «Конвенцію про захист прав 
людини і основоположних свобод» 1950р. - міжнародно-правовий договір 
укладений державами членами Ради Європи (Конвенцію ратифіковано Законом 
України N 475/97-ВР від 17.07.97р.) як акт, що має використовуватись у 
правозастосувальній практиці України, а не нормативно-правовий акт в межах 
національної правової системи.  

Порівнюючи вказану статтю із статтями 9 Конституції України та 19 Закону 
України «Про міжнародні договори», необхідно зазначити наступне. Джерела 
міжнародного права ділять на первинні (насамперед, установчі договори) та 
вторинні (наприклад, практика міждержавних Судів)4; відповідно Конвенція 
первинне право, а рішення Європейського Суду з прав людини -вторинне. Існує 
думка, що не можна вести сьогодні мову про Конвенцію, не кажучи про практику 
суду. Багато обов’язків, які випливають із Конвенції, сформульовані саме Судом5. 
Отож, у світлі конституційної норми можна вести мову про визнання частиною 
національного законодавства України і Конвенції, і практики Суду. Якщо стосовно 
Конвенції лише певним чином, то стосовно практики напевно повністю ні. Рішення 
Суду не є міжнародними договорами, виконують роль судового прецедента, але ж 
ніяк не є законодавчого акта. Беручи до уваги те, що левова частина міжнародних 

                                                 
1 Дутка Г.І. Закон у системі нормативно-правових актів України. // Автор. дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.01. – К.,2003. - С.13. 
2 Див., наприклад: Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – Львів, 2008. – 
С.126-127.; Марченко Н.М. Источники права. - М., 2005. – 760с.; Общая теория государства и 
права. Академический курс в трех томах /отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 2007. – С.268. 
3 Див., наприклад, навчальний посібник Луць Л.А. Загальна теорія держави і права. - К., 2007. – 
C.193. 
4 Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. – К., 2002.- 
С.120-121. 
5 Бущенко А.П. Практика Європейского Суда по правах человека. – М., 2001. – С.4. 
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договорів України це договори пов’язані із Європейським Союзом та Радою Європи, 
більш правильно визначати їх джерелами права, а не законодавством України. 

Визначаючи пріоритет норм міжнародного права і декларуючи намір 
імплементувати їх в національну правову систему, не можна ототожнювати різні 
джерела права. Більш доцільно вести мову про місце і верховенство міжнародних 
договорів в ієрархічній системі джерел права України, а не в системі нормативно-
правових актів або системі законодавства. Міжнародний договір не може 
включатися до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України. 
Від має реєструватися в спеціальному реєстрі міжнародних договорів України 
ратифікованих Верховною Радою чи загальному реєстрі джерел права України (які 
на наше переконання будуть у майбутньому створені). 

Дотримуючись такого підходу, частини І статей 9 Конституції України та 19 
Закону України «Про міжнародні договори України» доцільно сформулювати у 
такій редакції: «чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, є джерелом права України». 

Частину другу згаданої 19 статті треба відповідно сформулювати так: «якщо 
міжнародним договором, який набрав чинності в установленому порядку, 
встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному законодавстві 
України, то норми законодавства України мають приводитись у відповідність до 
правил визначених міжнародним договором». 

Саме такий механізм сьогодні передбачено правовими актами України, 
спрямованими на досягнення відповідності між національним правом і 
стандартами європейського права1. Так, «прямуючи» до Європейського Союзу 
правотворчі органи України активно оновлюють українське законодавство, 
приймають спеціальні нормативно-правові акти, що визначають послідовність дій, 
спрямованих на правову євроінтеграцію.2 

Коротко нагадаємо основні нормативно-правові акти, що встановили етапи 
адаптації права України до права ЄС. 14 червня 1994р. Україна підписала Угоду про 
партнерство і співробітництво з Європейським Співтовариством та його державами 
членами. 11червня 1998 р. Указом Президента України затверджено Стратегію 
інтеграції України до Європейського Союзу. Верховна Рада України 21 листопада 
2002 р. приймає Закон „Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу”, а 18 березня 2004 р. 
Закон „Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу”. Не вникаючи у змістовні тонкощі, звернемо 
увагу на загальнотеоретичні питання, пов’язані із співвідношенням українського і 
європейського права, зокрема, європейського законодавства.  

Закон України N 1629-IV від 18 березня 2004р. „Про Загальнодержавну 
програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

                                                 
1 Знову ж таки виникає певна неузгодженість між статею 9 Конституції і даними правовими 
актами. Конституція зобов’язує визнавати міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою, частиною законодавства України, а правові акти встановлюють 
обов’язок адаптовувати чинне і новостворюване законодавство до стандартів визначених цими 
договорами. Також існує і відмінність в силу того, що конституційний припис стосується 
міжнародних договорів ратифікованих парламентом (наприклад, договори на рівні Ради Європи), 
а вказані правові акти і тих, до укладення яких наша держава прагне (договори, що стосуються 
Європейського Союзу).  
2 Див. наприклад, Закон України „Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 21 листопада 2002р. 



ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ 57

Союзу” закріплює поняття правова система та втановлює перелік актів, що 
відносяться до законодавство ЄС. Термін „право ЄС”, який часто використовується 
науковцями і практиками, в зазначеному законі не використовується. Розуміння 
права ЄС як ситеми норм і принципів, що регулюють інтеграційні правовідносини 
в межах функціонування Євросоюзу1 може сформуватися лише опосередковано на 
основі аналізу змісту норм закону. У розділі другому вказується, що правова 
система ЄС включає акти законодавства Європейського Союзу (але не 
обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної 
зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх 
справ. Як бачимо Закон ототожнює правову систему ЄС в основному із системою 
правових актів ЄС. Таке розуміння у світлі існуючи загальнотеоретичних підходів 
до поняття правова система2 та і міждержавна правова система3 видається 
неповним.  

Джерельною базою права ЄС виступає первинне та вторинне законодавство 
ЄС. Не розкриваючи зміст терміну законодавство ЄС, законодавець у розділі ІІ дає 
перелік актів, які відносяться до первинного та вторинного законодавства. До 
первинного належать: Договір про заснування Європейського економічного 
співтовариства 1957 року (з 1993 року - Договір про заснування Європейського 
співтовариства), Договір про заснування Європейського співтовариства з атомної 
енергії 1957 року (далі - установчі договори) з наступними змінами, внесеними 
Маастрихтським договором (Договір про утворення Європейського Союзу 1992 
року), Амстердамським договором 1997 року та Ніццьким договором 2001 року, а 
також актами про приєднання; Договір про Європейський Союз 1992 року, із 
змінами, внесеними Амстердамським договором 1997 року та Ніццьким договором 
2001 року, а також договорами про приєднання; Договір про злиття 1965 року; акти 
про приєднання нових держав-членів. Вторинне законодавство - це: директива; 
регламент; рішення; рекомендація або висновок; джерело права у формі 
міжнародної угоди; загальний принцип права Європейського співтовариства; 
рішення Європейського суду; спільна стратегія у сфері спільної зовнішньої 
політики та політики безпеки, як це визначено статтею 13 Договору про 
Європейський Союз; спільні дії в рамках спільної зовнішньої політики та політики 
безпеки; спільна позиція у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки; 
рамкове рішення щодо гармонізації законодавства в контексті положень Договору 
про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та судових органів у 
кримінальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз; спільна 
позиція в контексті положень Договору про Європейський Союз про 
співробітництво правоохоронних та судових органів у кримінальних справах 
(стаття 34 Договору про Європейський Союз); рішення в контексті положень 
Договору про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та 

                                                 
1 Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. – К., 2002. С.15. 
2 Правова (юридична) система – це система всіх юридичних явищ, які існують у певній державі 
або у групі держав.// Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – Львів.2008. – 
С.137. 
3 Міждержавно-правова система – це цілісна структурно впорядкована за допомогою 
міжнародно-правових норм та інших юридичних засобів стійка взаємодія суб’єктів 
міжнародного права, що забезпечує належний міжнародний правопорядок як необхідну 
передумову функціонування світової системи загалом та регіональних її систем зокрема. //Луць 
Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи 
України (теоретичні аспекти). - К., 2003. с.96. 
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судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про Європейський 
Союз); загальне положення або принцип у сфері спільної зовнішньої політики та 
політики безпеки1.  

Усі наведені в переліку правові акти іменуються законодавством! Таке 
формулювання звичайно не відповідає усталеному на загальнотеоретичному рівні 
підгоду згідно якого під законодавством розуміють систему законів та підзаконних 
нормативно-правових актів держави (не кажучи уже про те, що на думку деяких 
науковці поняттям законодавство можуть охоплюватись лише закони і ні в якому 
разі підзаконні нормативно-правові акти). 

Як бачимо до первинного (базового, вихідного) законодавства відносять 
установчі акти нормативного характеру для держав членів ЄС, що видається 
виправданим лише у контексті норм Закону України «Про міжнародні договори» (і 
якщо не брати до уваги, що Україна не долучилась до них). До вторинного ж 
законодавства (що зовсім незрозуміло) відносять правові акти, які мають різну 
юридичну природу та регулятивне призначення: 

– акти нормативно-правового характеру ( директиви, регламенти, рішення 
тощо); 

– загальні принципи права Європейського співтовариства; 
– акти застосування права (рішення Європейського Суду); 
– форми прояву діяльності держав членів ЄС (спільна стратегія, спільна позиція 
та спільні дії у сфері зовнішньої політики та політики безпеки). 
Таким чином Закон України „Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу”, декларуючи 
намір нашої держави привести національне законодавство у відповідність до 
законодавства ЄС, реально ж закріплює завдання адаптації законодавства України 
до правових актів ЄС, а ще точніше частково до правової системи ЄС (оскільки, 
наприклад, спільні дії держав членів ЄС у сфері зовнішньої політики та політики 
безпеки це – у більшій мірі діяльнісний ніж формально матеріалізований чинник 
правової системи ЄС). Тобто беруться до уваги усі види актів, форм та видів 
діяльності у яких містяться норми існування та функціонування Європейського 
Союзу, або точніше джерела права ЄС.  

Наведені міркування схиляють до висновку про неточність формулювань у 
Законі України „Про Загальнодержавну програму … ” і необхідність внесення 
змін, насамперед, до назви та розділу другого. Даний Закон України має мати назву 
«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до джерел 
права Європейського Союзу». У розділу другому і по тексту цього нормативно-
правового акта терміни «первинне та вторинне законодавство» доцільно замінити 
термінами «первинні і вторинні джерела права ЄС»2. 

У розділі третьому Закону „Про Загальнодержавну програму адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу” (далі Закон) 
                                                 
1 Ми навели весь перелік з метою проілюструвати повну невідповідність нормативно 
закріпленого розуміння законодавства ЄС існуючому, починаючи з римського права і до кінця 
ХХ століття доктринальному розумінню того, що таке закон і відповідно тому, що маже 
трактуватися як законодавство.  
2 Хоча виникає чимало питань щодо іх практичної реалізовуваності, наприклад, яким чином 
будуть враховуватись спільні дії, позиції, політика держав членів ЄС (які об’єктивно не можуть 
бути незмінними) на протязі декількох років і в такій широкій сфері суспільних відносин (від 
митного до екологічного права)? А якщо ще брати до уваги різні політичні та економічні 
чинники? 
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передбачено, що державна політика України щодо адаптації законодавства 
формується як складова частина правової реформи в Україні та спрямовується на 
забезпечення єдиних підходів до нормопроектування, обов’язкового врахування 
вимог законодавства ЄС під час нормопроектування…. У наступних розділах 
визначено основні етапи, послідовність, інституційний механізм адаптації; 
особливості розгяду законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, 
що належать за предметом правового регулювання до сфер, правовідносини в яких 
регулюються правом ЄС. Наведений «план дій» суб’єктів нормотворення в 
Українні і є оптимальним механізмом приведення законодавства України у 
відповідність до міжнародних договорів України, схвалених Верховною Радою; а 
також стандартів і принципів міжнародного права до яких Україна прагне 
приєднатися.  

Отож, можна констатувати, що в Україні сьогодні є загалом достатня 
юридична база необідна для максимального наближення національних 
нормативно-правових актів до кращих європейських правових стандартів. 
Зауваження викликає хіба що, на наш погляд, загальний характер нормативних 
приписів, які це передбачають. Візьмемо для прикладу припис, що міститься у п.1 
«Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, 
інших органів виконавчої влади», в якому зазначено, що державна реєстрація 
нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на 
відповідність його… Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
1950р. Щодо такої відповідності виникає чимало питань, наприклад, як досягнути 
адекватності між нормами національного законодавства і нормами Конвенції, в 
яких використовуються оціночні поняття1. На практиці більша вірогідність 
забезпечення відповідності, коли йде мова про використання у процесі 
національного правотворення формально визначених приписів міжнародного 
права. Коли за еталон беруться формально невизначені приписи, то відповідність 
має доволі відносний характер. Напевно саме тому є необхідним використання у 
якості джерельної бази не тільки Конвенції, а і практики її використання (що має 
сьогодні місце в Україні стосовно Конвенції та практики Європейського Суду з 
прав людини). Це знову ж таки доказ того, що міжнародні договори, схвалені 
Верховною Радою, не можуть автоматично ставати законодавством України. 

Ще один важливий момент, який не надто сьогодні береться до уваги те, що 
міжнародні акти творяться за допомогою певних засобів правотворчої техніки, і що 
при формуванні внутрідержавного права їх також варто застосовувати (їх аналіз і 
можливості використання суб’єктами нормотворення в Україні потребує окремого 
дослідження). 

Визначивши місце міжнародних договорів, схвалених Верховною Радою, в 
системі правових регуляторів суспільних відносин в Україні, можна вести мову і 
про їх ієрархію в системі джерел права України, насамперед, по відношенню до 
нормативно-правових актів України. Найбільш повно дане питання сьогодні 
розглядається у проекті Закону України «Про нормативно-правові акти», зокрема у 
статтях 7 та 8.  

Як вказувалось, стаття 6 даного законопроекту міжнародні договори до 
системи нормативно-правових актів України не відносить. У той же час у статті 7 
«юридична сила та ієрархія нормативно-правових актів» в підпунктах 2-11 пункту 

                                                 
1 Досить об’ємне і дискутивне питання, яке ми пробували висвітлити у спеціальних публікаціях 
/див. Косович В.М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки.- Львів.2010.- С.109-131.  
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1 йде мова відповідність законів і підзаконних нормативно-правових актів України 
міжнародним договорам України. Стаття 8 додатково акцентує увагу на вищості 
юридичної сили міжнародних договорів, затверджених уповноваженими органами 
української держави, над нормативно-правовими актами України. Це вказує на те, 
що на законодавчому рівні пропонується визнати пріоритетність міжнародного 
договору поміж інших джерел права України. 

Ознайомившись із текстом статей 7 та 8 проекту закону «Про нормативно-
правові акти», можна зауважити, що вони потребують певного уточнення. 
Відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 7 «закони України повинні відповідати», 
а пункту 1 статті 8 закони України “мають меншу юридичну силу” від чинних 
міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України. У такому випадку редакція підпунктів 3-11 пункту 1 статті 7 
суперечить даному принципу, оскільки передбачає, що підзаконні акти, починаючи 
з постанов Верховної Ради України і завершуючи рішеннями місцевих рад 
нормативного характеру, «приймаються на основі та на виконання Конституції і 
законів України, міжнародних договорів України», тобто у порядку ієрархії 
Конституції, законам, міжнародним договорам (порушується принцип вищості 
юридичної сили міжнародного договору, схваленого Верховною Радою, над 
законом). Щоб усунути вказану «неув’язку», необхідно переставити місцями 
терміни «закон» й «міжнародний договір» і відповідно викласти підпункти 3-11 
пункту 1 статті 7 у редакції: «на основі та на виконання Конституції України, 
міжнародних договорів України, законів України». Водночас виникає питання 
щодо узгодження статей 7 та 8 у контексті того, що юридична сила міжнародних 
договорів, як передбачено статтею 8, залежить від того, який орган їх затверджує – 
Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, 
міністерства чи інші центральні органи виконавчої влади. Щоб досягти 
відповідності, у підпункти 3-7 пункту 1 статті 7 доцільно внести корективи і 
доповнити їх вказівкою на відповідність певній категорії міжнародних договорів. 
Так, наприклад, підпункт 4 викласти у редакції: «укази Президента України, 
постанови Кабінету Міністрів України приймаються (видаються) на основі та на 
виконання Конституції України, міжнародних договорів України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законів України, 
міжнародних договорів, затвердження чи прийняття яких відбувається у формі 
указу Президента України чи постанови Кабінету Міністрів України і мають вищу 
юридичну силу….». Запропоноване доповнення сприятиме повноті норми, 
закріпленої статтею 7 і її узгодженості із статтею 8 проекту Закону «Про 
нормативно-правові акти» та статтею 3 Закону України «Про міжнародні договори 
України»; однак викликає критику через громіздкість, складність, термінологічну 
перенасиченість. Одним із варіантів виходу може бути вилучення із тексту 
підпунктів 2-11 пункту 1 статті 7 вказівки про відповідність законів і підзаконних 
нормативно-правових актів України міжнародним договорам. Це видається 
можливим у силу низки причин: 

– в зазначеній статті йде мова про юридичну силу та ієрархію нормативно-
правових актів України, до яких міжнародний договір не належить; 

– юридична сила міжнародних договорів України по відношенню до 
нормативно-правових актів України та їх ієрархія визначаються також статтею 
8, тобто має місце певна тавтологія між даними статтями; 

– якщо у статті 7 вести мову про міжнародні договори України, як джерело 
(основу) для формування нормативно-правових актів України, то треба також 
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згадувати і про рішення всеукраїнського референдуму, що мають нормативний 
характер, і про інтерпретаційно-правові акти, створювані Конституційним 
Судом України. 
Більш правильно, на наш погляд, не вести мову у практично кожному із 11 

підпунктів пункту 1 статті 7 про міжнародні договори, а ввести новий пункт 2, в 
якому закріпити, що при визначенні ієрархії нормативно-правових актів України 
враховуються міжнародні договори України за їх юридичною силою, відповідно до 
статті 8.  

Ще один важливий напрям на шляху до наближення правової системи України 
до загальноєвропейських правових стандартів використання досвіду держав, які 
уже є і членами Ради Європи, і членами Європейського Союзу й адаптували у 
значній мірі своє право до європейського. З цією метою можемо взяти як приклад 
право Польщі, яке як і українське, на думку багатьох компаративістів, належало у 
минулому до соціалістичного типу правової системи. 

Щоб наш аналіз мав практичну значимість оберемо об’єктом дослідження 
Закон Польщі від 20 липня 2000р. «Про оприлюднення нормативних і деяких 
інших правових актів» (Ustawa «O oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych 
innych aktow prawnych»). В Україні щодо прийняття акта такого плану дискусії 
тривають уже понад десять років.  

Ознайомившись із текстом даного закону, ми виявили низку положень, які є 
цікавими як важливий елемент національного права, так і у ракурсі використання 
права Європейського Союзу. Так, у статтях 9 та 10 Закон Польщі «Про 
оприлюднення нормативних і деяких інших правових актів» чітко визначено 
категорії актів, які опубліковуються в офіційних друкованих виданнях “Dziennik 
Ustaw” та “Monitor Polski”. Таке розмежування сприяє належному регулюванню 
суспільних відносин, оскільки ознайомившись із джерелом оприлюднення 
нормативного акта, особа навіть без спеціальної освіти може зробити висновок про 
те, наприклад, чи перед нею розпорядження Президента Польщі, що має силу 
закону, чи розпорядження Президента Польщі, що видається на підставі закону. 

Виходячи, як видається, із верховенства права Європейського Союзу в пункті 
3 статті 1 Ustawa «O oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow 
prawnych» закріплено, що принципи та процедури оприлюднення нормативних 
актів та інших правових актів Європейського Созу визначені Європейським 
Союзом.  

Ми уже робили зауваження щодо того, що чинні нормативно-правові акти 
нашої держави відносять до законодавства ЄС усі правові акти, що видаються цією 
загальноєвропейською організацією. Натомість, у статті 29а Закону Польщі дається 
чітке розмежування правових актів Європейського Союзу, що підлягають 
оприлюдненню в Офіційному журналі ЄС, на певні категорії. Перша група (серія L 
- законодавство) включає: рішення, директиви, постанови, рекомендації, судові 
рішення. До другої (серія С – повідомлення або інформації та оголошення) 
відносяться: протоколи засідань Європейського парламенту, доповіді Рахункової 
палати, пропозиції до участі в програмах і проектах ЄС і таке інше. Нарешті третя 
(серія S – додаток) містить: договори, що становлять спільний інтерес, публічні 
контракти для установ ЄС, Угоди про Європейський економічний союз тощо. 
Власне така диференціація до поділу правових актів ЄС має використовуватись і в 
Україні.  

Ще один важливий момент, який можна запозичити у польських колег – 
створення широких можливостей для ознайомлення суспільства із правом 
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Європейського Союзу. Зокрема, стаття 29в Ustawa «O oglaszaniu aktow 
normatywnych i niektorych innych aktow prawnych» встановлює, що місцеві органи 
влади на території своєї діяльності забезпечують безкоштовний доступ до 
ознайомлення зі збірниками Офіційного журналу ЄС польською мовою на 
паперовому носії або в електронному вигляді. Знання засадничих постулатів 
європейського права запорука формування «проєвропейської» свідомості в 
українському суспільстві. 

Задекларований українською державою курс на визнання пріоритетності норм 
міжнародного права над національним має реалізовуватись через систему 
нормативно закріплених правил, які: визначають механізм адаптації національного 
законодавства до стандартів міжнародного права, визнаних Україною; 
встановлюють можливість і порядок використання міжнародних правових актів як 
джерел права України; регулюють їх співвідношення з нормативно-правовими 
актам України.  

SUMMARY 

The article analyses the currently existing regulatory and legal framework of Ukraine, that 
determines the procedure of bringing the legislature of Ukraine in accordance with that of the 
European Union and the Council of Europe, as one of the components of international law. 
The main attention is concentrated on the existing disadvantages of the legislative acts of 
Ukraine, which determine the rules and the procedure of the above mentioned adaptation. The 
article also contains suggestions of possible ways of overcoming them. 

Key words: European Law, International Contract, Legislative Act 
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doktor prawa 
Jednym z głównych wyzwań stojących przed współczesnym państwem ukraińskim 

jest integracja europejska. Tworząc podstawę prawną wejścia do struktur europejskich, w 
Ukrainie niemal od chwili uzyskania niepodległości podejmują się działania w celu 
dostosowania systemu prawnego do zasad prawa europejskiego, przede wszystkim do 
prawa Rady Europy i Unii Europejskiej.  

Ze względu na szczególne znaczenie, kwestia zbliżenia prawa Ukrainy do 
europejskiego prawa rozpatrywana zarówno jak na poziomie naukowym, tak i 
praktycznym. Liczba publikacji na ten temat, wydaje się przeważać nad ilościowymi 
wskaźnikami naukowych badań innych państwowo-prawnych zjawisk współczesnego 
systemu prawnego Ukrainy. Między innymi, należy zwrócić uwagę na badania 
Rabinowicz P.M., Lutz L.A., Mykijewycza M.M., Szewczuk S.W. Znaczący wkład 
naukowy uzupełniają liczne akty prawne, mające na celu wzmocnienie regulacji i 
określenie procesu dostosowania systemu prawnego Ukrainy do międzynarodowych, 
zwłaszcza europejskich, standardów prawnych.  

Mimo, że proces tworzenia ustawodawstwa Ukrainy w kontekście wymogów prawa 
europejskiego mieści wiele kontrowersyjnych kwestii w celu ujednolicenia i 
opracowania podstawowych podejść należy go rozpatrywać w ogólnoteoretycznym 
znaczeniu. 

Nasze badanie rozpocznie się z krótkiej analizy materiału doktrynalnego. 
Opracowania ukraińskich naukowców można podzielić (wyłącznie warunkowo) na 
cztery grupy. Pierwsza - specjalne badania dysertacyjne na temat adaptacji, wdrażania, 
harmonizacji prawa ukraińskiego i międzynarodowego.1 Druga to zbiory materiałów 
badawczych (artykuły, tezy konferencji, itp.) tworzonych tematycznie lub w wyniku 
przeprowadzonych konferencji naukowych.2 Trzecia – jest to szereg publikacji 
ekspertów badających zagadnienie wpływu prawa międzynarodowego na odrębne 

                                                 
1 Patrz.naprzykład: Раданович Н.М. Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав 
людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження Конвенції про захист 
прав і основоположних свобод людини) /Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. – Львів, 
2000. – 19с.; Лаба О.В. Право Європейського Союзу та право України: теоретико-правові 
проблеми співвідношення та гармонізації (1991-20004рр.) /Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.01. – К.,2005. – 21с.; Сюр Н.В. Правова інтеграція України до Європейського Союзу: 
теоретико-правове дослідження /Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. – К., 2006. – 20с. 
2 Patrz.naprzykład: Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. – К., 
1998.; Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу. – Львів. 2003. – 
124с.; Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України /За ред. В.Н. Денисова. - К., 
2006. – 672с. 
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instytucje prawa lub kierunki regulacji prawnej stosunków społecznych na Ukrainie.1 
Wreszcie, czwarta kategoria - prace poświęcone charakterystyce prawa 
międzynarodowego oraz regionalnego, a także, pośrednio, jego wpływu na system 
prawny Ukrainy.2 Praktycznie we wszystkich badaniach analizowane są problemy 
korelacji prawa Ukrainy i prawa międzynarodowego, zwłaszcza z prawem europejskim. 
Znaczenie tego tematu prowadzi do tego, że artykuły naukowców i praktyków stają się 
osiągnięciem nie tylko wąskiego kręgu specjalistów (co nie jest bardzo pozytywną cechą 
doktrynalnych publikacji z zakresu prawa), ale także ogółu społeczeństwa, ponieważ 
bardzo często publikowane w prasie.3 Założona przez naukowców doktryna znalazła w 
dużej mierze odzwierciedlenie w szeregu aktów prawnych Ukrainy. 

Wyniki badań naukowych stały się podstawą tworzenia na Ukrainie normatywnej 
bazy niezbędnej dla wprowadzenia standardów prawa europejskiego do praktyki 
krajowej.  

Podstawowymi normatywno-prawnymi aktami, które stanowią zasadnicze znaczenie 
dla zbliżenia prawa Ukrainy do prawa europejskiego, są: Ustawa Ukrainy z dnia 
18.03.2004r. №1629-IV «O Ogólnopaństwowym programie adaptacji ustawodawstwa 
Ukrainy do prawodawstwa Unii Europejskiej»; Ustawa Ukrainy z dnia 26.06.2004r. 
№1906-IV «O umowach międzynarodowych Ukrainy»; Ustawa Ukrainy z dnia 
23.02.2006r. №3477-IV «O egzekwowaniu wyroków i zastosowaniu orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.»  

Wraz z tymi dokumentami, które zawierają ogólne (czasem nawet deklaratywne) 
postanowienia, na Ukrainie wydano liczbę aktów które mieszczą szczególne wymogi 
wobec reguł, procedur, narzędzi, a także inne reguły tworzenia prawa odpowiednio do 
zasad prawa europejskiego. To z tych aktów rozpocznie się nasza analiza regulacji 
prawnej kwestii tworzenia «proeuropejskiego» oraz «promiędzynarodowego» 
prawodawstwa na Ukrainie.  

№ Nazwa aktu prawnego Przepisy zobowiązujące do 
uwzględnienia norm 
międzynarodowych pod czas tworzenia 
ustawodawstwa 

1 Regulamin o trybie 
przygotowania oraz podania 
projektów aktów prawnych 
prezydenta Ukrainy 

Wraz z projektem ukazu, w jakim 
przewiduje się regulowanie prawne w 
dziedzinie stosunków społecznych które 
równeiż należą do dziedzin 

                                                 
1 Patrz.naprzykład: Лозанський В.Р. Гармонізація нормативного регулювання природоохоронної 
діяльності в Україні з діючим у Європейському Союзі / Проблемы охраны окружающей 
природной среды. - Х., 1996. – С.61-75; Шевчук С. Роль центру порівняльного права при 
міністерстві юстиції України в процесі адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу /Бюл. міністерства юстиції України. – 2001. - №3. – С.44; Баймуратов М., 
Максименко С. Стратегія інтеграції України до Європейськогог Союзу: політико-правовий аналіз 
/Право України. – 2001. - №10. – С.101-104.; Недоречностям і виняткам не місце у законодавчих 
пазлах /Урядовий кур’єр. - 30 березня 2011р., №57; 
2 Patrz.naprzykład: Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з 
ними правової системи України (теоретичні аспекти). – К., 2003. – с.170 - 254; Микієвич М.М. 
Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами. – Львів. 
2001. – 200с. 
3 Адаптація законодавства до стандартів ЄС: підсумки п’ятирічного шляху /Урядовий кур’єр. -11 
грудня 2003р., №234; Куди веде Україну «дорожня карта» євроінтеграції /Дзеркало тижня. – 17 
березня 2007р., №10 (639); Юридична освіта і практика Страсбурзького Суду /Юридичний 
вісник України. – 18-24 квітня 2009р., №16 (720) oraz inne. 
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//zatwierdzone Ukazem 
Prezydenta Ukainy z dnia 
15.11.2006r. №970/2006 

uregulowanych prawem wspólnotowym 
należy podać opinię Ministerstwa 
sprawedliwości Ukrainy na 
odpoweidność projektu acquis 
communautaire. W przypadku 
niezgodności projektu rozporządzenia z 
acquis communautaire do tego nalęzy 
dodac uzasadnienie potrzeby wydania 
takiego ukazu bez uwzględnienia acquis 
communautaire, oraz w projekcie tego 
ukazu ma być wyznaczony termin 
czynności. (pkt.8). 

2 Regulamin o państwowej 
rejestracji aktów normatywno-
prawnych wydanych przez 
ministerstwa oraz inne organy 
władzy wykonawczej 
//zatwierdzone Rozporządzeniem 
Gabinetu Ministrów Ukrainy z 
dnia 28.12.1992r. №731 

Państwowa rejestracja aktów 
normatywno-prawnych przewiduje 
ekspertyzę tych aktów na 
odpowiedność… Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności 1950r. i jej protokołom, 
umowom międzynarodowym Ukrainy, 
ratyfikowanych przez Radę Najwyższą 
Ukrainy oraz аcquis communautaire, a 
także z uwzgłenieniem orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału z Praw 
Człowieka …. (pkt.1). 

3 Regułamin Gabinetu 
Ministrów Ukrainy 
//zatwierdzony Rozporządzeniem 
Gabinetu Ministrów Ukrainy z 
dnia 18.07.2007r. №950 

Projekt Rozporządzenia Gabinetu 
Ministrów…, w którym przewidziano 
regulacje prawne w dziedzinie 
stosunków prawnych uregulowanych 
także w ustawodawstwie Unii 
Europejskiej, muszą być opracowane z 
uwzględnienim аcquis communautaire.  

Pod czas opracowania projektu 
aktu Gabinetu Ministrów Ukrainy 
główny projektant wyznacza: 

- źródła acuis communataire, w 
których uregulowano stosunki w 
wyzanaczonej dziedzinie; normy acuis 
communataire, które powinne być 
uwzględnione w projekcie; 

- dowodzi w razie potrzeby 
możliwość nieuwzględnienia norm 
acquis communataire oraz wyznacza 
termin czynności tego aktu (art.46).  

Projekt Rozporządzeinia Gabinetu 
Ministrów Ukrainy…, który stosowany 
między innymi i do praw i wolności 
człowieka, gwarantowane przez 
Konwencję o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności podlega 
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ogłoszeniu z uwzględnieniem norm 
danej Konwencji oraz orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału z Praw 
Człowieka. Przy tym, główny autor 
wyznacza: czy mieszczą się w tekscie 
projektu aktu przepisy wobec praw i 
wolności człowieka, gwarantowanych 
przez Konwencję o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności, 
których przepisów Konwencji dotyczy. 

Główny autor zabezpiecza 
uwzględnienia w projekcie aktu 
Gabinetu Ministrów przepisów 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności (art.47). 

4 Wytyczne dotyczące 
opracowania projektów ustaw a 
także uwzgłednienia wymóg 
prawotwórczej techniki 
//zatwierzone rozporządzeniem 
Ministerstwa sprawiedliwości 
Ukrainy z dnia 21.11.2000r. №41 

Podczas przygotowywania 
projektów ustaw należy uwzględniać: 

- normy umów międzynarodowych 
Ukrainy odnoszących się do tematu 
projektu ustawy; 

- normy Umowy o Partnerstwie i 
współpracy między Ukrainą i 
Wspólnotą Europejską z uwagi na jego 
znaczenie dla realizacji głoszenej przez 
Ukrainę politykę integracji europejskiej; 

- podstawowe przepisy prawa UE, 
jeżeli przedmiotem regulacji prawnej 
projektu ustawy są priorytetowe obszary 
adaptacji ustawodawstwa zgodnie z 
Koncepcją adaptacji lub decyzjami 
Miedzyurzędowej Rady 
Koordynacyjnej Ukrainy z pytań 
adaptacji ustawodawstwa ukraińskiego 
do ustawodawstwa UE. W tym celu 
analizowane są teksty aktów 
prawodawstwa UE w sprawach 
objętych zakresem regulacji prawnej 
projektu ustawy i zapewnia się pewien 
stopień zgodności projektu z tymi 
przepisami. 

5 Wytyczne dotyczące o trybie 
opracowania, przedstawienia do 
rejestracji państwowej, uchylenia, 
ewidencji oraz przechowywania 
aktów normatywno prawnych 
wydanych przez organy celne 
Ukrainy // zatwierzone nakazem 
Państwowej słuzby celnej 
Ukrainy z dnia 08.07.2003р. 

Wniosek o zgodność projektu z 
podstawowymi przepisami 
ustawodawstwa UE zawiera informacje 
o: 

a) przynależności projektu ustawy 
do priorytetowych dziedzin adaptacji 
ustawodawstwa; 

b) ocena poziomu zgodności 
przepisów projektu ustawy do tych 
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№441 podstawowych norm prawnych UE, do 
których Ukraina zobowiązała się 
dostosować krajowe ustawodawstwo... 
(pkt 8.4). 

6  Wytyczne dotyczące 
opracowania oraz układania 
projektów ustaw Ukrainy, 
Gabinetu Ministrów Ukrainy, 
Ministerstwa spraw 
nadzwyczajnych oraz 
uwzględnienia techniki tworzenia 
ustaw //zatwierdzone Nakazem 
Ministerstwa do spraw 
nadzwyczajnych z dnia 
10.12.2007р. №851 

Projekt rozporządzenia Gabinetu 
Ministrów..., który zgodnie z 
przedmiotem regulacji prawnych należy 
do obszarów stosunków regulowanych 
przez ustawodawstwo Unii Europejskiej 
należy opracować zgodnie z acquis 
communautaire. 

Projekt rozporządzenia Gabinetu 
Ministrów… który odnosi do praw oraz 
wolności, gwarantowanych przez 
Konwencję o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności podlega 
ogłoszeniu z uwzględnieniem norm 
Konwencji oraz orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. 

Aby zobaczyć i porównać wymagania prawne zawarte w różnych aktach 
(zaczynając z aktów głowy państwa i kończąc aktami urzędowymi) które mają na celu 
zapewnienie zgodności przepisów krajowych z prawem międzynarodowym należy 
zbudować tabelę:  

Wskazane przepisy prowadzą do następnych wniosków:  
– głównymi kierunkami zapewnienia zgodności ustawodawstwa krajowego z 

normami i zasadami prawa europejskiego, jest tworzenie aktów prawnych Ukrainy, 
biorąc pod uwagę prawo Unii Europejskiej i prawa Rady Europy (przede wszystkim 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka);1  

– jeśli reguły określone w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, oraz wydane na jej podstawie wyroki Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka są wiążące do wykonania i nie podlegają ostrzeżeniu, to w przypadku 
acquis communautaire, podmioty tworzące prawo mają prawo do odstąpienia. 
Powodem tej sytuacji jest prawdopodobnie, to że Ukraina obecnie jest członkiem 
Rady Europy i do tej pory jest tylko na drodze do Unii Europejskiej i do jej 
standardów prawnych;  

– tylko w jednym ze wskazanych wyżej dokumentów prawnych, stwierdza się 
konieczność uwzględnienia na etapie opracowywania projektów ustaw przepisów 
umów międzynarodowych Ukrainy (umowy międzynarodowe stanowią fundament 

                                                 
1 Wydaje się, że właśnie dla tego Instytutem ustawodawstwa Rady Najwyższej Ukrainy na stale 
prowadzi monitoring prawa Rady Europy i Unii Europejskiej. Instytut każdego kwartału publikuje serie 
publikacji «реферативний огляд європейського права»" (pol. „przegląd prawa europejskiego", w 
których dostarcza analitycznych przeglądu prawodawczej działalności Zgromadzenia Parlamentarnego 
oraz Komitet Ministrów Rady Europy Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady UE, monitoring 
ostatnio przyjętego ustawodawstwa UE oraz wyroków Europejskiego Trybunału PrawCzłowieka 
przeciwko Ukrainy//Інститут, де народжуються законопроекти. / Голос України №211, - 10 
листопада 2010р.- С.5. 
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prawa europejskiego i Ukraina dołącza się do nich) związanych z przedmiotem 
projektu ustawy, co podnosi pewne wątpliwości.  
«Wytyczne dotyczące opracowania projektów ustaw a także uwzgłednienia wymóg 

prawotwórczej techniki» wyznaczone w Postanowieniu Ministerstwa Sprawiedliwości 
Ukrainy z dnia 21.11.2000r., tj. po przyjęciu Konstytucji Ukrainy, zgodnie z którą 
umowy międzynarodowe ratyfikowane przez parlament są częścią ustawodawstwa 
ukraińskiego.  

Jeśli umowy stanowią część prawodawstwa krajowego, wtedy nie ma konieczności 
akcentowania uwagi na ich uwzględnieniu podczas procesu legislacyjnego. Jest to te 
same co mówić o konieczności uwzględnienia czynnego prawodawstwa przy tworzeniu 
ustaw. Z kolei: główne postanowienia prawodawstwa UE zawarte i w traktatach - to czy 
nie ma tu powielania ze wskazaniem na uwzględnienie umów międzynarodowych przy 
tworzeniu ustawodawstwa. Ukraina także podpisała szereg różnych konwencji 
międzynarodowych, które powstały w ONZ1, a w rzeczywistości uwaga skupia się 
wyłącznie na prawie europejskim. Dlatego wydaje się niezbędnym, aby skupić uwagę na 
badaniu pojęcia umowy międzynarodowej w ogóle, a traktatów europejskie jako jej 
części.  

W artykule 9 Konstytucji Ukrainy przewidziano: „Umowy międzynarodowe 
ratyfikowane przez Radę Najwyższą Ukrainy są częścią ustawodawstwa krajowego 
Ukrainy.” Ten konstytucyjny przepis stał podstawą do tworzenia instytucji prawnej, 
normy której zawarte jak w ogólnym tak i szczegółowym prawodawstwie. Tak więc, 
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła 26.06.2004r. Ustawę Ukrainy №1906-IV «O 
umowach międzynarodowych Ukrainy», 23.02.2006r. Ustawę Ukrainy №3477-IV «O 
egzekwowaniu wyroków i stosowaniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka.»  

Zasada konstytucyjna znalazła swoje odzwierciedlenie w praktyce interpretacji 
prawa. Na przykład, według decyzji Trybunału Konstytucyjnego Ukrainy w sprawie 
N12-рп/98 z dnia 09 lipca 1998r. pojęcie «ustawodawstwo», które jest użyto w artykule 
21 Kodeksu Pracy Ukrainy obejmuje także umowy międzynarodowe ratyfikowane przez 
Radę Najwyższą Ukrainy.  

Sporo uwagi poświęconej wyjaśnieniu miejsca umów międzynarodowych w 
systemie prawnym Ukrainy przedstawiono w różnych redakcjach projektu ustawy 
Ukrainy «O aktach normatywno-prawnych». W projekcie ustawy wniesionej przez 
deputata narodowego Ukrainy Jurija Miroshnichenko (numer rejestracyjny 7409 od 
01.12.2010r.) o umowach międzynarodowych zaznaczono w artykułach 7 „moc prawna 
oraz hierarchia aktów normatywno-prawnych” i 8 „moc prawna umów 
międzynarodowych Ukrainy”. Zgodnie z punktem 1 artykułu 8, czynne umowy 
międzynarodowe ratyfikowanych przez Radę Najwyższą Ukrainy mają wyższą moc 
prawną niż przyjęte na podstawie Konstytucji ustawy oraz inne akty prawne Ukrainy.  

Podsumowując te przepisy, logicznym wydaje się, aby dokonać kolejny krok - 
włączenia umów międzynarodowych (a więc i europejskich norm prawnych zawartych w 
umowach zawartych na poziomie Rady Europy oraz Unii Europejskiej) do systemu 
aktów prawnych Ukrainy. Należy również dokonać w oparciu o wymagania ustępu 3 
artykułu 22 Ustawy Ukrainy «O umowach międzynarodowych Ukrainy» i pkt. 6, 
zatwierdzonego Rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy N376 z dnia 23 kwietnia 
2001 r. «Tryb prowadzenia Jednolitego Krajowego Rejestru aktów prawnych oraz ich 
użytkowania» o włączeniu traktatów do jednolitego rejestru aktów prawnych Ukrainy. 
                                                 
1 Можемо пишатися нашим законодавством /Голос України, 22 жовтня 2010р. – с.1,3. 
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Jednak Artykuł 6 projektu ustawy Ukrainy «O aktach normatywno-prawnych» wśród 
listy ustaw i przepisów nie mieści ani umów międzynarodowych Ukrainy ani innych 
form prawa międzynarodowego. Naszym zdaniem, jest to rozsądne! Spróbujmy wyjaśnić 
dlaczego. Na Ukrainie w praktyce, jak określono w specjalnych badaniach poświęconych 
ustawie, terminem ustawodawstwo (właśnie do niego odnoszą umowy międzynarodowej 
zatwierdzonych przez najwyższy organ władzy ustawodawczej) objęte ustawy i przepisy 
wykonawcze przyjęte na podstawie tych ustaw.1 O umowach międzynarodowy nie 
wspomina się. I wydaje się, że jest poprawne w świetle podstawowych teorii prawa.  

Dzisiaj na poziomie teorii prawa aksjomatycznym jest twierdzenie, że akt 
normatywno-prawny i normatywno-prawna umowa, są różnymi źródłami (formami) 
nowoczesnego prawa.2 Podstawą do rozróżnienia stoją znacząco różne specyficzne 
cechy tych form prawnych, na które zwraca się uwagę w podręcznikach teorii państwa i 
prawa,3 nie wspominając już o specjalnych badaniach. Istniejące stanowisko doktrynalne 
pozwala twierdzić, że umowa międzynarodowa nie może być normatywno-prawną, a 
przede wszystkim aktem ustawodawczym - a więc również częścią ustawodawstwa 
Ukrainy. Próby podmiotów tworzenia i oficjalnego tłumaczenia norm prawnych na 
Ukrainie utwierdzić priorytet prawa międzynarodowego nad krajowym, wydaje się 
związane z ignorowaniem powszechnie uznanych postulatów prawnych. Bardziej 
poprawnym, jest mówienie o umowach międzynarodowych Ukrainy nie jak o części 
ustawodawstwa krajowego, lecz jak o źródle prawa ukraińskiego. Właśnie takie 
formuіowanie zawiera artykuł 17 Ustawy Ukrainy „O egzekwowaniu wyroków i 
stosowaniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.”: «Sądy stosują 
Konwencję oraz orzecznictwo Sądu jako źródło prawa». W tym przypadku ustawodawca 
uważa, że «Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 
roku będąca międzynarodowo-prawnym porozumieniem podpisana przez członków Rady 
Europy (Konwencja ratyfikowana Ustawą Ukrainy N 475/97-VR 17.07.97r.) występuje 
jako akt, który powinny być stosowane w praktyce prawnej Ukrainy, lecz nie jako akt 
prawny w ramach krajowego systemu prawnego.  

Porównując wskazany artykuł z artykułami 9 Konstytucji Ukrainy i 19 Ustawy 
Ukrainy «O umowach międzynarodowych», warto zwrócić uwagę na następujące. Źródła 
prawa międzynarodowego są podzielone na podstawowe (przede wszystkim traktaty 
założycielskie) i wtórne (np. praktyka sądów międzypaństwowych);4 co oznacza, że 
Konwencja jest to podstawowe prawo, a wyrok Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka - wtórne. Uważa się, że dzisiaj nie można rozmawiać o Konwencji, nie 
wspominając o orzecznictwie sądu. Wiele zobowiązań wynikających z konwencji, 
sformułowane przez Trybunał.5 Tak więc, w świetle norm konstytucyjnych można 
mówić o uznawaniu częścią ustawodawstwa ukraińskiego, jak Konwencji, tak i 
orzecznictwa Trybunału. Jeśli stosownie Konwencji tylko w pewien sposób, to stosownie 
orzecznictwa na pewno całkowicie nie. Decyzja sądu nie jest umową międzynarodową, 

                                                 
1 Дутка Г.І. Закон у системі нормативно-правових актів України. // Автор. дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.01. – К.,2003. - С.13. 
2 Patrz.naprzykład: Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – Львів, 2008. – 
С.126-127.; Марченко Н.М. Источники права. - М., 2005. – 760с.; Общая теория государства и 
права. Академический курс в трех томах /отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 2007. – С.268. 
3 Patrz.naprzykład, podręcznik akademiczny Луць Л.А. Загальна теорія держави і права. - К., 2007. – 
C.193. 
4 Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. – К., 2002.- 
С.120-121. 
5 Бущенко А.П. Практика Європейского Суда по правах человека. – М., 2001. – С.4. 
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służy wyłącznie jako precedens prawny, ale nie jest to akt prawny. Zważywszy, że 
przeważająca część umów międzynarodowych Ukrainy jest związana z Unią Europejską 
i Radą Europy, bardziej prawidłowym jest określenie ich jako źródeł prawa, lecz nie jako 
ustawodawstwo Ukrainy.  

Ustalając priorytet prawa międzynarodowego i deklarując zamiar wdrożenia go do 
krajowego systemu prawnego, nie można utożsamiać różne źródła prawa. Bardziej 
właściwym było by mówić o miejscu i pierwszeństwie traktatów międzynarodowych w 
hierarchicznym systemie źródeł prawa na Ukrainie, zaś nie w systemie normatywno-
prawnych aktów lub w systemie ustawodawstwa. Umowa międzynarodowa nie może być 
wpisana do Jednolitego państwowego rejestru aktów prawnych Ukrainy. Ma być 
rejestrowany w specjalnym rejestrze umów międzynarodowych Ukrainy ratyfikowanych 
przez Radę Najwyższą lub w ogólnym rejestrze źródeł prawa na Ukrainie (który naszym 
zdaniem będzie stworzony w przyszłości).  

Zgodnie z tym podejściem, pierwsze części artykułów 9 Konstytucji Ukrainy i 19 
Ustawy Ukrainy «O umowach międzynarodowych Ukrainy» należy sformułować w 
następującej redakcji: «czynne umowy międzynarodowe Ukrainy, ratyfikowane przez 
Radę Najwyższą Ukrainy, są źródłem prawa na Ukrainie”.  

Odpowiednio część drugą artykułu 19 powinna być sformułowana jako: «jeżeli 
umowa międzynarodowa, która weszła w życie zgodnie z wyznaczonym trybem, 
przewiduje inne reguły niż normy odpowiednich przepisów Ukrainy, ustawodawstwo 
Ukrainy ma być zmienione zgodnie z zasadami ustanowionymi przez umowę 
międzynarodową».  

Właśnie taki mechanizm obecnie przewidziany w aktach prawnych Ukrainy, w celu 
osiągnięcie spójności pomiędzy krajowymi przepisami i normami prawa europejskiego.1 
Organy Ukrainy «dążąc» do Unii Europejskiej aktywnie aktualizują ukraińskie 
ustawodawstwo, przyjmują specjalne normatywno-prawne akty, w których określono 
kolejność działań mających na celu prawną integrację do UE.2  

W skrócie przypomnimy podstawowe akty prawne, które ustanawiają etapy 
adaptacji prawa Ukrainy z prawem UE. 14 czerwca 1994. Ukraina podpisała Umowę o 
partnerstwie i współpracy ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi. 11 
czerwca 1998 Ukazem Prezydenta Ukrainy zatwierdzono Strategię integracji Ukrainy z 
Unią Europejską. Parlament Ukrainy 21 listopada 2002 przyjął Ustawę „O Koncepcji 
ogólnopaństwowego programu adaptacji ustawodawstwa Ukrainy do prawodawstwa 
Unii Europejskiej”, a 18 marca 2004r. Ustawę «O Ogólnopaństwowym programie 
adaptacji ustawodawstwa Ukrainy do prawodawstwa Unii Europejskiej”. Nie wnikając w 
szczegóły należy zwrócić uwagę na ogólnoteoretyczne kwestii dotyczące korelacji prawa 
ukraińskiego i europejskiego, w tym ustawodawstwa wspólnotowego.  

Ustawa Ukrainy N1629-IV z dnia 18 marca 2004 r. «O Ogólnopaństwowym 
programie adaptacji ustawodawstwa Ukrainy do prawodawstwa Unii Europejskiej” 

                                                 
1 Znowu występuje niespójność pomiędzy art 9 Konstytucji i wskazanymi aktami prawnymi. 
Konstytucja zobowiązuje do uznania umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Radę Najwyższą, 
częścią ustawodawstwa Ukrainy, oraz w aktach prawnych ustanawia się obowiązek dostosowania 
istniejących i nowotworzonych przepisów do norm ustanowionych przez te umowy. Istnieje również 
różnica ze względu na fakt, że przepisy konstytucyjne odnoszą do umów międzynarodowych 
ratyfikowanych przez parlament (np. umowy w Radzie Europy), z innej strony wymienione akty prawne 
oraz czynności do wniosku, że nasze państwo jest zaangażowane (umów odnoszących się do Unii 
Europejskiej). 
2 Patrz naprzykład: Закон України „Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 21 листопада 2002р. 



PROBLEMY REGULACJI PRAWNEJ ADAPTACJI USTAWODAWSTWA UKRAINY 
DO EUROPEJSKICH STANDARDÓW PRAWNYCH 71

mieści pojęcia systemu prawnego i wyznacza listę aktów, odnoszących się do prawa UE. 
Termin «prawo UE», który jest często używany przez naukowców i praktyków w tej 
Ustawie jest niedostępny. Tłumaczenie prawa UE jako systemu norm i zasad prawnych 
przewidujących tryb integracji w ramach Unii Europejskiej1 może być sformowany tylko 
pośrednio poprzez analizę treści norm ustawy. W drugim rozdziale, przewidziano że w 
systemie prawnym UE połączono akty prawodawstwa Unii Europejskiej (ale nie tylko), 
przyjętych w ramach Wspólnoty Europejskiej, Wspólnej Polityki Zagranicznej i 
Bezpieczeństwa oraz Współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych. Co oznacza, że w Ustawie utożsamiono system prawny UE z systemem 
aktów prawnych UE. Takie rozumienie w świetle istniejących ogólnoteoretycznych 
podejść do pojęcia systemu prawnego2 i międzypaństwowego systemu prawnego3, 
wydaje się niekompletnym.  

Źródłową bazą prawa UE jest pierwotne oraz wtórne prawodawstwo UE. Nie 
ujawniając rozumieniu prawa UE, ustawodawca w rozdziale II zawiera wykaz aktów, 
które można przypisać do prawa pierwotnego i wtórnego. Do prawa pierwotnego 
zaliczono: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą 1957 (1993 - 
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską) Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej 1957 r. (dalej - traktaty założycielskie) wraz ze zmianami 
wprowadzonymi Traktatem z Maastricht (Traktat o ustanawiającego Unię Europejską, 
1992), Traktatem z Amsterdamu z 1997 r. i Traktatem z Nicei 2001r., jak również 
traktatów akcesyjnych, Traktat o fuzji 1965 roku; traktaty o akcesji nowych państw 
członkowskich. Wtórne - to: dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, zalecenia lub wnioski; 
źródło prawa w formie umowy międzynarodowej; zasada prawa Wspólnoty 
Europejskiej; orzeczenie Europejskiego Trybunału, wspólna strategia w dziedzinie 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jak określono w artykule 13 Traktatu o 
Unii Europejskiej; wspólne działania w ramach wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, wspólne stanowisko w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, decyzji ramowej w sprawie harmonizacji ustawodawstwa w kontekście 
Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie współpracy organów bezpieczeństwa i organów 
sądowych w sprawach karnych (art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej, wspólnego 
stanowiska w ramach Traktatu o Unii Europejskiej współpracy w zakresie ścigania i 
organów sądowych w sprawach karnych (art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej) decyzji w 
ramach Traktatu o Unii Europejskiej o współpracy organów bezpieczeństwa i organów 
sądowych w sprawach karnych (art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej); ogólne wytyczne 
lub zasady wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.4  

Wszystkie wymienione akty prawne określone jako ustawodawstwo! To 
sformułowanie z pewnością nie spełnia ustalone na ogólnoteoretycznym poziomie 

                                                 
1 Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. – К., 2002. С.15. 
2 System prawny – system zjawisk prawnych, które istnieją w danym kraju lub grupy państw.// 
Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – Львів.2008. – С.137. 
3 Międzypaństwowy system prawny – jest to całościowa strukturowo uporządkowana za pomocą norm 
międzynarodowo-prawnych oraz innych instrumentów prawnych ciągła interakcja podmiotów prawa 
międzynarodowego, która stanowi właściwe prawo międzynarodowe jako warunek konieczny dla 
funkcjonowania światowego systemu w ogóle i jej regionalnych systemów w szczególności. //Луць 
Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи 
України (теоретичні аспекти). - К., 2003. с.96. 
4 Podana lista ujawnia całkowitą sprzeczność zawartego w prawie rozumienia prawodawstwa UE, 
istniejącemu, zaczynając od prawa rzymskiego i do końca XX wieku, doktrynalnego rozumienia tego 
czym jest ustawa i zgodnie z czym może traktować się jako ustawodwstwo. 
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podejście zgodnie z którym ustawodawstwo jest to system ustaw i przepisów 
wykonawczych państwa (nie wspominając o tym, że według niektórych badaczy pojęcie 
ustawodawstwo obejmuje tylko ustawy i w żaden sposób nie zawiera przepisów 
wykonawczych).  

Jak widać do pierwotnego (wyjściowego, początkowego) ustawodawstwa odnoszą 
akty ustawowe o charakterze normatywnym dla państw członkowskich UE, co wydaje 
się uzasadnione jedynie w kontekście Ustawy Ukrainy «O umowach 
międzynarodowych» (jeśli nie brać pod uwagę, że Ukraina dołączyła się do nich). Do 
prawa wtórnego (co w ogóle niejasne) zawiera przepisy, które mają różną naturę prawną 
i charakteru stanowiska:  

– Akty o charakterze normatywno-prawnym (dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, 
itp.);  

– Ogólne zasady prawa Wspólnoty Europejskiej;  
– Akty stosowania prawa (orzeczenia Sądu Europejski Trybunał);  
– Formy przejawu działalności państw członkowskich UE (wspólna strategja, wspólne 

stanowiska i wspólne działania w dziedzinie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa).  
Tak więc deklarując w Ustawie Ukrainy «O Ogólnopaństwowym programie 

adaptacji ustawodawstwa Ukrainy do prawodawstwa Unii Europejskiej”, zamiar 
dostosowania krajowego ustawodawstwa do prawa UE, w rzeczywistości przewidziano 
zadanie adaptacji ustawodawstwa Ukrainy do aktów prawnych Unii Europejskiej, a 
dokładniej do części systemu prawnego Unii Europejskiej (jak na przykład wspólne 
działania UE w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest to bardziej zakres 
działalności niż formalnie materializowany czynnik systemu prawnego UE). Czyli 
uwzględniono zostało wszystkie rodzaje aktów i form działalności, które zawierają 
normy istnienia oraz funkcjonowania Unii Europejskiej, a dokładniej źródła prawa UE.  

Przedstawione rozważania przekonują o niedokładnym formułowaniu pojęć w 
Ustawie Ukrainy «O Ogólnopaństwowym programie...» i o potrzebie wniesienia zmian, 
do nazwy i drugiego rozdziału tej Ustawy. Ustawa ta musi mieć tytuł «O 
Ogólnopaństwowym programie adaptacji ustawodawstwa Ukrainy do źródeł prawa Unii 
Europejskiej”. W drugim rozdziale i dalej po tekście Ustawy należy zamienić określenia 
«prawo pierwotne i prawo wtórne» na określenia «pierwotne i wtórne źródła prawa 
UE”.1  

W trzecim rozdziale Ustawy «O Ogólnopaństwowym programie adaptacji 
ustawodawstwa Ukrainy do ustawodawstwa Unii Europejskiej» (dalej Ustawa) 
przewidziano, że polityka państwa w sprawie adaptacji ustawodawstwa formowana w 
ramach reformy prawa na Ukrainie i ma na celu zapewnienie jednolitego podejścia do 
tworzenia norm prawa, obowiązkowego uwzględnienia prawodawstwa UE w trakcie 
trzyletniego okresu.... W następnych rozdziałach określono główne etapy, kolejność, 
instytucjonalny mechanizm adaptacji; szczegóły opracowania projektów ustaw oraz 
projektów innych normatywnych aktów, które zgodnie z przedmiotem regulacji prawnej 
należą do obszarów stosunków prawnych są regulowane przez prawo UE. Wskazany 
«plan działań» podmiotów tworzących prawo na Ukrainie występuję optymalnym 

                                                 
1 Chociaż istnieje wiele kwestii dotyczących ich praktycznej realizacji, naprzykład w jaki sposób będą 
uwzględniane działania wspólne, stanowiska, polityka państw członkowskich UE (które obiektywnie 
nie mogą być bez zmian) w ciągu kilku lat i w takim szerokim obszrze stosunków pranych (od prawa 
celnego do środowiskowego)? A jeśli wziąć pod uwagę jeszcze różne czynniki polityczne i 
gospodarcze? 
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mechanizmem dostosowania przepisów Ukrainy do przepisów umów 
międzynarodowych Ukrainy, zatwierdzonych przez Parlament; a także norm i zasad 
prawa międzynarodowego do których Ukraina pragnie przyłączyć się.  

Więc można powiedzieć, że dziś na Ukrainie są na ogół wystarczające podstawy 
prawne niezbędne dla zbliżenia przepisów krajowych do najlepszych europejskich 
standardów prawnych. Pewne zastrzeżenia naszym zdaniem mogą wyniknąć chyba do 
ogólnego charakter przepisów prawnych, które to przewidują. Weźmy na przykład 
wymóg określony w pkt.1 „Regulamin o państwowej rejestracji aktów prawnych 
ministerstw i innych organów władzy wykonawczej”, gdzie wskazano, że rejestracja 
państwowa aktu prawnego jest to działalność polegająca na ekspertyzie prawnej 
zgodności aktu z… Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
1950. Na temat takiej zgodności istnieje wiele uwag, takich jak dla przykładu w jaki 
sposób uzyskać adekwatność pomiędzy ustawodawstwem krajowym i normami 
Konwencji gdzie wykorzystywane są ogólne pojęcia.1 W praktyce bardziej 
prawdopodobne do wykonania, gdy mówimy o użyciu w procesie tworzenia krajowego 
ustawodawstwa formalnie wyznaczonych przepisów prawa międzynarodowego. W 
przypadku jeśli jako standard biorą się formalnie nie wyznaczone pojęcia, wtedy 
zgodność ma bardzo względny charakter. W związku z tym istnieje konieczność 
stosowania jako źródła nie tylko Konwencji oraz praktyki jej stosowania (co dzisiaj ma 
miejsce na Ukrainie w odniesieniu do Konwencji i orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka). Jest to kolejny dowód, że międzynarodowe traktaty 
zatwierdzone przez Parlament, nie mogą automatycznie stawać się ustawodawstwem 
Ukrainy.  

Innym ważnym punktem, który obecnie jest mało uwzględniany, jest to że 
międzynarodowe akty tworzone przy użyciu niektórych technik tworzenia prawa, i że 
przy tworzeniu prawa wewnętrznego powinny również stosować się (ich analiza i 
możliwość stosowania ukraińskim prawodawcą wymaga osobnego badania).  

Dokonawszy określenie miejsca umów międzynarodowych zatwierdzonych przez 
Radę Najwyższą, w systemie regulacji prawnych na Ukrainie, można mówić o ich 
hierarchii w systemie źródeł prawa na Ukrainie, zwłaszcza w odniesieniu do aktów 
normatywno-prawnych Ukrainy. Najbardziej wszechstronne rozpatrzenie danej kwestii 
mieści się w projekcie Ustawy Ukrainy «O aktach normatywno-prawnych», w 
szczególności w artykułach 7 i 8.  

Jak już wspomniano, w art.6 projektu ustawy nie wyznacza się międzynarodowe 
umowy jako elementu aktów prawnych Ukrainy. Jednocześnie w artykule 7 „moc 
prawna a hierarchia aktów normatywno-prawnych” w ustępach2-11 wskazano o 
odpowiedniości ustaw i przepisów wykonawczych Ukrainy umowom międzynarodowym 
Ukrainy. W artykule 8 dodatkowo określa się o wyższej mocy prawnej umów 
międzynarodowych zatwierdzonych przez władze państwa ukraińskiego w odniesieniu 
do aktów prawnych Ukrainy. Oznacza to, że na poziomie legislacyjnym proponuje się 
uznać pierwszeństwo umowy międzynarodowej między innymi źródłami prawa na 
Ukrainie.  

Po zapoznaniu się z treścią art.7 i 8 projektu ustawy «O aktach normatywno-
prawnych», można zauważyć, że potrzebują wyjaśnienia. Zgodnie z ust.2 pkt.1 artykułu 
7 „ustawy Ukrainy powinny odpowiadać», a pkt.1 artykułu 8 ustawy Ukrainy «mają 
mniejszą moc prawną» niż umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Radę 
Najwyższą Ukrainy. W tym przypadku ust.3-11 pkt.1 artykułu 7 są sprzeczne z tą zasadą, 
                                                 
1Patrz: Косович В.М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки.- Львів.2010.- С.109-131. 
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dla tego, że przywidują regułę: przepisy wykonawcze zaczynają od uchwał Rady 
Najwyższej Ukrainy, a kończąc na decyzje samorządów «wydawane na podstawie i 
zgodnie z konstytucją i ustawami Ukrainy, umów międzynarodowych” Ukrainy, tj. w 
kolejności hierarchii Konstytucja, ustawy, umowy (naruszona zasada nadrzędności mocy 
prawnej umowy międzynarodowej zatwierdzony przez Radę Najwyższą nad ustawą). 
Aby rozwiązać określoną niezgodność, należy wymienić miejscami terminy «ustawa» i 
«umowa międzynarodowa» i wtedy ust.3-11 pkt.1 artykułu 7 podać w następującym 
brzmieniu: «na podstawie i zgodnie z Konstytucją Ukrainy, umów międzynarodowych 
Ukrainy, ustaw Ukrainy”. Jednak pojawia się pytanie w sprawie uzgodnienia artykułów 7 
i 8 w kontekście faktu, że moc prawną umów międzynarodowych, zgodnie z art.8, zależy 
od tego, jaki organ ich zatwierdzi – Rada Najwyższa Ukrainy, Prezydent Ukrainy, 
Gabinet Ministrów Ukrainy, ministerstwa lub inne organy centralnej władzy 
wykonawczej. W celu osiągnięcia zgodności w ust.3-7 pkt.1 artykułu 7 należy dokonać 
niezbędnych zmian i dodać normę, według której odpowiedniość ma być uzależniona od 
kategorii umów międzynarodowych. Na przykład, ust.4 otrzymuje następujące 
brzmienie: „ukazy Prezydenta Ukrainy, rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy 
przyjmowane na podstawie i zgodnie z Konstytucją Ukrainy, umów międzynarodowych 
Ukrainy ratyfikowane przez Radę Najwyższą Ukrainy, ustaw Ukrainy, międzynarodowej 
umów, zatwierdzonych lub przyjętych poprzez ukaz Prezydenta Ukrainy lub 
rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy i mają wyższą moc prawną...». 
Proponowane zmiany ułatwią kompletność norm zawartych w artykule 7 oraz jego 
zgodności z artykułem 8 projektu Ustawy «O aktach normatywno-prawnych» i 
artykułem 3 Ustawy Ukrainy «O umowach międzynarodowych Ukrainy»; ale jest 
kłopotliwe z powodu trudności, przesycenia terminologią. Jednym ze sposobów na 
usunięcie tego problemu może być wykluczenie z tekstu ust.2-11 pkt.1 artykułu 7 tekstu 
o zgodności ustaw i przepisów wykonawczych Ukrainy umowom międzynarodowym. 
Wydaje się to za możliwe z wielu powodów:  

– ten artykuł odnosi do mocy prawnej i hierarchii aktów prawnych Ukrainy, do 
których umowa międzynarodowa nie należy;  

– moc prawna umów międzynarodowych Ukrainy w odniesieniu do aktów prawnych 
Ukrainy oraz ich hierarchia określone także w artykule 8, czyli ma miejsce pewna 
tautologia między tymi artykułami;  

– jeśli mówimy w artykule 7 o umowach międzynarodowych Ukrainy jako o źródle 
(podstawie) do tworzenia aktów prawnych Ukrainy, musimy także pamiętać i o 
decyzjach referendum narodowego i o wyrokach interpretacyjnych Trybunału 
Konstytucyjnego Ukrainy.  
Bardziej prawidłowym, naszym zdaniem, jest nie zawierać prawie w każdym z 11 

ustępów punktu 1 artykułu 7 treść o umowach międzynarodowych, ale wprowadzić nowy 
ustęp 2, w którym ustalić, że przy ustalaniu hierarchii aktów prawnych Ukrainy powinny 
być uwzględnione umowy międzynarodowe Ukrainy według ich mocy prawnej zgodnie 
z artykułem 8.  

Innym ważnym trendem w kierunku konwergencji systemu prawnego Ukrainy do 
europejskich standardów prawnych jest możliwość do korzystania z doświadczeń 
państw, które już zostały członkami Rady Europy i Unii Europejskiej i dostosowały w 
dużym stopniu krajowe prawo do europejskiego. W tym celu możemy jako przykład 
wskazać prawo Polski, które według przekonania wielu komparatywistów również jak i 
ukraińskie wcześniej należało do typu socjalistycznego systemu prawnego. 

W celu praktycznego znaczenia naszej analizy należy wybrać przedmiotem badań 
ustawę Rzeczypospolitej Polski z dnia 20 lipca 2000 roku „O oglaszaniu aktow 
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normatywnych i niektorych innych aktow prawnych”. Na Ukrainie dyskusji na ten 
przyjęcia tego typu aktu trwają ponad dziesięć lat.  

Po przeczytaniu tekstu ustawy, znaleźliśmy kilka przepisów, które są interesujące, 
jako ważny element prawa krajowego oraz z perspektywy wykorzystania prawa Unii 
Europejskiej. Tak więc, w artykułach 9 i 10 Ustawy „O oglaszaniu aktow normatywnych 
i niektorych innych aktow prawnych” jasno określone kategorii aktów publikowanych w 
oficjalnych publikacjach «Dziennik Ustaw» i „Monitor Polski”. Rozróżnienie to 
przyczynia się do odpowiedniej regulacji stosunków społecznych, ponieważ widząc 
źródło publikacji aktu prawnego, osoba, nawet bez specjalnego wykształcenia można 
stwierdzić, że, na przykład, czy przed nią postanowienie Prezesa Polski, które ma moc 
ustawy, lub postanowienie prezydenta Polski, wydane na podstawie ustawy.  

Zgodnie z regułą, jak wydaje się, o pierwszeństwie prawa wspólnotowego w ustępie 
3 artykułu 1 Ustawy «O oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow 
prawnych» przewidziano, że zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i niektórych 
aktów prawnych Unii Europejskiej określają przepisy Unii Europejskiej.  

Wyżej już wspomniano, że według obowiązujących normatywno-prawnych aktów 
naszego państwa do prawodawstwa UE należą wszystkie akty prawne wydane przez 
wspólnotę. Zamiast tego, artykuł 29 polskiej Ustawy stanowi wyraźne rozróżnienie na 
odpowiednie grupy aktów prawnych Unii Europejskiej, które publikowane w Dzienniku 
Urzędowym. Pierwsza grupa (seria L - legislacja) to: rozporządzenia, dyrektywy, 
decyzje, zalecenia, opinie. seria C (komunikaty albo informacje i zawiadomienia): 
protokoły z posiedzeń Parlamentu Europejskiego,raporty Trybunału Obrachunkowego, 
wezwania do okazania zainteresowania programami i projektami Unii Europejskiej, oraz 
inne. Wreszcie trzecia seria S (suplement) mieści: umowy użyteczności 
publicznej,umowy Europejskiego Funduszu Rozwoju, zawiadomienia dotyczące 
europejskiej ekonomicznej grupy interesów, itd. Właściwie to rozróżnienie z podziałem 
unijnych aktów prawnych powinie być stosowane i na Ukrainie.  

Innym ważnym punktem, który można zapożyczyć od polskich kolegów - tworzenie 
możliwości publicznego przeglądu prawa Unii Europejskiej. W szczególności art 29b 
Ustawy «O oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych» 
stanowi, że władze lokalne w swoich działaniach zapewniają bezpłatny dostęp do 
czytania zbiorów Dzienniku Urzędowych Unii Europejskiej w języku polskim w formie 
papierowej lub elektronicznej. Znajomość podstawowych założeń europejskiego prawa 
stanowi zapewnienie «proeuropejskiej» świadomości w społeczeństwie ukraińskim.  

Zadeklarowany przez państwo ukraińskie cel uznania pierwszeństwa prawa 
międzynarodowego nad krajowym powinny być realizowany przez system norm 
prawnych, w których określone reguły o: mechanizmie dostosowania ustawodawstwa 
krajowego do norm prawa międzynarodowego ratyfikowanych przez Ukrainę; 
stworzeniu możliwości i tryb wykorzystania międzynarodowych aktów prawnych jako 
źródeł prawa ukraińskiego, regulują ich relacje z aktami prawnymi Ukrainy.  

STRESZCZENIE:  

Artykuł zawiera analizę istniejącej obecnie na Ukrainie bazy normatywno-prawnej 
regulującej tryb harmonizacji prawodawstwa Ukrainy z prawem UE i Rady Europejskiej, jako 
elementów prawa międzynarodowego. Zwrócono uwagę na istniejące instrumenty prawne 
obowiązujące na Ukrainie, które określają zasady i tryb dostosowania oraz ich wady. 
Zaproponowano możliwe sposoby ich pokonywania.  

Słowa kluczowe: prawo europejskie, umowa międzynarodowa, akt normatywno-prawny. 
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МЕЖІ ТИМЧАСОВОГО АРЕШТУ 
В ПОЛЬСЬКОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

В СВІТЛІ ЛІМІТАЦІЙНОЇ КЛАУЗУЛИ 
І ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ 

Єжи Скорупка 

Доктор юридичних наук, 
 професор Вроцлавського університету 

I. Тимчасовий арешт є заходом процесуального примусу, що регулюється в 
положеннях від ст. 249 до ст. 265 Кримінального кодексу (далі КК). У літературі 
предмету передбачається, що тимчасовий арешт являється провізоричним 
позбавленням волі з метою забезпечення умов для належного ходу судового 
розгляду1. 

Відповідно до ст. 24 § 1 КК, основною метою тимчасового арешту є 
забезпечення належного ходу кримінального судочинства а допоміжною метою - 
запобігання вчиненню звинуваченим нового, тяжкого злочину. Законодавче 
регулювання тимчасового арешту становить підставу для виділення функцій, 
виконуваних цим запобіжним заходом. Вказується, що тимчасовий арешт виконує 
дві функції - основну і допоміжну. Виконуючи основну функцію, тимчасовий 
арешт забезпечує, захищає кримінальне судочинство (забезпечувальна функція) а 
також унеможливлює безправний вплив на належний хід судового розгляду 
(превентивна функція)2. Допоміжною функцією тимчасового арешту є 
забезпечувальна функція3, призначена для запобігання вчиненню звинуваченим 
нового тяжкого злочину. Виконуючи цю функцію, тимчасовий арешт має на меті 
захист інших благ (цінностей) перед скоєнням підозрюваним нового тяжкого 
злочину.  

Умовою застосування тимчасового арешту, який виконує захисну 
(превентивну) функцію являється наявнясть позитивних передумов і відсутність 
негативних передумов. Позитивні передумови застосування тимчасовго арешту 
виражені в ст. 249§1 in fine КК та в ст. 2 КК і можна їх поділити на загальну і 
детальну. Позитивна загальна передумова - це зібрані в справі докози, які вказують 
на велику ймовірність того, що обвинувачений скоїв злочин, в якому його 
обвинувачують4, натомість детальною передумовою - побоювання (ризик) 
незаконного перешкоджання з боку обвинуваченого в кримінальному судочинстві5. 
Натомість відсутність доказів, що вказують на вчинення злочину обвинуваченим та 
відсутність побоювання незаконного перешкоджання в кримінальному 
судочинстві, становлять негативні передумови застосування тимчасового арешту 
(відповідно негативну загальну і негативну детальну). У випадку стосування 
тимчасового арешту, з метою реалізування захисної фінкції, загальна позитивна і 
негативна передумови являються одинаковими, як у випадку застосування цього 
заходу для реалізування забезпечувальної (превентивної) функції але детальна 
позитивна передумова виражена в ст. 258§3 КК полягає у виникненні 
                                                 
1 Див. S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, с. 434. 
2 Ibidem, с. 426. 
3 Ibidem, с. 427. 
4 Див. J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 2004, с. 113. 
5 Див. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005, с. 521. 
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обґрунтованого побоювання, що обвинувачений, якого звинувачено у вчиненні 
злочину чи навмисному правопорушенні скоїть злочин проти життя, здоров'я або 
громадської безпеки, зокрема, коли він погрожував вчинити такі злочини. 

У КК визначено також такі випадки, в яких тимчасовий арешт є недопустимий. 
Відповідно до ст. 259, якщо немає конкретних причин, то слід відмовитися від 
тимчасового арешту, особливо якщо позбавлення свободи обвинуваченого 
поставило б під серйозну загрозу його життя чи здоров'я або спричинювало особливо 
важкі наслідки для обвинуваченого чи його найближчої родини. Якщо стан здоров'я 
обвинуваченого цього вимагає, то тимчавий арешт може бути виконаний тільки у 
формі розміщення у відповідній медичній установі (ст. 260 КК). 

Тимчасовий арешт не застосовується також тоді, коли на підставі обставин 
справи можна очікувати, що суд прийме рішення щодо обвинуваченого 
позбавлення волі з умовною відстрочкою виконання або більш м'яке покарання або 
термін тимчасового арешту перевищить передбачувальну кару позбавлення волі 
без умовної відстрочки (ст. 259§2 КК). Нарешті тимчасовий арешт не може бути 
застосований, якщо злочин карається позбавленням волі на термін, що не 
перевищує одного року, хіба що злочинця впіймано на скоєному вчинку або 
відразу після нього (ст. 259§3). Слід однак зазначити, що обмеження, передбачені в 
ст. 259§ 2 i 3 не застосовуються, якщо обвинувачений переховується, вперто не 
з'являється на виклик у засідання суду або в будь-який інший спосіб перешкоджає 
розслідуванню чи не можна визначити його ідентичність. 

Кримінально-процесуальний кодекс, однак, не вказує максимального строку 
тимчасового арешту. Це пов'язано з тим, що він не вказує основних положень для 
врегулювання конфлікту між державою (правоохоронними органами і органами 
правосуддя) і громадянином (обвинуваченим), що виникає у зв'язку з необхідністю 
захисту публічних інтересів (належного ходу кримінального судочинства), за 
рахунок порушення приватного інтересу (права людини на особисту свободу). При 
застосуванні тимчасового арешту виникає ситуація, що для захисту належного 
ходу кримінального судочинства а, отже, для захисту загальносуспільних інтересів, 
необхідно обмежити індивідуальні права і свободи. Визначення строку 
тимчасового арешту, таким чином, становить інструмент для захисту приватних 
інтересів та інтересів суспільних. 

II. Недоторканість особи і особиста свобада забезпечується кожній людині в 
ст. 41 Конституції РП. Це положення також передбачає, що позбавлення або 
обмеження волі може бути винесено тільки відповідно до принципів і процедур 
установлених законом. У ст. 41 п. 1 Конституції РП, однак, відсутнє явне 
визначення, яке вказувало б на випадки, при яких позбавлення або обмеження волі 
може вважатися виправданим. Це несе з собою труднощі у визначенні того, чи 
дане втручання в сферу особистої свободи міститься в прийнятних і допустимих 
межах, чи перевищує ці межі. 

Загальні принципи обмеження свободи і прав людини виражено в ст. 31 п. 3 
Конституції РП. Це положення, за допомогою загальної лімітаційної клаузули, 
обмежує можливість введення обмежень в двох аспектах: формальному 
(обмеження можуть бути встановлені тільки законом) і матеріальному (обмеження 
можуть бути встановлені тільки для захисту вказаних цінностей, тобто державної 
безпеки, громадського порядку, навколишнього середовища, громадського 
здоров'я, суспільної моральності або прав і свобод іншої особи)1. У літературі 
                                                 
1 Див. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu, Warszawa 2006, с. 60. 
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кримінального процесу передбачається, що загальна лімітаційна клаузула 
забороняє нищення сутності прав і свобод а водночас перераховує цінності, 
рятування яких виправдовує їх обмеження1. 

Загальне формулювання ст. 31 п. 3 Конституції РП встановлює межі, за якими 
будь-які обмеження є недопустимі. Ці межі створюють принцип пропорційності та 
концепція "сутності" окремих прав і свобод. 
Принцип пропорційності, загальноприйнятий в якості "наказу вживання заходів 
адекватних до прийнятих цілей"2, ясно не виражений в положеннях Конституції 
РП, але його загальний вираз дає ст. 31 п. 3 Конституції. Це положення включає в 
себе в першу чергу формальну передумову порушення прав і свобод у формі 
зобов'язання регулювання обмежень законом та принцип необхідності (загалом 
ототожнюваний з принципом пропорційності в строгому значенні цього слова), 
згідно з яким обмеження повинно бути необхідним, а також каталог матеріальних 
передумов, які обумовлюють допустимість обмеження3. Передумови цього 
принципу сформулював Конституційний Трибунал (далі: КТ) у рішенні K 11/94, 
ставлячи три питання, на які треба дати відповідь при оцінці чи дане обмеження не 
перевищило необхідного обсягу: 

– чи дане обмеження може призвести до очікуваних наслідків, 
– чи воно є необхідним для захисту громадських інтересів, з яким воно 
пов'язане, 

– чи наслідки обмеження залишаються у відповідний пропорції до тягаря, 
накладеного на громадянина. 
Реалізація даних положень залежить від виконання наступних критеріїв: 1. 

корисносності, 2. необхідності, 3. пропорційності sensu stricto4. 
Принцип пропорційності був розроблений в наступних рішеннях КТ, в яких 

виражено думку про те, що ст. 31 п. 3 Конституції РП установлює принцип 
пропорційності повністю самостійно і цілісно5. У рішенні від 12.01.2000 р., P 
11/986, КТ виразив погляд, що критерій необхідності означає, що кожне обмеження 
прав і свобод людини повинно насамперед оцінюватися у площині питання, чи 
було воно "необхідне", тобто іншими словами, чи цієї ж мети не можна було 
досягнути за допомогою інших засобів, менш обтяжливих для громадянина, так як 
менше (більш поверхово) втручаються в сферу його прав і свобод. Поняття 
необхідності таким чином означає реальну потребу втручання в існуючу область 
прав і свобод людини з огляду на визначені законодавцем цілі. Відповідні заходи 
повинні бути необхідні, тобто мають захищати цінності "таким чином або такою 
мірою, які не можуть бути досягнуті за допомогою інших засобів"7. Слід також 

                                                 
1 Див. P. Hofmański, S. Zabłocki, Pozbawienie wolności w toku procesu karnego. Wybrane aspekty 
konstytucyjne i prawno międzynarodowe, [в:] J. Skorupka (ред.) Rzetelny proces karny. Księga 
pamiątkowa prof. Zofii Świdy, Wrocław 2009, с. 514. 
2 Див. K. Wójtowicz, Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm, [в:] M. Zubik 
(ред.), Księga XX-lecia Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, с. 265. 
3 Див. A. Łabno, Istota zasady proporcjonalności, [в:] Zasada proporcjonalności w prawie karnym під 
ред. T. Dukiet-Nagórskiej, Warszawa 2010, с. 24. 
4 Див. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, 
Kraków 1999, с. 150. 
5 Пор. рішення КТ від 12.01.1999 р., P 2/98, OTK ZU 1999, № 1, п. 2. 
6 Рішення КТ від 12.01.2000 р., P 11/98, OTK ZU 2000, № 1, п. 3. 
7 Див. рішення КТ від 12.01.1999 р., P 2/98, OTK ZU 1999, № 1, п. 2. 
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зазначити, що у рішенні від 30.10.2006 р., P 10/061, КТ указав, що принцип 
пропорційності вимагає, щоб серед ефективних засобів, які обмежують 
використання прав і свобод, вибирати засоби найменш обтяжливі для людини.  

Варто згадати, що при поясненні поняття необхідності треба ураховувати 
міжнародні стандарти. Ст. 9 Конституції РП вимагає дотримуватися обов'язкового 
для Речі Посполитої міжнародного права, вказуючи тим самим на Конвенцію про 
захист прав і основних свобод людини (далі: Європейська Конвенція) в якості 
зразка стандарту міжнародного права. 

Крім принципу пропорційності, лімітаційною межею обмеження прав і свобод 
є "сутність" цих прав і свобод. Також ця концепція отримала багато судових 
рішень КТ. У рішенні в справі P 2/98 КТ прийняв, що загалом, принцип збереження 
сутності свободи і права при введенні обмежень означає пошанування існування 
певного мінімального змісту конкретної свободи і права. Перевищення цього 
обсягу призводить до їх елімінації. Цей мінімальний зміст визначається КТ як 
"певний базовий елемент (стрижень, ядро)" а елементи додаткові, тобто оболонка, 
можуть визначатися різними способами, без ризику "знищення сутності даного 
права чи свободи"2. Інтерпретація "закону порушення сутності прав людини" 
створює, однак, труднощі і проблеми з використанням цієї концепції в практиці. 
Це пов'язано з відсутністю конкретно і однозначно визначених критеріїв 
диференціації на те, що слід зарахувати до основної частини, а що - до додаткової3. 

Ст. 31 п. 3 Конституції РП також формулює кумулятивно представлені 
передумови допустимості обмежень у використанні конституційних прав і свобод, до 
яких відносяться: законодавча форма обмежень, існування в демократичній державі 
необхідності введення обмежень, функціональний зв'язок обмеження з реалізацією 
вказаних у згаданому положенні цінностей та заборона порушення сутності даного 
права або свободи4. Очевидно, ст. 31 п. 3 Конституції РП поширюється на особисту 
свободу, яка знаходиться під захистом ст. 41 п. 1 Конституції РП. 

III. Вимога нормативної форми обмеження права на свободу був 
проаналізований КТ у рішенні від 12 січня 2000 р. 5 У цьому рішенні підкреслено, 
що залежність допустимості обмежень прав і свобод від їх установлення "тільки в 
законі" - це щось більше, ніж просто пригадування загального принципу 
винятковості закону про нормування правного становища особистості. В оцінці КТ 
дане сформулювання вводить вимогу відповідної докладності правових норм. 
Якщо обмеження конституційних прав і свобод може установлюватися тільки 
законом, то в цьому лежить наказ повноти провових норм, яка повинна самостійно 
визначати всі елементи обмеження даного права і свободи, так, щоб вже на основі 
прочитання положень закону можна було визначити повний зарис цього 
обмеження. Натомість, недопустимим є прийняття в законі бланкетних норм, які 

                                                 
1 Рішення КТ від 30.10.2006 р., P 10/06, OTK ZU 2006, № 9A, п. 128. 
2 Див також рішення КТ від 25.05.1999 р., SK 9/98, OTK ZU 1999, № 4, п. 78. 
3 Див. A.Łabno, Ograniczenie wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP, [в:] 
Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, ред. B.Banaszak, A.Preisner, Warszawa 2002, с. 
708-709. 
4 Див. рішення КТ від 12.01.1999 r., P 2/98, OTK ZU 1999, № 1, п. 2. 
5 Рішення КТ від 12.01.2000 р., P 11/98, OTK -A 2000, № 1, п. 3. Див. також: рішення КТ від 
12.01.1999 р., P 2/98, OTK-A 1999, № 1, п. 2; рішення КТ від 24.07.2006 р., SK 58/3 , OTK-A 2006, 
№ 7, п. 85. 
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залишають органам влади свободу регулювати остаточну форму цих обмежень, 
зокрема, визначати строки цих обмежень. 

Передумова допустимості обмежень на здійснення конституційних прав і 
свобод у вигляді "необхідності обмежень" означає вимогу щодо використання 
таких правових заходів, які дійсно будуть служити реалізації цілей, які стояли 
перед законодавцем. Ці заходи повинні бути необхідними в тому сенсі, що вони 
будуть захищати певні цінності в такій мірі або таким чином, які не можуть бути 
досягнуті за допомогою інших заходів. "Необхідність" містить в собі потрібність, 
придатність і пропорційність введених обмежень1, отже, будь-яке обмеження права 
особистості повинно розглядатися в контексті питання чи такого самого ефекту не 
можна було отримати за допомогою інших заходів, менш обтяжливих для 
громадянина, з меншим втручанням в сферу його прав і свобод. 

Наступною передумовою є поява функціонального зв'язку між введеним 
обмеженням і реалізацією згаданих у ст. 31 п. 3 Конституції РП цінностей. 

Останньою передумовою є цілісність сутності прав і свобод. В оцінці КТ, 
інтерпретація заборони порушування змісту обмежувального права або свободи не 
повинна зводитися виключно до негативної площини, тобто до відповідного 
відмірювання впроваджуваних обмежень. У цьому обмеженні слід також вбачати 
позитивну сторону, пов'язану з бажанням указати, хоча б на прикладах, цього 
недоторканого стержня даного права або свободи, який повинен залишатися 
вільним від втручання з боку законодавця навіть в ситуації, коли він діє з метою 
захистити цінності, представлені у ст. 31 п. 3 Конституції РП2. 

У польській літературі підкреслюється, що обмеження права на особисту 
свободу нерозривно пов'язане з порушенням сутності цього права. Неможливо 
визначити "стержень" особистої свободи, який залишався б вільним від втручання 
незважаючи на обмеження, згадані в ст. 31 п. 3 та ст. 41 п. 3 Конституції РП3. 

Вказується також, що каталог передумов, викладених у ст. 31 п. 3 Конституції 
РП повинен розглядатися разом із обов'язковими для Польщі нормами 
міжнародного права. Доповненням загальної лімітаційної клаузули, вираженої в ст. 
31 п. 3 Конституції РП являється ст. 5 п. 1 Європейської конвенції, в якій міститься 
спеціальна лімінаційна клаузула4. Це призводить до того, що польський 
законодавець, приймаючи рішення щодо будь-якого втручання в право на свободу 
особистості, повинен керуватися не тільки вказівками, що містяться в Конституції 
РП, але також повинен "поміститися" в лімітації, окресленій ст. 5 Європейської 
Конвенції. Порушення даної вимоги буде рівнозначне з виникненням колізії, яка, 
відповідно до ст. 91 п. 2 Конституції РП, повинна бути вирішена на користь 
положення конвенції5. 

IV. Отже, слід розважити, чи регулювання, що містяться в Кримінально-
процесуальному кодексі і які стосуються мети, функції, передумов і порядку 
використання тимчасового арешту містяться в загальній лімітаційній клаузулі, 
викладеній в ст. 5 п. 1 Конституції РП, спеціальній лімітиційній клаузулі з ст. 5 п. 1 
Європейської Конвенції та відповідають вимогам принципу пропорційності і 

                                                 
1 Пор. рішення КТ від 12.01.1999 р., P 2/98, OTK-A 1999, № 1, п. 2; рішення КТ від 26.04.1995 р., 
K 11/94, OTK-A 1995, № 1, п. 12; рішення КТ від 26.01.1993 р., U 10/92, OTK-A 1993 r., № 1, п. 2. 
2 Пор. рішення КТ від 12.01.1999 р., P 2/98, OTK-A 1999, № 1, п. 2. 
3 Див. P. Hofmański, S. Zabłocki, op. cit., с. 523. 
4 Ibidem, с. 515-516. 
5 Пор. рішення ЄТПЛ від ETPC 26.04.2007 р. у справі 71525/01 Думітру Попеску проти Румунії. 
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передумові обмеження громадянських свобод і прав, визначених у ст. 31 п. 3 
Конституції РП. 

Слід також зважити, що ст. 5 п. 1 б. с Європейської Конвенції, передумови 
арешту визначає стосунково загальні, обмежуючись в принципі до вказання 
доказової основи та вказують на обаву перед втечею. Згадане положення також дає 
дозвіл на арешт із превентивною метою. У судових рішеннях Європейського 
трибуналу з прав людини (далі: ЄТПЛ) прийтято, що сама підозра у скоєнні 
злочину є достатньою підставою для арешту, але не може виправдовувати 
утримування під вартою протягом тривалого часу.  

Таким чином, маючи на увазі мету тимчасового арешту у вигляді правового 
забезпечення належного ходу кримінального судочинства а також запобігання 
скоєння обвинуваченим нового серйозного злочину можна сказати, що 
позбавлення волі з приводу використання цього заходу, виступає для захисту 
однієї з цінностей, перерахованих у ст. 31 п. 3 Конституції РП, особливо для 
охорони громадської безпеки і порядку та свободи і прав інших осіб.  

Обмеження цих прав і свобод були передбачені в законі (Кримінально-
процесуальному кодексі), який регулює у загальний і водночас докладний 
(формальний аспект загальної лімітаційної клаузули) спосіб. У КПК визначено: 

– мету, передумови і заборони тимчасового арешту (про це вже йшлося), 
– спосіб застосування цього заходу (в підготовчому розгляді районний суд на 
пропозицію прокурора і після внесення обвинувачувального акту, суд, в якому 
справа знаходиться на розгляді), 

– директиву мінімалізації і директиву адаптації (не застосовується тимчасовий 
арешт, якщо достатньо використати інший запобіжний захід а також, що 
тимчасовий арешт слід негайно скасувати або змінити, якщо зникнуть 
причини, в результаті яких його застосовано або появляться причини його 
скасування або зміни), 

– суб'єктні і предметні обмеження застосування тимчасового арешту (цей захід 
може використовуватися тільки по відношенню до особи, якій пред'явлено 
звинувачення у скоєнні злочину і тільки тоді, коли зібрано докази, що 
вказують на високу ймовірність того, що обвинувачений скоїв злочин), 

– засоби оскарження рішення про застосування або продовження тимчасового 
арешту (скарга). 
Тимчасовий арешт може бути використаний виключно для забезпечення 

належного ходу кримінального судочинства і, отже, для захисту важливого 
суспільного інтересу, що також відповідає матеріальному аспекту загальної 
лімітаційної клаузули. Нормативне регулювання тимчасового арешту також 
відповідає вимогам, що випливають з принципу пропорційності. Не може бути 
жодих сумнівів у тому, що тимчасовий арешт є заходом досягнення закладеної 
законодавцем мети, тобто забезпечення належного ходу кримінального 
судочинства або запобігання скоєнню обвинуваченим нового важкого злочину. За 
допомогою вираженої в ст. 257§1 i 253§1 КПК директиви мінімалізації 
тимчасового арешту і директиви адаптації превентивних заходів до процедурного 
становища обвинуваченого, які виражаються в перманентному і здійснювальної в 
силу займаної посади судом і прокуратурою контролю, чи пожертвуване благо у 
вигляді особистої свободи залишається на кожному етапі судочинства в належній 
пропорції до цілей, зазначених у ст. 249 КПК, законодавець дбає про те, щоб 
наслідки обмеження свободи обвинуваченого залишалися у відповідній пропорції 
до покладеного на нього тягаря. Таким чином задовольняються вимоги 
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необхідності і пропорційності sensu stricte, оскільки положення ст. 253§ 1 i 2 та ст. 
257§1 КПК вимагають негайної відмови від тимчасового арешту, якщо виявиться, 
що він вже не являється необхідним для забезпечення належного ходу 
кримінального судочинства. Іншими словами, якщо буде встановлено, що немає 
необхідності забезпечувати належного проведення кримінального судочинства у 
зв'язку з припиненням стану побоювання щодо його незаконного перешкоджання 
або буде встановлено, що забезпечення належного ходу кримінального 
судочинства чи запобігання вчиненню нового тяжкого злочину обвинуваченим 
можна досягнути, застосовуючи менш обтяжливі для громадянина заходи (менше 
втручаються в сферу його прав і свобод), застосовуючи так звані вільні 
(wolnościowе) превентивні заходи. Виразом належної уваги законодавця щодо 
необхідності "зважування благ" у випадку тимчасового арешту являються також 
положення, які визначають відносні заборони на використання цього запобіжного 
заходу в так званих другорядних справах (ст. 259§3 in pricipio КПК) і заборони на 
його використання або продовження в порівнянні з прогнозованим рівнем 
остаточного дискомфорту (ст. 259§2 KПК). 

Отже, якщо урегулювання тимчасового арешту "міститься" в межах, 
встановлених за принципом пропорційності, то сумніви може викликати те, чи не 
перевищує воно межі, установлені концепцією істоти конституційних прав і 
свобод. З одного боку слід відзначити підняті в юридичній літературі проблеми у 
визначенні обсягу даної концепції, а з іншого боку появляється питання, чи 
позбавлення волі тимчасово арештованої особи виключає ядро, чи тільки оболонку 
індивідуальної свободи людини. При відсутності однозначних критеріїв 
розмежування цих двох понять, розв'язання цих ппоблем не представляється 
можливим. 

Можна припустити, що в площині передумови пропорційності sensu stricte, 
проблему становить строк тимчасового арешту. Польський законодавець, 
приймаючи положення про тимчасовий арешт, обґрунтував їх на двох основних 
тезах, а саме, що завжди необхідно вказувати тривалість тимчасового позбавлення 
волі і уточнення її кінцевої дати (ст. 251§2 in principio KПK) та що, в принципі, цей 
строк не повинен виносити більше ніж 3 місяці (ст. 263§1 KПK). Однак, в ст. 263§2 
i 3 KПK встановлено винятки з цього правила. Продовження 3-місячного 
основного строку позбавлення волі може виникнути через "особливі обставини 
справи", які унеможливлюють завершення попереднього розслідування протягом 
періоду, зазначеного в ст. 263§1 KПK, при чому загальний строк застосування 
тимчасового арешту не може перевищувати 12 місяців щодо попереднього 
розслідування (ст. 263§2 KПK), але до моменту винесеня першого вироку судом 
першої інстанції (тобто разом з розглядом у суді першої інстанції) не може 
перевищувати двох років (ст. 263§3 KПK). Натомість ст. 263§4 KПK, в якій 
законодавець визначив виняток не тільки з правила, що міститься в §1 ст. 263, але 
також виключення з винятків, визначених у §2 i 3 ст. 263, передбачає не тільки 
можливість перевищування вже установлених "винятків", але - що найголовніше - 
не містить жодних вказівок про те, який саме строк може тривати тимчасовий 
арешт і скільки саме може виступати наступних можливих продовжень арешту. 
Таким чином у польській правовій системі виражено - щоправда - межу арешту 
"відносно максимального", але насправді немає реальної максимальної межі 
тривалості цього запобіжного заходу. Тому влучно ствердив КТ, що "елемент 
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"тимчасовості" такого арешту стає дуже розмитим1 та що структура ст. 263§4 KПK 
робить згадану "норму дуже простою у використанні, оскільки передумови, які в 
ній виступають, з трудом піддаються визначеним і об'єктивним критеріям 
оцінки"2. 

Проблема безумовно максимального періоду тимчасового арешту являється 
клопіткою не тільки для польського законодавця. Ця проблема виникає навіть у 
таких державах, які вважаються моделями гарантійності. Можна, однак, вказати, 
що відсутність обмежень у вигляді неперевищувальної межі для тимчасового 
арешту виступає в німецькому, австрійському, швейцарському праві, хоча у всіх є 
цілий ряд обмежень строку з по-різному побудованими передумовами.  

V. У підсумку, слід виразити думку по те, що регулювання тимчасового 
арешту в польському кримінально-процесуальному законі (КПК) "міститься" в 
межах лімітації, встановлених загальною і спеціальній лімітаційною клаузулою. 
Він також відповідає вимогам, які виникають з принципу пропорційності, а також 
формальні і матеріальні передумови, викладені в ст. 31 п. Конституції РП. Такої 
позитивної оцінки не можна - на жаль - поставити всім заходам процесуального 
примусу, вказаних у КПК і так званій чутливій доказовій діяльності, яка 
втручається у цивільні права і свободи (наприклад, обшук особи, речі і мешкань). 
Рамки статті не дозволяють, однак, зайнятися цим питанням. 
 

                                                 
1 Див. рішення КТ від 24.07.2006 р., SK 58/03. 
2 Ibidem. 
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GRANICE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA 
W POLSKIM PROCESIE KARNYM W ŚWIETLE KLAUZULI 

LIMITACYJNEJ I ZASADY PROPORCJONALNOŚCI 
Jerzy Skorupka 

I. Tymczasowe aresztowanie stanowi środek przymusu procesowego, uregulowany 
w przepisach od art. 249 do art. 265 Kodeksu postępowania karnego (dalej KPK). W 
literaturze przedmiotu przyjmuje się, że tymczasowe aresztowanie stanowi 
prowizoryczne pozbawienie wolności celem zabezpieczenia warunków prawidłowego 
toku postępowania1. 

Stosownie do art. 249§1 KPK, zasadniczym celem tymczasowego aresztowania jest 
zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego, zaś celem akcesoryjnym 
zapobiegnięcie popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. 
Ustawowa regulacja tymczasowego aresztowania stanowi podstawę do wyróżnienia 
funkcji spełnianych przez ten środek zapobiegawczy. Wskazuje się bowiem, że 
tymczasowe aresztowanie spełnia dwie funkcje-zasadniczą i akcesoryjną. Spełniając 
funkcję zasadniczą, tymczasowe aresztowanie zabezpiecza, chroni postępowanie karne 
(funkcja zabezpieczająca), a zarazem uniemożliwia bezprawny wpływ na prawidłowy 
tok postępowania (funkcja prewencyjna)2. Funkcją akcesoryjną tymczasowego 
aresztowania jest funkcja ochronna3, mająca na celu zapobiegnięcie popełnieniu przez 
oskarżonego nowego ciężkiego przestępstwa. Spełniając tą funkcję, tymczasowe 
aresztowanie ma na celu ochronę innych dóbr (wartości) przed popełnieniem przez 
podejrzanego nowego ciężkiego przestępstwa. 

Warunkiem zastosowania tymczasowego aresztowania spełniającego funkcję 
zabezpieczającą (prewencyjną) jest istnienie przesłanek pozytywnych i brak przesłanek 
negatywnych. Pozytywne przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania 
wyrażone zostały w art. 249§1 in fine KPK oraz w art. 258§1 i 2 KPK i podzielić można 
je na ogólną i szczególną. Pozytywną ogólną przesłanką są zebrane w sprawie dowody 
wskazujące na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił zarzucane mu 
przestępstwo4, zaś przesłanką szczególną obawa (ryzyko) bezprawnego utrudniania przez 
oskarżonego postępowania karnego5. Natomiast, brak dowodów wskazujących na 
popełnienie przez oskarżonego przestępstwa oraz brak obawy bezprawnego utrudniania 
postępowania karnego, stanowią przesłanki negatywne stosowania tymczasowego 
aresztowania (odpowiednio negatywną ogólną i negatywną szczególną). W wypadku 
stosowania tymczasowego aresztowania, w celu realizowania funkcji ochronnej, ogólna 
pozytywna i negatywna przesłanka jest taka sama, jak w wypadku stosowania tego 
środka dla realizowania funkcji zabezpieczającej (prewencyjnej) zaś, szczególna 
pozytywna przesłanka została wyrażona w art. 258§3 KPK i polega na wystąpieniu 
uzasadnionej obawy, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub 
umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub 
bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa 
groził.  
                                                 
1 Zob. S.Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 434. 
2 Tamże, s. 426. 
3 Tamże, s. 427. 
4 Zob. J.Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 2004, s. 113. 
5 Zob. T.Grzegorczyk, J.Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005, s. 521. 
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W KPK określone zostały też wypadki, w których tymczasowe aresztowanie jest 
niedopuszczalne. Stosownie do art. 259, jeżeli szczególne względy nie stoją temu na 
przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy 
pozbawienie oskarżonego wolności spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne 
niebezpieczeństwo lub pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego 
najbliższej rodziny. Jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga, tymczasowe 
aresztowanie może być wykonywane tylko w postaci umieszczenia w odpowiednim 
zakładzie leczniczym. (art. 260 KPK).  

Tymczasowego aresztowania nie stosuje się również wtedy, gdy na podstawie 
okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do 
oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 
lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy 
przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia 
(art. 259§2 KPK). W końcu, tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, 
jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 
roku, chyba że sprawca został ujęty na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem 
(art. 259§3). Zaznaczyć jednak należy, że ograniczenia przewidziane w art. 259§ 2 i 
3 nie mają zastosowania, gdy oskarżony ukrywa się, uporczywie nie stawia się na 
wezwania lub w inny bezprawny sposób utrudnia postępowanie albo nie można 
ustalić jego tożsamości.  

Kodeks postępowania karnego nie określa jednak granic tymczasowego 
aresztowania. Nie wskazuje bowiem podstawowych założeń rozstrzygania konfliktu 
pomiędzy państwem (organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości), a obywatelem 
(oskarżonym), wynikających z konieczności ochrony interesu publicznego 
(prawidłowego toku postępowania karnego), kosztem naruszenia interesu prywatnego 
(prawa jednostki do wolności osobistej). Przy stosowaniu tymczasowego aresztowania 
występuje bowiem sytuacja, że w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania 
karnego, a zatem dla ochrony interesu ogólnospołecznego, konieczne jest ograniczenie 
praw i wolności indywidualnych. Wyznaczenie granic tymczasowego aresztowania 
stanowi zatem narzędzie ochrony nie tylko interesu prywatnego, ale także interesu 
publicznego. 

II. Nietykalność osobista i wolność osobista zapewniona została każdemu w art. 
41 Konstytucji RP. Przepis ten stanowi również, że pozbawienie bądź ograniczenie 
wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. W art. 41 
ust. 1 Konstytucji RP brak jest jednak wyraźnej wypowiedzi, wskazującej na wypadki, 
w których pozbawienie lub ograniczenie wolności może być uznane za 
usprawiedliwione. Pociąga to za sobą trudności w ustaleniu, czy dana ingerencja w 
sferę wolności osobistej mieści się w dopuszczalnych i akceptowalnych granicach, czy 
też granice te przekracza.  

Ogólne zasady ograniczenia wolności i praw jednostki wyrażone zostały w art. 31 
ust. 3 Konstytucji RP. Przepis ten, za pomocą ogólnej klauzuli limitacyjnej, limituje 
możliwość wprowadzania ograniczeń w dwóch aspektach: formalnym (ograniczenia 
mogą być ustanowione tylko ustawą) i materialnym (ograniczenia mogą być ustanowione 
tylko dla ochrony wskazanych wartości, tj. bezpieczeństwa państwa, porządku 
publicznego, środowiska, zdrowia publicznego, moralności publicznej lub wolności i 
praw innej osoby)1. W literaturze procesu karnego przyjmuje się, że ogólna klauzula 

                                                 
1 Zob. L.Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu, Warszawa 2006, s. 60. 
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limitacyjna zabrania niweczenia istoty praw i wolności, jednocześnie wymieniając 
wartości, których ratowanie usprawiedliwia ich ograniczenia1. 

Ogólne sformułowanie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wyznacza granice, poza którymi 
jakiekolwiek ograniczenia są niedopuszczalne. Granice te tworzą zasada 
proporcjonalności oraz koncepcja „istoty” poszczególnych praw i wolności. 

Zasada proporcjonalności, uniwersalnie rozumiana jako „nakaz podejmowania środków 
adekwatnych do założonych celów”2, nie jest wprost wyrażona w przepisach Konstytucji RP, 
ale jej ogólny wyraz daje art. 31 ust. 3 Konstytucji. Wymieniony przepis zawiera w pierwszej 
kolejności przesłankę formalną naruszenia wolności i praw, w postaci obowiązku 
regulowania ograniczeń w ustawie, a następnie zasadę konieczności (utożsamianą zazwyczaj 
z zasadą proporcjonalności w ścisłym tego słowa znaczeniu), zgodnie z którą ograniczenie 
musi być konieczne, a także katalog przesłanek materialnych, które warunkują 
dopuszczalność ograniczenia3. Przesłanki tej zasady sformułował Trybunał Konstytucyjny 
(dalej TK) w orzeczeniu K 11/94, stawiając trzy pytania, na które należy udzielić odpowiedzi 
dla oceny, czy dane ograniczenie nie przekroczyło niezbędnego zakresu: 

– czy dane ograniczenie może doprowadzić do zamierzonych skutków, 
– czy jest ono niezbędne dla ochrony interesu publicznego, z którym jest związane, 
– czy efekty ograniczenia pozostają w odpowiedniej proporcji do ciężarów 

nałożonych na obywatela. 
Realizacja wymienionych założeń uzależniona jest od spełnienia następujących 

kryteriów: 1. przydatności, 2. konieczności, 3. proporcjonalności sensu stricto4. 
Zasada proporcjonalności została rozwinięta w kolejnych orzeczeniach TK, w 

których wyrażono stanowisko, że art. 31 ust. 3 Konstytucji RP statuuje zasadę 
proporcjonalności w sposób w pełni samodzielny i całościowy5. W wyr. z 12.01.2000 r., 
P 11/986, TK wyraził pogląd, że kryterium konieczności (niezbędności) oznacza, że 
każde ograniczenie praw i wolności jednostki musi być w pierwszym rzędzie oceniane w 
płaszczyźnie pytania, czy było ono „konieczne”, czyli innymi słowy, czy tego samego 
celu nie można osiągnąć przy użyciu innych środków, mniej uciążliwych dla obywatela, 
bo słabiej (bardziej płytko) ingerujących w sferę jego praw i wolności. Pojęcie 
konieczności oznacza więc rzeczywistą potrzebę ingerowania w istniejący zakres praw i 
wolności jednostki, ze względu na określone przez ustawodawcę cele. Stosowane środki 
mają być niezbędne, to znaczy, mają chronić określone wartości „w sposób bądź w 
stopniu, który nie mógłby być osiągnięty przy zastosowaniu innych środków”7. 
Odnotować też należy, że w wyroku z 30.10.2006 r., P 10/068, TK wskazał, że zasada 
proporcjonalności nakazuje, aby spośród skutecznych środków ograniczających 
korzystanie z wolności i praw wybierać środki najmniej uciążliwe dla jednostki. 

                                                 
1 Zob. P.Hofmański, S.Zabłocki, Pozbawienie wolności w toku procesu karnego. Wybrane aspekty 
konstytucyjne i prawno międzynarodowe, [w:] J.Skorupka (red.) Rzetelny proces karny. Księga 
pamiątkowa prof Zofii Świdy, Wrocław 2009, s. 514. 
2 Zob. K.Wójtowicz, Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm, [w:] M.Zubik 
(red.), Księga XX-lecia Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 265. 
3 Zob. A.Łabno, Istota zasady proporcjonalności, [w:] Zasada proporcjonalności w prawie karnym pod 
red. T.Dukiet-Nagórskiej, Warszawa 2010, s. 24. 
4 Zob. K.Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, 
Kraków 1999, s. 150. 
5 Por. wyr. TK z 12.01.1999 r., P 2/98, OTK ZU 1999, Nr 1, poz. 2. 
6 Wyr. TK z 12.01.2000 r., P 11/98, OTK ZU 2000, Nr 1, poz. 3. 
7 Zob. wyr. TK z 12.01.1999 r., P 2/98, OTK ZU 1999, Nr 1, poz. 2. 
8 Wyr. TK z 30.10.2006 r., P 10/06, OTK ZU 2006, Nr 9A, poz. 128. 
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Podnieść należy, że objaśnienie pojęcia konieczności powinno być dokonywane 
przy uwzględnieniu standardów międzynarodowych. Art. 9 Konstytucji RP nakazuje 
wszak przestrzeganie wiążącego Rzeczpospolitą prawa międzynarodowego, wskazując 
przez to na Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej 
Europejska Konwencja), jako wzorca standardu prawa międzynarodowego. 

Obok zasady proporcjonalności, granicą limitującą ograniczenia praw i wolności jest 
„istota” tychże wolności i praw. Również ta koncepcja doczekała się bogatego 
orzecznictwa TK. W wyroku w sprawie P 2/98 TK przyjął, że zasadniczo, zasada 
zachowania istoty wolności i praw przy wprowadzaniu ich ograniczeń oznacza 
respektowanie istnienia pewnej minimalnej treści konkretnej wolności i prawa. 
Przekroczenie tego zakresu powoduje ich eliminację. Owa minimalna treść określona 
została przez TK jako „pewien element podstawowy (rdzeń, jądro)”, zaś elementy 
dodatkowe, czyli otoczka, mogą być ujmowane w różny sposób, bez ryzyka „zniszczenia 
tożsamości danego prawa czy wolności”1. Interpretacja „zakazu naruszania istoty praw 
człowieka” nastręcza jednak trudności i problemy z wykorzystaniem tej koncepcji w 
praktyce. Brak jest bowiem konkretnych i jednoznacznie ustalonych kryteriów 
rozróżnienia, co stanowi rdzeń, a co należy zaliczyć do otoczki2. 

Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP formułuje również kumulatywnie ujęte przesłanki 
dopuszczalności ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych praw i wolności, którymi 
są: ustawowa forma ograniczenia, istnienie w państwie demokratycznym konieczności 
wprowadzenia ograniczenia, funkcjonalny związek ograniczenia z realizacją wskazanych 
w wymienionym przepisie wartości oraz zakaz naruszenia istoty danego prawa lub 
wolności3. Co oczywiste, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP znajduje zastosowanie do 
wolności osobistej, znajdującej się pod ochroną art. 41 ust. 1 Konstytucji RP. 

III. Wymóg ustawowej formy ograniczenia prawa do wolności był analizowany 
przez TK w wyroku z dnia 12 stycznia 2000 r.4 W tym orzeczeniu podkreślono, że 
uzależnienie dopuszczalności ograniczeń praw i wolności od ich ustanowienia „tylko w 
ustawie” jest czymś więcej niż tylko przypomnieniem ogólnej zasady wyłączności 
ustawy dla normowania sytuacji prawnej jednostki. W ocenie TK, wymienione 
sformułowanie wprowadza wymóg odpowiedniej szczegółowości unormowania 
ustawowego. Skoro ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności mogą być 
ustanawiane tylko w ustawie, to kryje się w tym nakaz kompletności unormowania 
ustawowego, które musi samodzielnie określać wszystkie podstawowe elementy 
ograniczenia danego prawa i wolności, tak aby już na podstawie lektury przepisów 
ustawy można było wyznaczyć kompletny zarys tego ograniczenia. Niedopuszczalne jest 
natomiast przyjmowanie w ustawie uregulowań blankietowych, pozostawiających 
organom władzy swobodę normowania ostatecznego kształtu owych ograniczeń, a w 
szczególności wyznaczania zakresu tych ograniczeń.  

Przesłanka dopuszczalności ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych praw i 
wolności w postaci „konieczności ograniczeń” oznacza wymóg stosowania takich 
środków prawnych, które będą rzeczywiście służyły realizacji celów zamierzonych przez 
                                                 
1 Zob. też wyr. TK z 25.05.1999 r., SK 9/98, OTK ZU 1999, Nr 4, poz. 78. 
2 Zob. A.Łabno, Ograniczenie wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP, [w:] 
Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B.Banaszak, A.Preisner, Warszawa 2002, s. 708 
– 709. 
3 Zob. wyr. TK z 12.01.1999 r., P 2/98, OTK ZU 1999, Nr 1, poz. 2. 
4 Wyr. TK z dnia 12.01.2000 r., P 11/98, OTK -A 2000, nr 1, poz. 3. Zob. także: wyr. TK z dnia 
12.01.1999 r., P 2/98, OTK-A 1999, nr 1, poz. 2; wyr. TK z dnia 24.07.2006 r., SK 58/3 , OTK-A 2006, 
nr 7, poz. 85. 
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prawodawcę. Środki te powinny być niezbędne w tym sensie, że będą chronić określone 
wartości w takim stopniu, bądź w taki sposób, który nie mógłby zostać osiągnięty przy 
zastosowaniu innych środków. „Konieczność” mieści więc w sobie postulat 
niezbędności, przydatności i proporcjonalności wprowadzanych ograniczeń1, a co za tym 
idzie, każde ograniczenie prawa do wolności osobistej jednostki winno być oceniane w 
kontekście pytania, czy tego samego efektu nie można byłoby uzyskać przy 
zastosowaniu odmiennych środków, mniej uciążliwych dla obywatela i słabiej 
ingerujących w sferę jego wolności i praw.  

Kolejną przesłanką jest wystąpienie funkcjonalnego związku pomiędzy 
wprowadzanym ograniczeniem, a realizacją wymienionych w w art. 31 ust. 3 Konstytucji 
RP wartości.  

Ostatnią przesłanką jest nienaruszalność istoty praw i wolności. W ocenie TK, 
interpretacja zakazu naruszania istoty ograniczanego prawa lub wolności nie powinna 
sprowadzać się wyłącznie do płaszczyzny negatywnej, tj. do odpowiedniego 
miarkowania dokonywanych ograniczeń. Należy w tym zakazie widzieć również stronę 
pozytywną, związaną z dążeniem do wskazania, choćby przykładowo, owego 
nienaruszalnego rdzenia danego prawa lub wolności, który winien pozostawać wolny od 
ingerencji prawodawcy nawet w sytuacji, gdy działa on w celu ochrony wartości 
wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP2.  

W polskiej literaturze podkreśla się, że ograniczenie prawa do wolności osobistej z 
samej natury rzeczy wiąże się z naruszeniem istoty tego prawa. Niemożliwe jest bowiem 
wskazanie „rdzenia” wolności osobistej, który pozostawałby wolny od ingerencji 
pomimo wprowadzenia ograniczeń o których mowa w art. 31 ust. 3 oraz art. 41 ust 1 
Konstytucji RP3.  

Wskazuje się także, że katalog przesłanek wyrażonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji 
RP musi być odczytywany łącznie z wiążącymi Polskę regulacjami prawa 
międzynarodowego. Dopełnieniem ogólnej klauzuli limitacyjnej wyrażonej w art. 31 ust. 
3 Konstytucji RP jest bowiem art. 5 ust. 1 Konwencji Europejskiej, w którym zawarto 
szczególną klauzulę limitacyjną4. Powoduje to, że polski ustawodawca decydując się na 
jakąkolwiek ingerencję w prawo do wolności osobistej jednostki musi kierować się nie 
tylko wskazaniami zawartymi w Konstytucji RP, lecz także powinien „zmieścić się” w 
limitacji wyznaczonej przez art. 5 Europejskiej Konwencji. Naruszenie wskazanego 
wymogu będzie równoznaczne z zaistnieniem kolizji, która w myśl art. 91 ust. 2 
Konstytucji RP musi być rozstrzygana na korzyść przepisu konwencyjnego5.  

IV. Rozważyć zatem należy, czy zawarta w Kodeksie postępowania karnego 
regulacja dotycząca celu, funkcji, przesłanek i trybu stosowania tymczasowego 
aresztowania mieści się w ogólnej klauzuli limitacyjnej określonej w art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP, szczególnej klauzuli limitacyjnej z art. 5 ust. 1 Europejskiej Konwencji 
oraz spełnia wymogi zasady proporcjonalności i przesłanki ograniczenia wolności i praw 
obywatelskich, określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.  

Zważyć też trzeba, że art. 5 ust. 1 lit. c Europejskiej Konwencji, przesłanki 
aresztowania określa relatywnie ogólnie, ograniczając się w zasadzie do wskazania na 
                                                 
1 Por. wyr. TK z dnia 12.01.1999 r., P 2/98, OTK-A 1999, nr 1, poz. 2; wyr. TK z dnia 26.04.1995 r., K 
11/94, OTK-A 1995, nr 1, poz. 12; wyr. TK z dnia 26.01.1993 r., U 10/92, OTK-A 1993 r., nr 1, poz. 2. 
2 Por. wyr. TK z dnia 12.01.1999 r., P 2/98, OTK-A 1999, nr 1, poz. 2. 
3 Zob. P. Hofmański, S. Zabłocki, op. cit., s. 523. 
4 Tamże, s. 515-516. 
5 por. orzeczenie ETPCz z dnia 26.04.2007 r. w sprawie 71525/01 Dumitru Popescu przeciwko 
Rumunii. 
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dowodową podstawę oraz na obawę ucieczki. Wymieniony przepis pozwala także na 
aresztowanie w celu prewencyjnym. W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (dalej ETPCz) przyjęto, że samo podejrzenie popełnienia przestępstwa jest 
wprawdzie wystarczającą podstawą aresztowania, ale nie może usprawiedliwiać detencji 
przez dłuższy czas.  

Mając zatem na względzie cel tymczasowego aresztowania w postaci 
zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego, a także zapobiegnięcia 
popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa można powiedzieć, że 
pozbawienie wolności z powodu zastosowania tego środka, następuje dla ochrony jednej 
z wartości wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a zwłaszcza dla ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wolności i praw innych osób. 

Ograniczenia wymienionych praw i wolności przewidziane zostały w ustawie 
(Kodeksie postępowania karnego), która reguluje je w sposób pełny, a jednocześnie 
szczegółowy (aspekt formalny ogólnej klauzuli limitacyjnej). W KPK określone zostały 
bowiem:  

– cel, przesłanki i zakazy tymczasowego aresztowania (była już o tym mowa), 
– tryb stosowania tego środka (w postępowaniu przygotowawczym sąd rejonowy na 

wniosek prokuratora, a po wniesieniu aktu oskarżenia, sąd przed którym sprawa się 
toczy), 

– dyrektywa minimalizacji i dyrektywa adaptacji (tymczasowego aresztowania nie 
stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy, a także, że 
tymczasowe aresztowanie należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną 
przyczyny wskutek których został on zastosowany lub powstaną przyczyny 
uzasadniające jego uchylenie lub zmianę), 

– ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe stosowania tymczasowego aresztowania 
(środek ten może być stosowany tylko w stosunku do osoby, której przedstawiono 
zarzut popełnienia przestępstwa oraz tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na 
duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo), 

– środki zaskarżenia decyzji o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego 
aresztowania (zażalenie). 
Tymczasowe aresztowanie może być stosowane wyłącznie dla zabezpieczenia 

prawidłowego toku postępowania karnego, a zatem dla ochrony ważnego interesu 
publicznego, co spełnia także materialny aspekt ogólnej klauzuli limitacyjnej. Ustawowe 
uregulowanie tymczasowego aresztowania, spełnia również wymogi wypływające z 
zasady proporcjonalności. Nie może być bowiem wątpliwości, że tymczasowe 
aresztowanie stanowi środek pozwalający na osiągnięcie zamierzonego przez 
ustawodawcę celu, to jest zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego lub 
zapobiegnięcie popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępostwa. Za 
pomocą wyrażonej w artykułach 257§1 i 253§1 KPK dyrektywy minimalizacji 
tymczasowego aresztowania i dyrektywy adaptacji środków zapobiegawczych do 
sytuacji procesowej oskarżonego, wyrażających się w permanentnej i dokonywanej z 
urzędu przez sąd i prokuratora kontroli, czy poświęcone dobro w postaci wolności 
osobistej pozostaje na każdym etapie postępowania we właściwej proporcji do celu 
wskazanego w art. 249 KPK, ustawodawca dba o to, aby skutki ograniczenia wolności 
oskarżonego pozostawały w odpowiedniej proporcji do nałożonych na niego ciężarów. 
Spełnione są przez to wymogi konieczności i proporcjonalności sensu stricte, gdyż 
przepisy art. 253§ 1 i 2 oraz art. 257§1 KPK wymagają niezwłocznej rezygnacji z 
tymczasowego aresztowania, jeśli okaże się, że nie jest już ono niezbędne dla 
zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego. Innymi słowy, gdy zostanie 
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ustalone, że nie ma już potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania 
karnego, z uwagi na ustanie stanu obawy jego bezprawnego utrudniania, albo też 
zostanie ustalone, że zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego lub 
zapobiegnięcie popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa można 
osiągnąć przy zastosowaniu mniej uciążliwych dla obywatela środków (słabiej 
ingerujących w sferę jego praw i wolności), poprzez zastosowanie tzw. wolnościowych 
środków zapobiegawczych. Wyrazem należytej troski ustawodawcy co do konieczności 
„ważenia dóbr” w wypadku tymczasowego aresztowania są także przepisy określające 
względne zakazy stosowania tego środka zapobiegawczego w tzw. sprawach bagatelnych 
(art. 259§3 in pricipio KPK) i zakaz jego stosowania lub kontynuacji w zestawieniu z 
prognozowanym stopniem dolegliwości finalnej (art. 259§2 KPK). 

Jeżeli więc uregulowanie tymczasowego aresztowania „mieści się” w granicach 
wyznaczonych przez zasadę proporcjonalności, to wątpliwości może budzić, czy nie 
przekracza ono granicy zakreślonej przez koncepcję istoty praw i wolności 
konstytucyjnych. Z jednej strony wskazać bowiem należy na podnoszone w 
piśmiennictwie prawniczym problemy w wyznaczeniem zakresu wymienionej koncepcji, 
a z drugiej strony pojawia się kwestia, czy pozbawienie wolności tymczasowo 
aresztowanego eliminuje jądro, czy jedynie otoczkę wolności osobistej człowieka. 
Wobec braku jednoznacznych kryteriów rozróżnienia obu tych pojęć, rozstrzygniecie 
wymienionej kwestii wydaje się niemożliwe. 

Jak wydaje się, w płaszczyźnie przesłanki proporcjonalności sensu stricte, problem 
stanowi termin tymczasowego aresztowania. Polski ustawodawca ustanawiając przepisy 
dotyczące tymczasowego aresztowania, oparł je na dwóch podstawowych założeniach, a 
mianowicie, że zawsze konieczne jest określenie czasu trwania tymczasowego 
pozbawienia wolności i sprecyzowanie jego terminu końcowego (art. 251§2 in principio 
KPK) oraz że, zasadniczo, czas ten nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące (art. 263§1 
KPK). Niemniej, w art. 263§2 i 3 KPK określone zostały wyjątki od wymienionej reguły. 
Przedłużenie 3 miesięcznego zasadniczego okresu pozbawienia wolności, może bowiem 
nastąpić ze względu na „szczególne okoliczności sprawy”, uniemożliwiające ukończenie 
postępowania przygotowawczego w terminie wskazanym w art. 263§1 KPK, przy czym 
łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania nie może przekroczyć 12 miesięcy 
w odniesieniu do postępowania przygotowawczego (art. 263§2 KPK), zaś do chwili 
wydania pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji (a więc łącznie z 
postępowaniem przed sądem I instancji) nie może przekroczyć 2 lat (art. 263§3 KPK). 
Natomiast, art. 263§4 KPK, w którym ustawodawca ustanowił wyjątek nie tylko od 
reguły zawartej w §1 art. 263, ale wyjątek od wyjątków określonych w §2 i 3 art. 263, 
przewiduje już, nie tylko możliwość przekroczenia okresów już „wyjątkowych”, ale - co 
najistotniejsze - nie zawiera też żadnych wskazań co do tego, przez jaki konkretnie okres 
może trwać tymczasowe aresztowanie, ani co do ilości kolejnych, możliwych przedłużeń 
aresztowania. Tak więc w polskim systemie prawnym wyrażona została- co prawda- 
granica aresztu „względnie maksymalnego”, ale w rzeczywistości nie ma realnej 
maksymalnej granicy trwania tego środka zapobiegawczego. Trafnie więc stwierdził TK, 
iż „element „tymczasowości” takiego aresztowania staje się bardzo nieostry1 oraz że 
konstrukcja art. 263§4 KPK czyni wymienioną „normę nader łatwą do zastosowania, 
gdyż przesłanki w niej występujące z trudem poddają się określonym i obiektywnym 
kryteriom oceny”2.  

                                                 
1 Zob. wyr. TK z 24.07.2006 r., SK 58/03. 
2 tamże. 
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Problematyka bezwzględnie maksymalnego okresu tymczasowego aresztowania 
stanowi jednak kłopot nie tylko dla polskiego ustawodawcy. Problem ten występuje 
również w państwach uznawanych za wręcz modelowo gwarancyjne. Wskazać wszak 
można, że brak jest ograniczenia w postaci nieprzekraczalnej granicy dla tymczasowego 
aresztowania w ustawodawstwie niemieckim, austriackim, szwajcarskim, chociaż we 
wszystkich występuje szereg ograniczeń czasowych, o różnie skonstruowanych 
przesłankach.  

V. W podsumowaniu, wyrazić należy stanowisko, że uregulowanie tymczasowego 
aresztowania w polskiej ustawie procesowej (KPK) „mieści się” w granicach limitacji 
wyznaczonych przez ogólną i szczególną klauzulę limitacyjną. Spełnia też wymogi 
wynikające z zasady proporcjonalności, a także formalne i materialne przesłanki 
określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Takiej pozytywnej oceny nie można-niestety-
wystawić wszystkim środkom przymusu procesowego określonym w KPK oraz tzw. 
wrażliwym czynnościom dowodowym ingerującym w prawa i wolności obywatelskie 
(np. przeszukanie osoby, rzeczy i pomieszczeń). Ramy artykułu nie pozwalają jednak na 
podjęcie tej problematyki. 
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У статті розглянуто питання щодо історії, сучасного стану і перспектив 
застосування поліграфа у судочинстві та інших сферах правового регулювання 
Польщі та України.  
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Останнім часом в юридичній літературі України все частіше з’являються 
наукові дослідження, присвячені проблемі використання поліграфа, як засобу 
одержання доказової інформації. 

У літературі порівняно давно описані можливості встановлення 
психологічного стану особи, виявлення реакцій на зовнішні подразники і 
дисимуляцій методом тестового спостереження за допомогою поліграфа — 
багатоканального осцилографа для одночасного запису різних функцій організму 
(дихання, кровообігу, електропровідності шкіри і ін.). Цей прилад фіксує 
емоційний стан особи за впливу на неї словесним подразником чи демонстрування 
певних наглядово-образних об’єктів.  

У США, Канаді, Ізраїлі, Угорщині, Російській Федерації та багатьох інших 
державах поліграф використовують для збору відомостей, що оперативно 
звужують коло осіб, запідозрених у вчиненні злочину, встановлюють факт 
вчинення злочину, сприяють ідентифікації винних осіб і створюють передумови 
для подання ними правдивих показань, виявлення неточностей, протиріч, 
невідповідностей тощо в показаннях, збирання іншої додаткової інформації. 

Результати застосування поліграфа, відомого ще під назвами “лайдетектора”, 
“варіографа”, в таких державах, як Японія, Південна Корея, Туреччина, Англія, 
Індія, Аргентина, Бразилія, Мексика, Таїланд та інших, практикують розглядати як 
докази або як оперативні, орієнтовно-тактичні дані. 

Цікавим для нас у зазначеному контексті є досвід держави – нашого 
найближчого західного сусіда – Польщі. 

Прикладним використання поліграфа в Польщі зацікавились ще перед Другою 
світовою війною, коли цей прилад було придбано Інститутом психічної гігієни у 
Варшаві. І хоча невідомо, чи використовувався тодішній поліграф в кримінальних 
розслідуваннях, проте така можливість обговорювалася в роботі В.Зелинскої 
(1939). Нею було висловлено думку про те, що було б помилкою ігнорувати 
застосування поліграфа в розслідуванні злочинів [1]. 

Інтерес до застосування поліграфа зберігся і в післявоєнні роки. На початку 
50-х рр. польська розвідка зацікавилася цим приладом після того, як було 
встановлено, що американська розвідка перевіряє на “детекторі брехні” польських 
громадян перш ніж встановити з ними співпрацю. Польська розвідка придбала 
американський поліграф і, після набуття необхідного досвіду, почала 
використовувати його у своїй оперативній роботі. 

За заявою польських фахівців, оволодіння технологією перевірок на поліграфі 
було пов'язано з великими труднощами, оскільки американська адміністрація 
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наклала ембарго на вивезення цієї технології в країни Східної Європи. У 1975 р., 
наприклад, редакція американського журналу “Поліграф” відкинула прохання 
польських фахівців про підписку на це видання, пояснивши, що дотримується 
позиції не поширювати свій журнал за “залізною завісою” [2]. 

У післявоєнні роки ставлення до перевірок на поліграфі в Польщі, як і в СРСР 
та інших соціалістичних державах, було негативним, що, зокрема, було 
відображено в підручнику “Криміналістика”, опублікованому проф. 
П.Хорошовским у 1958 р. За твердженням автора, “…на практиці детектор брехні є 
не чим іншим, як пристроєм, що призначається для поглиблення атмосфери 
залякування допитуваної особи” [3]. Однак, згодом, думка П.Хорошовского 
радикально змінилася: причиною цього було те, що він, провівши як стипендіат 
півроку в США, отримав у користування “детектор брехні” і оволодів методикою 
його прикладного застосування. 

Перше практичне застосування поліграфа під час розслідування злочину 
(зокрема, вбивства) було здійснене П.Хорошовским у 1963 р. за постановою 
воєводської прокуратури в Ольштинє. Результати перевірки на поліграфі, які були 
доповнені описом технології такої перевірки, разом з іншими даними, були 
прийняті судом як докази, і обвинувачений був визнаний винним. Роком пізніше 
воєводський суд в Любліні звернувся до П.Хорошовского з проханням провести за 
клопотанням захисту перевірку на поліграфі групи обвинувачених. Ним це було 
зроблено, проте отримані результати воєводський суд не використав як докази, не 
взявши їх до уваги. Ці два випадки стали в 1964-1966 рр. причиною гострих 
дискусій на сторінках польських юридичних журналів [4]. Однак, так чи інакше, 
поліграф почав проникати в діяльність правоохоронних органів Польщі. 

У 1969 р. в польській військовій контррозвідці були сформовані курси з 
підготовки експертів у сфері психофізіологічного тестування. Їх очолив відомий в 
тогочасній Польщі поліграфолог доктор А.Кришчин який вже мав на той час 
п'ятнадцятирічний досвід роботи з поліграфом [5]. У тому ж році військова 
контррозвідка почала використовувати поліграф у розслідуванні в кримінальних 
справах, більшість з яких стосувалася вбивств або крадіжок військовослужбовцями 
зброї або військового спорядження [6].  

У період 1969-1998 рр. спеціальним підрозділом польської військової 
контррозвідки було перевірено на поліграфі 5243 людини - фігурантів 1180 
кримінальних справ [7] (т.б. в середньому - біля 180 перевірок у рік і по 4-5 - у 
кожній кримінальній справі). 

У 60-70-і рр. поліграф був узятий на озброєння університетськими 
лабораторіями криміналістики. Зокрема, відділення криміналістики Сілезького 
університету в Катовіце у 1977 р. розпочало вивчати можливості прикладного 
застосування поліграфа. Упродовж 1977-1978 рр. цим підрозділом було здійснено 
перевірку на поліграфі 265 чоловік – фігурантів у 34 кримінальних справах [8]. 

У 70-80-і рр. польськими університетами проводилися наукові дослідження, а 
в науковій періодиці регулярно з'являлися публікації з тематики “детекції брехні”. 
У них висвітлювались результати вивчення діагностичної природи перевірок на 
поліграфі, проводився аналіз результативності перевірок, виконаних в реальних 
умовах щодо виявлення ними латентної інформації [9]. 

Питання про можливість застосування результатів перевірок на поліграфі як 
докази обговорювалося неодноразово, і Верховний суд Польщі декілька разів 
висловлював своє ставлення до інформації, отриманої в процесуальній практиці з 
допомогою поліграфа [10]. Зокрема, в 1976 р. Верховний суд під час розгляду 
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кримінальної справи № II KR 171/76 вирішив, що “цей вид доказів не може бути 
використаний як незалежний єдиний доказ, що дає підставу для ухвалення 
рішення. Такий доказ має допоміжне значення” [11].  

У середині 90-х рр. була створена Польська асоціація поліграфологів, що 
об’єднала близько сорока фахівців, які займалися перевірками на поліграфі, 
дослідженнями в цій сфері або цікавилися питаннями правового регулювання 
застосування поліграфа. На момент свого створення Асоціація, як громадське 
об'єднання, інтегрувала зусилля професійного співтовариства для обміну досвідом, 
пропагувала застосування цього методу в практиці. Вона проводила 
експериментальні дослідження в сфері криміналістичної психофізіології, 
встановлювала щодо цього стандарти дослідницької і учбової діяльності та 
адміністративного контролю. 

Після 1975 р., група польських криміналістів і експертів на основі проведених 
ними експериментів дійшла висновку, що американські теорії детекції брехні не 
дають задовільного пояснення фізіологічним явищам, які спостерігаються в ході 
тестування на поліграфі. 

До кінця XX століття дослідження в сфері перевірок на поліграфі 
здійснювалися на кафедрах криміналістики трьох університетів Польщі: 
Сілезькому університеті в Катовіцах, університеті у Вроцлаві і Коперниківському 
університеті в Торунє. За 25 років дослідницької діяльності польськими 
науковцями і фахівцями була розроблена концепція, що дала теоретичне пояснення 
технології психофізіологічних досліджень за допомогою поліграфа. Запропонована 
концепція включала чотири базисні положення: перевірка на поліграфі орієнтована 
на дослідження слідів пам'яті; процедура перевірки ґрунтується на принципах, що 
використовуються в психологічних експериментах; дослідження за допомогою 
поліграфа є одним з методів криміналістичної ідентифікації; дослідження націлене 
на відшукування інформації, необхідної правоохоронним органам. 

Вказана концепція базується на тому, що “інформація про протиправні діяння і 
супроводжуючих їх сильних негативних емоціях відображається в довготривалій 
пам'яті правопорушника. Факт здійснення серйозного правопорушення (а тільки 
такі правопорушення мають бути предметом досліджень за допомогою поліграфа) 
пов'язаний, як правило, з сильними емоціями, які розташовуються в особливих 
ділянках пам'яті... Сліди пам'яті такої події... стійкі, унікальні і допускають їх 
ідентифікацію... Сліди пам'яті неможливо побачити безпосередньо... Наявність або 
відсутність слідів протиправної події в мозку людини, яка піддається перевірці на 
поліграфі, проявляється в змінах функціонування різних систем людського тіла ” 
[12]. 

Ця концепція стала загальновизнаною в середовищі польських поліграфологів. 
На початку 90-х рр. приватні польські детективні агентства безуспішно 

намагалися привернути увагу бізнесу до можливості застосування поліграфа в його 
інтересах. Унаслідок цього до кінця XX ст. з’явилося чимало експертів, які 
практикували перевірки на поліграфі за замовленнями приватних компаній.  

Однак окремі теоретики і практики, що працювали в сфері кримінально - 
процесуального права, доклали немало зусиль, щоб унеможливити застосування 
поліграфа у судочинстві. Вони намагались ініціювати внесення доповнення в одну 
із статей нового Кримінально-процесуального кодексу Польщі, якою б 
заборонялось застосування поліграфа з метою одержання доказів. Своєю чергою, 
комісія, що розробляла законопроект, не врахувала думку експертів, які працювали 
в царині перевірок на поліграфі. 
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Польська національна прокуратура, з свого боку виступала проти 
використання поліграфа в оперативно-розшуковій діяльності поліції. Ця точка зору 
була висловлена у відповіді на запит Головного управління поліції (1994), в якій, 
зокрема, говорилося, що “якщо процесуальний закон встановлює правові гарантії, 
які обмежують обов'язок надавати інформацію державним органам... то з цього 
випливає, що поза судом, в ході оперативної діяльності, ніхто не може робити те, 
що не дозволено” [13]. 

Наслідком цих зусиль стало те, що Кримінально - процесуальний кодекс 
Польщі (набув чинності в 1997 р.) фактично заборонив використання технічних 
засобів, націлених на перевірку психофізіологічних реакцій допитуваної особи.  

Заборона знову породила бурхливу дискусію між прибічниками і 
супротивниками використання поліграфа в правоохоронній практиці. У цілому до 
кінця XX ст. в Польщі склалася ситуація, коли “польська поліція не мала власних 
поліграфологів, і епізодично в особливо складних кримінальних розслідуваннях, 
головно - вбивств, зверталася за допомогою в проведенні перевірок на поліграфі до 
експертів з інших організацій... Проблема поліграфа перетворилася на, винятково, 
теоретичну, оскільки його застосування в ході кримінальних розслідувань 
незначне... Жодне з державних відомств Польщі не зацікавлене в застосуванні 
поліграфа у боротьбі зі зростаючою злочинністю” [14]. 

У квітні 1990 р. наказом міністра національної оборони розвідувальні і 
контррозвідувальні служби Польщі були розформовані. Військова інформаційна 
служба Польщі, що прийшла на зміну військовій контррозвідці Польської 
Народної Республіки, все ж продовжувала застосовувати поліграф у своїй 
діяльності. У 2006 р. Військова інформаційна служба була перетворена у Військову 
розвідувальну службу і Військову контррозвідувальну службу, інструкції яких 
припускають застосування поліграфа в особливих випадках. Зокрема, ст. 9 
інструкції Військової контррозвідувальної служби вказує, що під час відбору 
кадрів “кандидат на службу повинен відповісти на два запитання: 1) чи проходили 
Ви коли-небудь психофізіологічне дослідження? Якщо так, вказати, коли і в яких 
цілях? 2) Ви даєте згоду на проходження психофізіологічного дослідження ”? [15]. 

Військова жандармерія Польщі взяла поліграф на озброєння відповідно до 
відомчого правового акту, що набув чинності в серпні 2001 р. і запровадила 
тестування на поліграфі як один з елементів технології відбору кадрів. 

Агентство внутрішньої безпеки і Розвідувальне агентство Польщі застосовують 
“психофізіологічне тестування” відповідно до розпоряджень, що набули чинності в 
2002 р. За даними В.Паско-Пориса [16] нині від 10 до 20 тисяч співробітників 
польської розвідки і контррозвідки проходять перевірки на поліграфі. 

Центральне антикорупційне бюро Польщі - створене в червні 2006 р. 
(спеціальна служба з боротьби з корупцією в центральних і територіальних органах 
державної влади, в громадському і приватному секторах, а також у будь-якій іншій 
діяльності, яка загрожує національним економічним інтересам), згідно з діючим 
статутом, застосовує “поліграфний скринінг” під час перевірки кандидатів на 
службу з числа офіцерів Агентства внутрішньої безпеки, Розвідувального 
агентства та Прикордонної служби або поліції [17]. 

Прикордонна служба Польщі активно використовує скринінгові перевірки і, за 
деякими оцінками, є чи не найбільшим користувачем поліграфа в державі, 
здійснюючи щорічно перевірку на поліграфі близько 18 тисяч співробітників [18]. 
Такі обсяги застосування поліграфа, пояснюються тим, що ця служба нині 
вважається “найсучаснішим військовим формуванням в Польщі” [19]. 
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Доречно відзначити, що ставлення до поліграфа в державних органах - різне. 
Зокрема, спроба впровадити перевірки на поліграфі в діяльність Генеральної 
митної інспекції стала предметом обговорення у Верховному адміністративному 
суді Польщі в 2003 р., і поліграф був знехтуваний, оскільки його застосування не 
мало під собою адекватного правового регулювання [20]. 

Як вже було зазначено, КПК Польщі ввів в дію ст. 171 4/2, яка заборонила 
“гіпноз і ліки або технічні пристрої, що впливають на психологічні процеси 
допитуваної особи або орієнтовані на контроль неусвідомлюваних реакцій 
організму, пов'язаних з допитом” [21]. Проте в 2003 р. КПК було доповнено 
статтею (192 а/2), згідно якої “в інтересах зменшення кількості підозрюваних або 
для визначення доказової цінності зібраних доказів” експертові дозволяється 
застосовувати технічні засоби, націлені на контроль неусвідомлюваних реакцій 
людини”. Ця стаття підкреслила, що “застосування технічних засобів, націлених на 
контроль неусвідомлюваних реакцій людини, можливе тільки за її згоди” [22]. 

Набрання чинності вказаних доповнень в КПК “остаточно схилило чашу 
терезів на користь застосовності поліграфа в ході розслідувань і припинило дебати, 
що вирували у часи відсутності чітких правових основ застосування досліджень за 
допомогою поліграфа” [23]. 

Доцільно зазначити, що терміни “поліграф”, “перевірки на поліграфі” 
(“поліграфологічне дослідження”) не використовуються ні в одному з правових 
актів, за винятком документів Центрального антикорупційного бюро Польщі. 
Кримінально-процесуальний кодекс визначає перевірки на поліграфі як 
“застосування технічних засобів, націлених на контроль неусвідомлюваних реакцій 
людини”. 

Верховний і апеляційний суди Польщі приймають результати поліграфних 
досліджень як докази за умови дотримання двох вимог. Перша - поліграфне 
дослідження повинно виконатися з відома особи, яка перевіряється. 

Друга - дослідження має бути представлене у формі висновку експерта, 
складеного відповідно до ст. 200 КПК Польщі. Дослідження не має бути частиною 
якої-небудь іншої процесуальної дії (наприклад, допиту). І, звичайно, експерт 
повинен мати необхідні професійну кваліфікацією і моральні якості.  

Яких-небудь правових актів, що регулюють або забороняють використання 
поліграфа приватними організаціями (під час прийняття на роботу або в ході 
скринінгових перевірок), в Польщі не існує.  

Нині дослідження за допомогою поліграфа застосовуються в Польщі в ході 
кримінальних розслідувань, під час вирішення питання про найм персоналу на 
роботу і у ході контролю його діяльності (скринінгові перевірки). Як було вказано 
вище, в двох останніх напрямах поліграф застосовують як державні структури 
(спецслужби і правоохоронні органи), так і приватний сектор. 

На думку Я.Видацкого, в державі щорічно у кримінальних справах 
проводиться майже 100 перевірок на поліграфі. Зважаючи на те, що кожен рік 
розслідується близько 1000 вбивств, у загальній кількості кримінальних справ, 
вимірюваних сотнями тисяч “стає очевидним, що поліграф в розслідуваннях 
застосовується не так вже й часто. Це число багаторазово перекривається кількістю 
перевірок на поліграфі, що проводяться під час скринінгу”.  

Точна кількість поліграфологів в Польщі невідома. Я.Видацкий вважає [24], 
що є біля 20 таких фахівців. Це, зокрема, наукові співробітники університетів (6 
осіб), офіцери розвідки (не більше 6 осіб), офіцери поліції (2 особи) і 
поліграфологи, які працюють у приватних охоронних і детективних агентствах (не 
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більше 5 людей). Серед поліграфологів - три жінки. Усі поліграфологи мають 
університетську освіту, деякі з них мають досвід роботи в правоохоронних 
органах. 

Проте оцінки Я.Видацкого, як видається, істотно занижені, і за інформацією 
від В.Паско-Пориса кількість поліграфологів у Польщі значно більша. Хоча 
зробити точні підрахунки обсягу застосування поліграфа в цій державі складно, 
оскільки статистичні дані з цього питання не публікуються. 

Рівень професійної підготовки польських поліграфологів дуже різний, і, на 
думку Я.Видацкого, у більшості випадків - низький. Таке становище є наслідком 
відсутності усталеної системи підготовки фахівців цього профілю, порядку 
ліцензування та контролю їх діяльності, а також - відсутністю конкуренції. 

Одним з найважливіших результатів діяльності Польської асоціації 
поліграфологів є початок видання в 2007 р. спеціалізованого журналу 
“Європейський поліграф”. Однак, крім цього, як констатує Я.Видацкий, на 
сьогодні реалізовано дуже мало що з того, що намічалося під час створення цієї 
організації. Єдиним досягненням Асоціації стало прийняття “Стандартів 
опитування з використанням поліграфа в ході кримінальних розслідувань”, т. б. 
сукупності правил проведення перевірок на поліграфі. Асоціації досі не вдалося 
прийняти “Стандарт опитувань з використання поліграфа у роботі з кадрами”, а 
також ввести в дію кодекс етики поліграфологів [25]. 

У середовищі науковців-правників, які спеціалізуються в сфері кримінального 
процесу, можна зустріти чимало супротивників застосування поліграфа в ході 
розслідувань: їх зауваження стосуються, в основному, процедурних і моральних 
аспектів (застосування поліграфа – це вторгнення в приватне життя; людина, що 
перевіряється на поліграфі, - особа, яка сприяє формуванню доказів проти самої 
себе, тощо). 

У той же час польська громадськість прихильно оцінює перевірки на 
поліграфі, особливо у розслідуванні злочинів. Громадська думка, налякана 
динамікою злочинності, готова прийняти будь-які методи боротьби із нею, лише б 
вони були ефективними.  

У державі також не існує протидії розширенню застосування поліграфа 
приватними організаціями у роботі з персоналом. 

Упродовж останніх десяти років в Польщі не було опубліковано практично 
жодної статті з викладом результатів експериментальних досліджень з тематики 
поліграфа. Після довгої перерви факультет криміналістики Коледжу Анджея 
Морджевского (Краківський університет) почав солідний дослідницький проект з 
тематики застосування поліграфа. Завданнями цього проекту є: узагальнення 
практики застосування поліграфа в період 1989-2006 рр.; створення методів 
диференціювання в ході досліджень із застосуванням поліграфа осіб, які 
“володіють знанням про подію, та осіб, які є активними учасниками цих подій”; 
визначення діагностичних можливостей перевірок на поліграфі відносно осіб з 
різного роду психічними розладами (особливо шизоїдні і антисоціальні особи); 
вивчення спільно з фахівцями в сфері нейропсихології і нейрофізіології проявів 
брехні тощо. 

У сфері застосування поліграфа в Польщі існують дві взаємозв'язані проблеми. 
Перша - зменшення експериментальних наукових досліджень в частині 
застосування поліграфа в реальних умовах, а також аналізу такого застосування. 
Декілька робіт, що з'явилися останнім часом з цієї тематики, стосуються правових 
аспектів застосування поліграфа і є популяризаторськими статтями для юристів і 
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працівників правоохоронних органів або главами в підручниках з криміналістики. 
Друга проблема - до теперішнього часу не розроблені єдина система підготовки 
поліграфологів і чіткі критерії ліцензування їх діяльності. Результатом перелічених 
вище проблем є те, що професійне співтовариство не може контролювати якість 
роботи поліграфологів, і це неминуче веде до порушення стандартів проведення 
перевірок на поліграфі [26]. 

Крім перерахованого, М.Лешняк звертає увагу на те, що “правоохоронні 
органи не розглядають перевірку на поліграфі як загальноприйняте джерело 
інформації або стандартний доказ. Причин цьому декілька. І перша з них полягає в 
тому, що співробітники правоохоронних органів часто недостатньо обізнані з цим 
методом, оскільки: криміналістика не є обов'язковим курсом у більшості 
юридичних факультетів Польщі; недостатньо співробітників правоохоронних 
органів є випускниками, власне, юридичних факультетів; випускники юридичних 
факультетів (майбутні прокурори і судді) зрідка (якщо взагалі коли-небудь) 
знайомилися з поліграфом на професійному рівні. Стаючи досвідченими в 
правових питаннях, вони нічого не знають про практичні можливості застосування 
поліграфа” [27]. 

У вітчизняній українській практиці поліграф у боротьбі зі злочинністю 
офіційно не використовували і не використовують сьогодні, оскільки офіційна 
доктрина традиційно визнає його реакційним, псевдонауковим, антигуманним, 
характеризує його як “витончену форму катування, як спосіб психологічного тиску 
на допитувану особу. Заперечення проти використання поліграфа в судочинних 
цілях опоненти цього методу аргументують, зазвичай, посиланням на його 
нездатність забезпечити достатньо точні результати, а також на неможливість 
однозначного тлумачення останніх.  

Сьогодні, завдяки науково-технічному прогресові поліграфні пристрої значно 
вдосконалені, серійно випускаються різноманітні моделі комп’ютерного поліграфа. 
Як видається, будь-які сумніви стосовно науковості розглядуваного методу і 
точності фіксації відповідної інформації повинні б зникнути. З технічного боку, 
важко заперечувати той факт, що сучасні комп’ютерні поліграфи є приладами, які 
точно і достовірно відображають психофізіологічний стан організму досліджуваної 
особи. Ці прилади мають, безперечно, перевагу над найдосвідченішим 
спостерігачем в особі людини. Крім цього, що особливо важливо, застосування 
поліграфа дає безперервну і системно-цілісну картину одночасної динаміки 
кількох процесів, що відбуваються в організмі допитуваної особи. 

У перспективі розвитку поліграфологічної техніки вітчизняні науковці 
П.І.Гуляєв і І.Є.Биховський ще в 1972 році визначили передумови розробки 
безконтактного методу зчитування інформації про психофізіологічний стан особи. 
Ними науково обґрунтовано принципову можливість безконтактного реєстрування 
змін фізіологічних характеристик організму людини на відстані шляхом 
вимірювання датчиками змін слабких електромагнітних полів, що існують у 
просторі навколо кожної людини. Таким шляхом можливе одночасне реєстрування 
електрокардіограми, сейсмограми (безперервний запис вібрації тіла, що 
спричинюється скороченням серця), пневмограми (запис дихальних рухів), 
фонограми (запис звукових коливань) та інших параметрів людини, що дає змогу 
досліджувати реакції свідків, потерпілих, підозрюваних (обвинувачених) під час 
проведення з їхньою участю різноманітних слідчих дій тощо [28]. 

Отже, чи можна з допомогою поліграфа отримати інформацію про емоційні 
реакції досліджуваних осіб, яку можна однозначно тлумачити? Не вдаючись до 
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детального аналізу питання, яке зачіпає тактичний аспект проблеми, обмежимось 
позитивним висновком, який випливає з аналізу висвітленої в літературі процедури 
тестування, результатів опублікованої практики застосування поліграфа. За даними 
досліджень, здійснених за кордоном, в тому числі Польщі, правильну і корисну 
інформацію, яку отримано з допомогою поліграфа, зафіксовано у 92% вивчених 
випадків [29, 30]. Точність показів сучасних поліграфів, які використовують у 
судочинства багатьох держав, становить 96%, і це значно перевищує рівень 
точності навіть результатів різних традиційних видів судових експертиз, в тім 
числі криміналістичних [31,32,33]. 

Прикладне значення спостереження за допомогою поліграфа визначається не 
стільки самим приладом, скільки способами реакції людини в умовах спеціально 
організованої процедури. Реакціям, які реєструються з допомогою поліграфа, не 
притаманна специфічність. Вони не містять якихось особливих ознак, які б 
однозначно вказували на правдивість чи неправдивість відповідей. Отож під час 
такої процедури недостатньо обмежуватись тільки перевірочними запитаннями. 
Сучасна методика передбачає використання двох типів запитань — контрольних і 
нейтральних [34]. Контрольні запитання стосуються тих фактів або подій, на які 
опитуваний буде, як очікується, свідомо давати неправдиві відповіді (приховувати 
певну інформацію поза межами дослідної теми). Реакції на ці контрольні запитання 
використовують для порівняння з реакціями на перевірочні (релевантні або 
критичні) запитання. Нейтральні запитання підбирають у такий спосіб, щоб вони 
не викликали (або ж викликали якомога слабші) реакції і були своєрідним 
індикатором нормального фонового рівня психофізіологічної активності організму 
досліджуваної на поліграфі людини. 

В основі контрольних запитань лежить емпірично встановлене припущення, 
що правдива, невинна, непричетна людина буде значно стурбованіша 
контрольними запитаннями, які не стосуються предмета судочинного дослідження, 
аніж перевірочними, на які її відповіді будуть щирими. І навпаки: людина, яка 
обманює і якій є що приховувати, буде значно стурбованіша перевірочними 
запитаннями (а не контрольними) через небажані для неї наслідки, які можуть 
виникнути, якщо неправду буде викрито [35]. 

Перевіряючи відмінності реакцій на контрольні та перевірочні запитання, 
оператор поліграфа може зробити висновок щодо відповідей людини, яку піддано 
такому спостереженню. 

Для слідчого, суду, які отримали від оператора цю інформацію, наслідки щодо 
останньої можуть передбачати декілька типових ситуацій. Перша, коли вони 
(виходячи з наявного у них матеріалу) припускали або не припускали ту чи іншу 
причетність особи до розслідуваної чи розглядуваної в суді події, або її обізнаність 
чи необізнаність про неї тощо. У такому випадку результати інструментального 
діагностування внутрішніх реакцій лише підтвердили впевненість слідчого чи суду 
у своєму первинному припущенні, або навіть більше - надали додатковий матеріал, 
який узгоджується з механізмом досліджуваної події або з наявними матеріалами 
справи. Інша ситуація має підвиди, вона характерна саме для випадків виявлення 
так званих негативних обставин — проявів дисимуляцій, або ж діагностування 
останніх, коли їх виявлено ще до тестового спостереження за особою за допомогою 
поліграфа. Можлива ситуація, коли результати перевірки на цьому приладі 
суперечать, не узгоджуються з наявними у слідчого чи суду матеріалами справи чи 
закономірностями механізму досліджуваної події. Наприклад, з матеріалів справи 
очікували, що труп вбитого заховано в лісі, у певному, досі невідомому слідству 
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місці, яке достовірно, виходячи з матеріалів справи, відоме очевидцю, який це 
заперечував, однак погодився на тестування. Разом з тим, з поліграми випливає 
цілковита відсутність у цієї особи будь-якої інформації щодо таких обставин. Або 
ж зафіксовано обізнаність цієї особи з такими обставинами, на які слідство до 
цього часу увагу не загострювало, оскільки це не обумовлювалось ні матеріалами 
справи, ні характером чи закономірностями розслідуваної події тощо. 

Отже, поліграма і висновок оператора про те, що така реакція на поставлене 
запитання є закономірною для щирих (правдивих) відповідей, слугуватимуть 
джерелом відомостей про наявну в особи інформацію. Проте реакція, через 
специфічний зв’язок-відношення до досліджуваної події (зі з’ясуванням її суті, 
причинами утворення, а, отже, і відношенням до злочину, вона не узгоджується (не 
обумовлюється), а то й суперечить матеріалам справи або закономірностям 
механізму злочину), набуває ознак негативних обставин — дисимуляцій. За такої 
ситуації, поліграф слугуватиме ще одним засобом виявлення обставин, що тягнуть 
за собою не завжди бажану, проте необхідну для встановлення істини у справі 
роботу. 

Наступний підвид можливих ситуацій є репрезентативнішим для виконання 
завдань кримінального судочинства. Йдеться про можливі випадки, коли 
поліграфом встановлюватимуть виявлені раніше (під час слідчих чи судово-
слідчих дій) негативні обставини - протиріччя, прогалини чи недоречності у 
показаннях чи вчинках конкретних осіб або ж прояви немотивованої (за певних 
ситуацій зовнішніми причинами) внутрішньої психічної напруженості особи чи 
підвищення нервової активності. Тобто під час відповідних процесуальних дій з 
участю свідка, потерпілого, підсудного (обвинуваченого) вже зафіксовано 
підозріле (незрозуміле), немотивоване замовчування щодо можливої обставини 
справи, про яку, судячи з достовірно і достатньо зібраних матеріалів справи, особа 
могла б знати і повідомити про неї. Або ж, навпаки, фіксується висловлена 
обізнаність про якусь важливу деталь досліджуваної події, за умови, що у 
попередніх показаннях цієї особи стверджувалось (і це підтверджувалось іншими 
матеріалами справи) цілковите заперечення особистої участі чи іншої причетності 
до неї. Під час здійснення судово-слідчих дій суд, сторони можуть зауважити 
незрозумілу чи суперечливу поведінку конкретного учасника, що проявлялось в 
надмірній і раптовій зміні кольору обличчя (зблід чи почервонів), спітнінні тіла і 
пересиханні губ, в уповільненні мови, “бігаючих очах ”, надмірно тривалих і 
невиправданих за конкретної ситуації паузах, у пришвидшеному диханні, 
тремтінні рук, ніг і так далі. 

 Безперечно, усі ці прояви не засвідчують нещирості чи причетності до 
досліджуваної події осіб, з участю яких відбуваються судово-слідчі дії. Проте 
залишати без уваги таку поведінку не можна. Необхідно з’ясувати причини її 
походження, а, отже, і належність до предмета судового розслідування. Крім того, 
у таких випадках на допомогу суду може прийти спеціаліст з криміналістичної 
поліграфології. За попередньо складеним державним обвинувачем чи адвокатом-
захисником тестом спеціаліст-оператор, використовуючи поліграф, з’ясує або 
побічно-випадкову природу походження раніше виявлених дисимуляцій, або ж 
протилежне: такий стан, поведінка чи зміст показань особи зумовлений 
ситуаційною значимістю для неї перебігу з’ясування обставин досліджуваної у суді 
події. Тобто на підставі тестування правомірно стверджувати про певну 
причетність тією чи іншою мірою до цієї події особи, або ж про її обізнаність 
стосовно її обставин, що, в сукупності з іншими доказами, згодом може бути 
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використано для доказування або для інших завдань, а саме: для підтвердження 
судової версії щодо факту злочину, встановлення осіб, які готували чи вчинили 
злочин; для збору та опрацювання інформації, яку можна використати в процесі 
організації і розшуку осіб, що переховуються від слідства (суду), підготовки і 
здійснення оперативно-розшукових заходів з метою збору, опрацювання і фіксації 
даних, що мають значення в процесі доказування. 

У літературі запропоновано декілька варіантів майбутньої кримінально-
процесуальної моделі використання поліграфа на допиті [36,37].  

P.C.Бєлкін вважає, що етичний аспект проблеми можна висловити однією 
фразою: чи допустиме з позицій конституційних гарантій моралі і використання 
поліграфа в боротьбі зі злочинністю? Опоненти відповідають категоричним “ні”! У 
зв’язку з цим доречно зауважити, що жоден із противників поліграфа не вказує, 
яким саме моральним нормам суперечить застосування поліграфа, чим саме воно 
принижує людську гідність, посягає на її особисту недоторканість, честь і гідність. 

Безперечно, будь-яка форма обману, ошуканства під час використання 
технічних засобів у кримінальному судочинстві суперечить як правовим, так і 
моральним нормам, незалежно від завдань, які переслідують органи і службові 
особи під час розслідування злочинів та розгляду кримінальних справ. У випадку з 
використанням поліграфа обманом можна було б вважати фальсифікацію, тобто 
неправильну інтерпретацію поліграми або будь-яке її спотворення. Однак моралі і 
праву суперечить будь-яка інша фальсифікація матеріалів справи, починаючи від 
фальсифікації показань і закінчуючи завідомо неправдивим висновком експерта. У 
цьому випадку питання розглядається поза межами використання поліграфа і 
переноситься в сферу використання та оцінки результатів застосування в 
доказуванні будь-якого засобу доказування. Нічого специфічного для поліграфа у 
цьому випадку немає. Що стосується добросовісної помилки, у тім числі при 
розшифруванні показів поліграфа, від цього не застрахований ніхто — ні експерт, 
ні слідчий, ні навіть суд. Щодо цього в кримінальному процесі існують гарантії 
встановлення істини. 

Опонентами аморальність вбачається також у тому, що людина стає об’єктом 
дослідження, що й принижує її людську гідність. А як же тоді бути з випадками, 
коли обвинувачений (підсудний) стає об’єктом судово-медичної, судово-
психіатричної експертиз, отримання від нього зразків крові чи інших виділень 
людського організму, як бути з освідуванням? Видається, що принизливою, а отже, 
аморальною і протиправною може бути штучно створена обстановка, за умов якої 
здійснюється дослідження, а також поведінка особи, що проводить дослідження і 
сама сутність дослідження, якщо вони ґрунтуються на незаконному фізичному чи 
психічному насильстві. 

Проникнення до сфери суб’єктивного світу людини (а саме цьому певною 
мірою слугує поліграф), якщо таке проникнення не пов’язане з психічним 
насильством, не можна вважати аморальним. Адже без проникнення, так чи 
інакше, у внутрішній світ підекспертного неможливо вирішити чимало завдань 
судово-психіатричної та судово-психологічної експертиз і досягти необхідного 
психологічного контакту з допитуваною особою, забезпечити реалізацію 
попереджувально-виховної функції кримінального судочинства і так далі. 

З цього приводу може виникати значно складніша проблема, що стосується 
принципової правомірності та меж допустимості інструментального проникнення у 
внутрішній світ особистості. Адже за допомогою поліграфа недобросовісний 
оператор може отримати інформацію, яка не стосується досліджуваної події, а 
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стосується тієї сфери особистого, примусове або приховане проникнення в яке 
суперечить гарантованим Конституцією України правам і свободам громадян. 
Попередження можливості таких деформацій — одна з умов розробки правил 
застосування поліграфа і створення гарантій законності використання його 
результатів. 

Звісно, існують й інші спірні питання щодо технічного, тактичного, етичного 
та кримінально-процесуального аспектів проблеми допустимості використання 
методу спостереження на поліграфі у кримінальному судочинстві. Проте, 
видається, назріла необхідність ознайомитись з накопиченим досвідом 
застосування поліграфа у судочинній практиці інших держав, приміром Польщі, 
здійснити експериментальну перевірку ступеня його придатності та допустимості 
використання в діяльності правоохоронних органів України для реєстрації 
емоційного стану осіб під час їхнього допиту (або, принаймні, у рамках судово-
психологічної експертизи [38]) з метою встановлення факту володіння чи прихову-
вання ними певних даних щодо розслідуваної події. Позитивне вирішення у такий 
спосіб цього питання може мати важливе значення для виявлення і розкриття 
причин і змісту даних, що приховуються, замовчуються допитуваними особами. 

Необхідно також зазначити, що в Україні питання про нормативне 
використання у судочинній практиці до цих пір не вирішене. Хоча певні спроби 
мали місце. У 2001 р. МВС України було видано наказ № 743 “ Про проведення 
експерименту по використанню комп’ютерних поліграфів у діяльності органів 
внутрішніх справ. 24 листопада 2003 р. цей наказ скасовано наказом МВС № 1460, 
яким затверджено “Положення про службу психологічного забезпечення 
оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України”, яке 
розширило можливості використання психологічних досліджень у роботі з 
кадрами, але яке поки що відтермінувало застосування поліграфічних досліджень у 
розкритті й розслідуванні злочинів “до врегулювання цього питання на 
законодавчому рівні й прийняття нормативно-правової і методичної бази 
використання поліграфних приладів” [39,40,41,42]. 

В.П.Бахін, Н.С.Карпов і І.В.Строков активно і обґрунтовано відстоюючи 
позицію щодо правомірності та необхідності використання поліграфа у 
кримінальному судочинстві наводять більш ніж переконливі цифри щодо 
позиції суддів з цього питання. Так, 90 % опитаних ними суддів вважають 
допустимим використання поліграфа в процесі розслідування злочинів, у тому 
числі 12 % - на основі виконання психологічної експертизи із тестуванням на 
поліграфі [38]. 
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W artykule omówiono pytania dotyczące historii, stanu obecnego i perspektyw 
stosowania wariografu w postępowaniu sądowym i innych sferach regulacji prawnych w 
Polsce i na Ukrainie. 
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Ostatnio w literaturze prawniczej Ukrainy coraz częściej pojawiają się badania 
naukowe, poświęcone problemowi stosowania wariografu jako sposobu uzyskania 
informacji popartej dowodami. 

W literaturze dosyć dawno opisane są możliwości ustalenia stanu psychicznego 
osoby, ujawnienie reakcji na bodźce zewnętrzne i dysymulacji przez metodę obserwacji 
testowej za pomocą wykrywacza kłamstw – oscylografu wielokanałowego dla 
jednoczesnego nagrywania różnych funkcji organizmu (oddychania, krążenia krwi, 
przewodnictwa elektrycznego skóry, itp.). Urządzenie to oddaje stan emocjonalny osoby 
pod wpływem na nią bodźców słownych lub prezentowania niektórych obiektów 
nadzorczo-obrazowych. 

W Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Federacji Rosyjskiej, na Węgrzech oraz w 
innych państwach wariograf służy do zbierania informacji, która szybko zawęża krąg 
osób podejrzanych o przestępstwo, ustala fakt popełnienia przestępstwa, pomaga 
identyfikować sprawców i stwarza przesłanki do składania prawdziwych zeznań, określa 
nieścisłości, sprzeczności i niezgodności w zeznaniach, pomaga przy zbieraniu innych 
dodatkowych informacji. 

Wyniki stosowania wariografu, znanego pod innymi nazwami: “poligraf”, 
“wykrywacz kłamstw” w takich krajach jak Japonia, Korea Południowa, Turcja, Anglia, 
India, Argentyna, Brazylia, Meksyk, Tajlandia oraz innych, uważa się jako dowody lub 
jako operatywne, orientacyjno-taktyczne dane. 

Interesującym dla nas w tym kontekście jest doświadczenie państwa – naszego 
najbliższego sąsiada zachodniego – Polski. 

Jeszcze przed II wojną światową w Polsce zainteresowano się zastosowaniem 
wariografu, kiedy urządzenie to zostało zakupione przez Instytut Higieny Psychicznej w 
Warszawie. Choć nie wiadomo, czy wykrywacz kłamstw był wykorzystywany w 
procesach karnych, ale możliwość ta została omówiona w pracach W. Zielińskiej (1939), 
która wyraziła opinię, że błędem byłoby ignorowanie użycie wariografu w 
dochodzeniach w sprawie zbrodni [1]. 

Zainteresowanie w stosowaniu wariografu pozostało również w latach 
powojennych. Na początku lat 50 polski wywiad zainteresował się tym urządzeniem po 
tym, jak okazało się, że wywiad amerykański sprawdza na “wykrywaczu kłamstw” 
polskich obywateli przed rozpoczęciem współpracy z nimi. Polski wywiad zakupił 
amerykański wariograf i po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia, zaczął 
wykorzystywać go w swojej pracy operatywnej. 

 Według oświadczenia polskich ekspertów, opanowanie technologii sprawdzenia na 
wariografie wiązało się z wielkimi trudnościami, ponieważ administracja Stanów 
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wprowadziła embargo na eksport tej technologii w kraje Europy Wschodniej. W 1975 
roku, na przykład, redakcja amerykańskiego czasopisma “Wariograf” odrzuciła prośbę 
polskich specjalistów o prenumeratę czasopisma, wyjaśniając, że dotrzymuje się pozycji 
nie rozpowszechniać swoje czasopismo za “żelazną kurtyną” [2]. 

W lata powojenne stosunek do badań wariografycznych zarówno w Polsce, jak w 
innych krajach socjalistycznych i Związku Radzieckim był negatywny, co, w 
szczególności odzwierciedla podręcznik “Kryminalistyka”, opublikowany przez prof. P. 
Choroszowskiego w 1958 r. Według autora, “... w praktyce, wykrywacz kłamstw jest nie 
więcej niż urządzenie, które ma na celu pogłębienie atmosfery zastraszania osób 
zatrzymanych” [3]. Jednak po pewnym czasie opinia P. Choroszowskiego radykalnie się 
zmieniła: przyczyną tego był półroczny pobyt profesora jako stypendysty w Stanach, 
gdzie on dostał “wykrywacz kłamstw” i nauczył się praktycznego wykorzystania tego 
urządzenia.  

Pierwsze praktyczne zastosowanie wariografu w śledztwie (zwłaszcza zabójstwa) 
było wykonane przez P. Choroszowskiego w 1963 roku zgodnie z postanowieniem 
prokuratury wojewódzkiej w Olsztynie. Wyniki badania na wariografie, które zostały 
uzupełnione przez opis technologii takiego badania, wraz z innymi danymi, zostały 
przyjęte przez sąd jako dowody, a oskarżony został uznany za winnego. Rok później Sąd 
Wojewódzki w Lublinie zwrócił się do P. Choroszowskiego z prośbą o przeprowadzenie 
badań na wariografie grupy oskarżonych, ta prośba została zainicjowana na ubieganie 
obrony. P. Chorostowski przeprowadził takie badanie, lecz uzyskane wyniki sąd 
wojewódzki nie wykorzystał jako dowody, nie biorąc je pod uwagę. Te dwie sprawy 
(1964-1966) stały się przyczyną ostrych dyskusji na łamach polskich dzienników 
prawniczych [4]. Jednakże w każdym przypadku, wariograf zaczął przenikać w 
działalność polskich organów ścigania. 

W 1969 roku w polskim kontrwywiadzie wojskowym powstały szkolenia dla 
ekspertów w dziedzinie badań psychofizjologicznych. Były one prowadzone przez 
znanego w tym czasie w Polsce eksperta dr A. Kryszczyna, który miał piętnastoletnie 
doświadczenie pracy z wariografem [5]. W tym samym roku wojskowy kontrwywiad 
zaczął wykorzystywać wariograf w trakcie dochodzenia w sprawach karnych, z których 
większość dotyczyła zabójstwa lub kradzieży przez żołnierzy broni lub sprzętu 
wojskowego [6]. 

W latach 1969-1998 specjalna jednostka polskiego kontrwywiadu wojskowego 
przebadała na wariografie 5243 osób – 1180 figurantów w sprawach karnych [7] (czyli 
średnio – około 180 badań rocznie i 4-5 - w każdej sprawie karnej). 

W latach 60-70 wariograf został oddany do użytkowania w laboratoriach 
uniwersyteckich kryminalistyki. W szczególności, wydział kryminalistyki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach w 1977 roku zaczął badać możliwości wykorzystania 
praktycznego wariografu. W ciągu 1977-1978 ten wydział przebadał na wariografie 265 
osób – figurantów w 34 sprawach karnych [8]. 

W latach 70-80 polskie uczelnie prowadziły badania naukowe, a w czasopismach 
naukowych pojawiały się regularnie publikacje na temat “wykrywacza kłamstw”. Wyniki 
badań diagnostycznych na wariografie zostały opublikowane w tych czasopismach, 
również analizowano skuteczność badań, przeprowadzonych w realnych warunkach 
dotyczących wykrywania przez nie ukrytych informacji [9]. 

Pytanie na temat możliwości stosowania wyników badań na wariografie jako dowodów 
było omawiane wielokrotnie, a Sąd Najwyższy Polski kilkukrotnie wyrażał swój stosunek do 
informacji, uzyskanej w praktyce procesowej za pomocą wariografu [10]. W szczególności, 
w 1976 r. Sąd Najwyższy podczas rozpatrzenia sprawy karnej № II KR 171/76 uznał, że 
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“tego rodzaju dowód nie może być stosowany jako jedyny niezależny dowód, który 
powoduje powstanie decyzji. Taki dowód ma dodatkowe znaczenie”[11]. 

W połowie lat 90 było założone Stowarzyszenie Poligraferów Polskich, skupiające 
około czterdziestu ekspertów, którzy sprawdzali na wariografie, przeprowadzali badania 
w tej dziedzinie lub interesowali się pytaniami regulacji prawnych stosowania 
wariografu. W momencie swego powstania Stowarzyszenie jako organizacja społeczna, 
zintegrowało wysiłki stowarzyszenia zawodowego w celu wymiany doświadczeniami i 
promowania stosowania tej metody w praktyce. Stowarzyszenie prowadziło badania 
eksperymentalne w dziedzinie kryminalistycznej psychofizjologii, ustalało standardy w 
zakresie badań i działań edukacyjnych oraz kontroli administracyjnej. 

Po 1975 roku, grupa polskich kryminologów i ekspertów na podstawie 
przeprowadzonych przez nich eksperymentów doszła do wniosku, że amerykańskie 
teorie wykrywania kłamstwa nie dają satysfakcjonującego wyjaśnienia fizjologicznych 
zjawisk zaobserwowanych podczas badań na wariografie. 

Do końca XX wieku badania w dziedzinie sprawdzeń przeprowadzonych na 
wariografie były realizowane na katedrach kryminalistyki trzech uniwersytetów w 
Polsce: na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Wrocławskim i 
Uniwersytecie imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 25 lat działalności 
badawczej polskich naukowców i ekspertów została opracowana koncepcja, która dała 
teoretyczne wyjaśnienie technologii psychofizjologicznych badań z użyciem wariografu. 
Zaproponowana koncepcja zawierała cztery podstawowe pozycje: badanie na wariografie 
orientowane na zbadanie śladów pamięci; procedura weryfikacji jest oparta na zasady 
stosowane w eksperymentach psychologicznych; badanie za pomocą wariografu jest 
jednym z metod kryminalistycznej identyfikacji; badanie ma na celu ustalenia 
niezbędnych informacji dla organów ścigania. 

Wskazana koncepcja oparta jest na tym, że “informacja na temat bezprawnych 
działań i towarzyszących im silnym emocjom negatywnym odzwierciadla się w 
długotrwałej pamięci przestępcy. Fakt popełnienia poważnego przestępstwa (tylko takie 
przestępstwa powinny być przedmiotem badań za pomocą wariografu) jest zazwyczaj 
powiązany z silnymi emocjami, które znajdują się w szczególnych miejscach pamięci... 
Ślady pamięci takiego wydarzenia… trwałe, unikalne i dopuszczają ich identyfikację… 
Ślady pamięci nie mogą być spostrzeżone bezpośrednio… Obecność lub brak śladów 
działań nieprawnych w mózgu osoby, która poddana jest badaniu na poligrafie, 
występuje w zmianach funkcjonowania różnych systemów ludzkiego ciała” [12]. 

Ta koncepcja stała się powszechnie akceptowana w środowisku polskich 
poligraferów. 

Na początku lat 90-tych polskie prywatne agencje detektywistyczne bezskutecznie 
próbowały przyciągnąć uwagę biznesu do możliwości wykorzystania wariografu w jego 
interesach. Wskutek tego do końca XX wieku pojawiła się ogromna liczba ekspertów, 
praktykujących badania na wariografie według zamówień prywatnych firm. 

Jednak niektórzy teoretycy i praktycy, pracujący w dziedzinie prawa karnego 
procesowego, dokonali wielu starań, by zapobiec wykorzystywaniu wariografu w 
postępowaniu sądowym. Oni chcieli zainicjować wprowadzenie uzupełnienia w jednym 
z artykułów nowego Kodeksu postępowania karnego Polski, zabraniając 
wykorzystywanie wariografu w celu uzyskania dowodów. Z kolei komisja, która 
opracowała projekt ustawy, nie wzięła pod uwagę opinię ekspertów działających w 
dziedzinie badań na wariografie. 

Polska Prokuratora Krajowa, ze swej strony, występowała przeciwko wykorzystaniu 
wariografu w działaniach operacyjno-poszukiwawczych policji. Pogląd ten został 
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wyrażony w odpowiedzi na zapytanie Głównego Departamentu Policji (1994), który, 
między innymi, stwierdził, że “jeśli prawo procesowe ustanawia gwarancje prawne, które 
ograniczają obowiązek informowania władz publicznych... to oznacza, że poza sądem, w 
czasie operatywnej działalności, nikt nie może robić tego, co nie jest dozwolone” [13]. 

Wynikiem tych starań było to, że Kodeks postępowania karnego Polski (który nabrał 
mocy prawnej w 1997 r.) faktycznie zabronił wykorzystanie środków technicznych w 
celu sprawdzenia psychofizycznych reakcji przesłuchiwanej osoby.  

Zakaz znów wywołał dyskusję między zwolennikami a przeciwnikami 
wykorzystania wariografu w praktyce organów ścigania. Ogólnie rzecz biorąc, do końca 
XX wieku w Polsce zaistniała sytuacja, w której “polska policja nie posiadała własnych 
poligraferów, a niekiedy w szczególnie skomplikowanych sprawach karnych, najpierw - 
zabójstwach, zwracała się o pomoc w przeprowadzaniu badań na wariografie do 
ekspertów z innych organizacji… Problem wariografu stał się wyłącznie teoretyczny, 
ponieważ jego stosowanie podczas dochodzeń w sprawach karnych jest nieznaczny... 
Żaden z resortów państwowych Polski nie jest zainteresowany wykorzystaniem 
wariografu w zwalczaniu wzrastającej przestępczości” [14]. 

W kwietniu 1990 roku, zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej służby wywiadu i 
kontrwywiadu w Polsce zostały rozwiązane. Wojskowa Służba Informacyjna Polski, 
która zastąpiła wojskowy kontrwywiad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wciąż 
jeszcze wykorzystywała wariograf w swoich działaniach. W 2006 r. Wojskowa Służba 
Informacyjna została przekształcona w Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę 
Kontrwywiadu Wojskowego, instrukcji tych służb dopuszczają stosowanie wariografu w 
szczególnych przypadkach. W szczególności, art. 9 instrukcji Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego wskazuje, że podczas selekcji personelu “kandydat do służby musi 
odpowiedzieć na dwa pytania: 1) Czy kiedykolwiek przechodził badania 
psychofizjologiczne? Jeśli tak, to należy określić, kiedy i w jakim celu? 2) Czy Pan 
wyraża zgodę na przejście psychofizjologicznych badań?” [15]. 

Polska Żandarmeria Wojskowa wykorzystała wariograf zgodnie do właściwego aktu 
prawnego, który wszedł w życie w sierpniu 2001 r. i zaprowadziła badania na 
wariografie jako jeden z elementów technologii selekcji personelu. 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu Polski wykorzystują 
“psychofizjologiczne badania” zgodnie z przepisami, które weszły w życie w 2002 r. 
Według danych W. Pasko-Porysa [16] obecnie od 10 do 20 tysięcy pracowników 
polskiego wywiadu i kontrwywiadu poddają się badaniom na wariografie. 

Centralne Biuro Antykorupcyjne w Polsce – założone w czerwcu 2006 r. (specjalna 
służba w zakresie zwalczania korupcji w centralnych i lokalnych organach władzy 
państwowej, w sektorze publicznym i prywatnym, a także w innej działalności, która 
zagraża interesom narodowym), zgodnie z obowiązującym statutem, stosuje “badanie 
skriningowe wariografem” podczas weryfikacji kandydatów na służbę spośród oficerów 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Straży Granicznej lub 
policji [17]. 

Polska Straż Graniczna aktywnie korzysta z badań skriningowych, a według 
niektórych ocen, jest prawdopodobnie największym użytkownikiem wariografu w 
państwie, dokonując corocznie blisko 18 tysięcy przeglądów pracowników na 
wariografie [18]. Taki zakres stosowania wariografu jest tłumaczony faktem, że straż 
graniczna jest obecnie uważana za “najbardziej nowoczesną formację wojskową w 
Polsce” [19]. 

Warto zauważyć, że stosunek do wariografu w organach jest różny. Na przykład, 
próba wprowadzenia badań na wariografie w działalności Generalnej Inspekcji Celnej 
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zostały omówione w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Polsce w 2003 r., i 
wariograf został odrzucony, ponieważ jego stosowanie nie miało odpowiednich regulacji 
prawnych [20]. 

Jak wspomniano powyżej, Kodeks postępowania karnego Polski wprowadził w 
życie art. 171 4/2, który zakazał “hipnozę i urządzenia techniczne lub lekarstwa, które 
wpływają na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej lub zorientowane na kontrolę 
nie uświadomionych reakcji organizmu, związanych z przesłuchaniem” [21]. Jednak w 
2003 roku, Kodeks postępowania karnego został uzupełniony artykułem (192 a/2), 
zgodnie z którym “dla zmniejszenia liczny osób podejrzanych lub w celu ustalenia 
wartości dowodowej zebranych dowodów” pozwolono ekspertowi stosować środki 
techniczne, mające na celu kontrolę nie uświadomionych reakcji człowieka”. Ten artykuł 
podkreślił, że “stosowanie środków technicznych, mających na celu kontrolę 
nieuświadomionych reakcji człowieka, możliwe tylko za zgodą osoby” [22]. 

Z wejściem w życie wymienionych uzupełnień w Kodeksie postępowania karnego 
“ostatecznie zdecydowano na korzyść wariografu podczas śledztwa i powstrzymano 
dyskusji, które istniały przy nieobecności klarownych podstaw prawnych stosowania 
badań z wykorzystaniem wariografu” [23]. 

Należy pamiętać, że terminy “wariograf”, “badania na wariografie” (badanie 
wariograficzne”) nie są wykorzystywane w żadnym z aktów prawnych, z wyjątkiem 
dokumentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego Polski. Kodeks postępowania 
karnego określa badania na wariografie jako “stosowanie środków technicznych, 
skierowanych na kontrolę nieuświadomionych reakcji człowieka”.  

Sąd Najwyższy i Sąd Apelacyjny Polski akceptują wyniki badań na wariografie jako 
dowód pod warunkiem dotrzymywania dwóch wymagań. Pierwsze – badanie na 
wariografie powinno być dokonywane za zgodą badanej osoby. 

Drugie – badanie ma być przedstawione jako wniosek eksperta, sporządzony 
zgodnie z art. 200 Kodeksu postępowania karnego Polski. Badanie nie powinno być 
częścią jakiegokolwiek innego działania procesowego (np. przesłuchania). I, oczywiście, 
ekspert musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i moralne jakości. 

W Polsce nie ma jakichkolwiek aktów prawnych, które regulują lub zabraniają 
stosowania wariografu przez organizacje prywatne (w czasie zatrudnienia lub w trakcie 
badań skryningowych).  

Obecnie badania za pomocą wariografu w Polsce stosowane są podczas dochodzeń 
w sprawach karnych, podczas podejmowania decyzji dotyczącej zatrudnienia oraz 
kontroli personelu (badania skryningowe). Jak wspomniano wyżej, w dwóch ostatnich 
dziedzinach wariograf jest stosowany zarówno przez struktury państwowe (wywiad i 
organy ścigania), jak i sektor prywatny. 

Według opinii J. Widackiego, w państwie corocznie przeprowadza się prawie 100 
badań na wariografie w sprawach karnych. Biorąc pod uwagę fakt, że każdego roku 
przeprowadzane jest śledztwo około 1000 zabójstw, to w ogólnej liczbie wszystkich 
spraw karnych, mierzonych przez setki tysięcy “jest oczywiste, że wariograf jest 
używany w tych śledztwach niezbyt często. Ta liczba wielokrotnie przekracza ilość 
badań na wariografie, prowadzonych podczas skryningu”.  

Dokładna liczba poligraferów w Polsce nie jest znana. J. Widacki uważa [24], że jest 
blisko 20 takich fachowców: to są pracownicy naukowi na uniwersytetach (6 osób), 
oficerowie wywiadu (nie więcej niż 6 osób), oficerowie policji (2 osoby) i poligraferzy, 
pracujący w prywatnych firmach ochroniarskich i agencjach detektywistycznych (nie 
więcej 5 osób). Wśród poligraferów są trzy kobiety. Wszyscy poligraferzy mają wyższe 
wykształcenie, niektórzy z nich mają doświadczenie pracy w organach ścigania.  
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Jednak oceny J. Widackiego prawdopodobnie są znacznie zaniżone, według 
informacji od W. Pasko-Porysa ilość poligraferów w Polsce jest znacznie większa. 
Chociaż dokonać dokładne szacunki wielkości skali stosowania wariografu w tym 
państwie jest trudno, ponieważ dane statystyczne dotyczące tego pytania nie są 
publikowane. 

Poziom wyszkolenia polskich poligraferów jest bardzo różny i według opinii J. 
Widackiego w większości przypadków – jest niski. Sytuacja ta jest wynikiem braku 
ustalonego systemu szkolenia takich fachowców, procedury licencjonowania oraz 
kontroli ich działalności, a także – braku konkurencji. 

Jednym z najważniejszych osiągnięć działalności Stowarzyszenia Poligraferów 
Polskich jest pierwsze wydanie w 2007 roku specjalizowanego czasopisma “Europejski 
wariograf”. Jednakże, oprócz tego, jak twierdzi J. Widacki, na dzień dzisiejszy 
realizowano zbyt mało zadań, przewidzianych przy założeniu tej organizacji. Jedynym 
osiągnięciem Stowarzyszenia było przyjęcie “Standardów badania przy stosowaniu 
wariografu w sprawach karnych”, czyli zbioru zasad przeprowadzania badań na 
wariografie. Stowarzyszenie dotychczas nie uchwaliło “Standardu badań ze stosowaniem 
wariografu w pracy z kadrami” oraz nie wprowadziło w życie kodeksu etyki 
poligraferów [25]. 

W środowisku naukowców-prawników, którzy specjalizują się w zakresie 
postępowania karnego, można znaleźć wielu przeciwników stosowania wykrywacza 
kłamstw podczas dochodzenia: ich uwagi odnoszą się głównie proceduralnych i 
moralnych aspektów (stosowanie wariografu – jest to naruszenie prywatności; człowiek, 
który jest badany na wariografie – osoba, która sprzyja zbieraniu dowodów przeciw 
sobie, itp.). 

Jednocześnie polska publiczność pozytywnie ocenia badania na wariografie, 
zwłaszcza w wykrywaniu przestępstw. Opinia publiczna, nastraszona dynamiką 
przestępczości, gotowa jest do podjęcia wszelkich metod walki z nią, byle były 
skuteczne. 

W państwie również nie istnieje przeciwdziałania przed wzrostem stosowania 
wariografu przez organizację prywatne w pracy z kadrami. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Polsce nie opublikowano prawie żadnego 
artykułu opisującego wyniki badań eksperymentalnych na temat wariografu. Po długiej 
przerwie wydział kryminalistyki w Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja 
Modrzewskiego rozpoczął solidny projekt badawczy na temat stosowania wariografu. 
Zadaniami tego projektu są: uogólnienie praktyki stosowania wariografu w okresie 1989-
2006; opracowanie metod dyferencjacji w trakcie badań wariograficznych przy pomocy 
osób, które “posiadają wiedzę na temat zdarzeń oraz osób, które są aktywnymi 
uczestnikami tych wydarzeń”; ustalenie możliwości diagnostycznych badań 
wariograficznych w stosunku do osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi (zwłaszcza 
do osób z zaburzeniami antyspołecznymi i schizoidalnymi); badanie razem z ekspertami 
w dziedzinie neuropsychologii i neurofizjologii przejawów kłamstwa oraz innych.  

W zakresie stosowania wariografu w Polsce są dwa wzajemnie powiązane 
problemy. Pierwszy problem to zmniejszenie naukowych badań eksperymentalnych w 
części stosowania wariografu w realnych warunkach, a także analizy takiego stosowania. 
Kilka prac pojawiło się niedawno na ten temat, odnoszących się do aspektów prawnych 
stosowania wariografu. To są popularyzatorskie artykuły dla prawników i 
funkcjonariuszy organów ścigania lub rozdziały w podręcznikach kryminalistyki. Drugi 
problem – do tej pory nie opracowany jednolity system szkolenia poligraferów i 
klarowne kryteria przyznawania licencji ich działalności. Wynikiem powyższych 
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problemów jest to, że wspólnota zawodowa nie może kontrolować jakość pracy 
poligraferów, a to nieuchronnie prowadzi do naruszenia standardów badań na wariografie 
[26]. 

Oprócz wymienionych problemów, M. Leszniak zauważa, że “organy ścigania nie 
uważają badania na wariografie jako ogólnie przyjęte źródło informacji lub standardowy 
dowód. Jest na to kilka przyczyn. Pierwsza polega na tym, że pracownicy organów 
ścigania nie zostali zapoznani z tą metodą, ponieważ: kryminalistyka nie jest 
obowiązkowym kursem w większości wydziałów prawa w Polsce; mało pracowników 
organów ścigania są absolwentami wydziałów prawa; absolwenci wydziałów prawa 
(przyszli prokuratorzy i sędziowie) rzadko (jeśli w ogóle) zapoznali się z wariografem na 
profesjonalnym poziomie. Stając się specjalistami w sprawach prawnych, oni nic nie 
wiedzą na temat praktycznych możliwości wykorzystania wariografu” [27]. 

W praktyce ukraińskiej wariograf oficjalnie nie był i obecnie nie jest stosowany w 
walce z przestępczością, ponieważ oficjalna doktryna tradycyjnie uznaje wariograf 
reakcyjnym, pseudonaukowym, antyhumanitarnym, opisując go jako “subtelną formę 
tortur, jako środek presji psychicznej na przesłuchiwaną osobę”. Dla zaprzeczenia 
wykorzystania wariografu w celach sądowych przeciwnicy przytaczają jako przykład 
jego niemożność zapewnienia wystarczająco dokładnymi wynikami, również 
niemożnością jednoznacznej interpretacji rezultatów. 

Dzisiaj zawdzięczając postępowi naukowemu i technicznemu urządzenia 
wariograficzne są coraz bardziej polepszane, seryjnie produkowane są różne modele 
komputerowego wariografu. Wygląda na to, że jakiekolwiek wątpliwości dotyczące 
naukowości tej metody i dokładności fiksacji odpowiedniej informacji powinny zniknąć. 
Ze strony technicznej trudno zaprzeczyć fakt, że współczesne komputerowe wariografy 
są urządzeniami dokładnie i ściśle odzwierciadlającymi psychofizjologiczny stan 
organizmu badanej osoby. Te urządzenia niewątpliwie mają przewagę nad najbardziej 
doświadczonym obserwatorem w osobie ludzkiej. Oprócz tego, co jest szczególnie 
ważne, stosowanie wariografu daje ciągły i systematycznie spójny obraz jednoczesnej 
dynamiki wielu procesów zachodzących w organizmie osoby przesłuchiwanej. 

W perspektywie rozwoju techniki wariograficznej krajowi naukowcy P.I.Hulajew 
oraz I.J.Bychowksyj jeszcze w 1972 roku określili przesłanki opracowania 
bezkontaktowej metody odczytu informacji na temat stanu psychofizjologicznego osoby. 
Badacze udowodnili naukowo zasadniczą możliwość bezkontaktowej rejestracji zmian 
fizjologicznych charakterystyk organizmu człowieka na odległości za pomocą 
zmierzenia przez czujniki słabych pól elektromagnetycznych, które istnieją w przestrzeni 
wokół każdej osoby. Takim sposobem możliwa jest jednoczesna rejestracja 
elektrokardiogramu, sejsmogramu (ciągły zapis wibracji ciała, spowodowane skurczem 
serca), pneumogramu (nagrywanie ruchów oddechowych), fonogramu (nagranie 
dźwiękowych wibracji) oraz innych parametrów człowieka, co pozwala na badanie 
reakcji świadków, ofiar, podejrzanych (oskarżonych) w trakcie ich udziału w różnych 
działaniach śledczych itp. [28]. 

Otóż, czy można za pomocą wariografu uzyskać informację o reakcjach emocyjnych 
badanych osób, którą można tłumaczyć jednoznacznie? Nie wdając się w szczegółową 
analizę pytania, które porusza aspekt taktyczny problemu, ograniczymy się pozytywnym 
wnioskiem, wynikającym z analizy opisanej w literaturze procedury testowania, 
wyników opublikowanej praktyki stosowania wariografu. Według badań 
przeprowadzonych za granicą, w tym w Polsce, poprawną i przydatną informację, 
uzyskaną za pomocą wariografu, zanotowano w 92% badanych przypadków [29, 30]. 
Dokładność wskazań nowoczesnych wariografów, używanych w postępowaniu sądowym 
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w wielu krajach wynosi 96% i ten poziom dokładności przekracza nawet wyniki 
tradycyjnych rodzajów ekspertyz sądowych, w tym kryminalistycznych [31,32,33]. 

Praktyczne znaczenie obserwacji za pomocą wariografu jest ustalane nie tyle przez 
samo urządzenie, a sposobami ludzkich reakcji w warunkach specjalnie zorganizowanej 
procedury. Reakcjom, rejestrowanym za pomocą wariografu, nie jest właściwa 
specyficzność. One nie zawierają pewnych szczegółowych objawów, które 
jednoznacznie wskazują na prawdziwość lub nieprawdziwość odpowiedzi. Otóż podczas 
takiej procedury nie wystarczy ograniczać się wyłącznie pytaniami sprawdzającymi. 
Nowoczesne metody przewidują wykorzystanie dwóch rodzajów pytań – kontrolnych i 
neutralnych [34]. Pytania kontrolne dotyczą tych faktów lub wydarzeń, na które 
respondent będzie, jak się oczekuje, celowo podawać fałszywe odpowiedzi (ukrywać 
pewną informację poza obrębem badanego tematu). Reakcje na te pytania wykorzystują 
do porównania z reakcjami na sprawdzające (krytyczne lub relewantne) pytania. Pytania 
neutralnie wybierają w taki sposób, żeby one nie wywoływały (lub wywoływały co 
najmniej słabe) reakcje i były swego rodzaju wskaźnikiem normalnego poziomu 
psychofizjologicznej aktywności organizmu badanej na wariografie osoby. 

U podstawy pytań kontrolnych jest empiryczno ustalone założenie, że prawdziwa, 
niewinna osoba będzie bardziej strwożona pytaniami kontrolnymi, które nie dotyczą 
przedmiotu badania sądowego, niźli weryfikacyjnymi, na które jej odpowiedzi będą 
szczere. I na odwrót: osoba, która kłamie i coś ukrywa, będzie bardziej strwożona 
weryfikacyjnymi (nie zaś kontrolnymi) pytaniami, ponieważ dla tej osoby mogą zaistnieć 
negatywne skutki, jeżeli nieprawda zostanie ujawniona [35]. 

Badając różnice w reakcji na pytania kontrolne i weryfikacyjne, operator wariografu 
może wnioskować na temat odpowiedzi obserwowanej osoby.  

Dla śledczego, sądu, którzy otrzymali te informacje od operatora, skutki te mogą 
dostarczyć kilka typowych sytuacji. Pierwsza, kiedy oni (w zależności od istniejącego 
materiału) przypuszczali lub nie przypuszczali tę lub inną przynależność osoby do 
rozpatrywanego w sądzie wydarzenia, lub jej wiedzę czy niewiedzę o tym. W takim 
wypadku wyniki instrumentalnej diagnostyki reakcji wewnętrznych tylko potwierdziły 
pewność śledczego lub sądu w swoim przypuszczeniu pierwotnym, lub nawet więcej – 
dostarczyły materiału dodatkowego, który uzgadniany jest z mechanizmem badanego 
wydarzenia lub z obecnymi materiałami sprawy. Inna sytuacja ma podtypy, jest ona 
charakterystyczna dla przypadku wykrycia tzw. negatywnych okoliczności – objawów 
dysymulacji lub diagnozy ostatnich, kiedy wykryto je jeszcze przed testową obserwacją 
osoby za pomocą wariografu. Możliwa jest sytuacja, kiedy wyniki badania na tym 
urządzeniu nie są zgodne z istniejącymi w śledczego lub sądu materiałami sprawy lub 
prawidłowościami mechanizmu badanego wydarzenia. Na przykład, z materiałów 
sprawy oczekiwano, że trup zamordowanego zachowano w lesie, w pewnym, nieznanym 
dotychczas miejscu, które wiarygodnie, powołując się na materiały sprawy, znane jest 
naocznemu świadkowi, który to zaprzeczał, jednak wyraził zgodę na test. Jednocześnie z 
poligramu wynika całkowity brak informacji w tej osoby, lub odnotowano zapoznanie się 
tej osoby z takimi okolicznościami, na które śledztwo nie zwracało dotychczas 
szczególnej uwagi, ponieważ to nie było uwarunkowane ani materiałami sprawy, ani 
charakterem lub prawidłowościami badanego wydarzenia.  

Otóż, poligram i wniosek operatora o tym, że taka reakcja na pytanie jest regularna 
dla prawdziwych (szczerych) odpowiedzi, będą służyć jako źródło wiadomości o obecnej 
informacji, którą posiada osoba. Jednak reakcja, poprzez specjalny związek-stosunek do 
badanego wydarzenia (z wyjaśnieniem jej istoty, przyczyn powstania, a więc i stosunku 
do przestępstwa, ona nie zgadza się (nie uwarunkowuje się), a nawet jest sprzeczna 
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materiałom sprawy lub regularności mechanizmu przestępstwa), nabywa cech 
negatywnych okoliczności – dysymulacji. W takiej sytuacji wariograf będzie służyć 
jeszcze jednym środkiem identyfikacji okoliczności, które pociągają za sobą nie zawsze 
pożądane, ale niezbędne dla ustalenia prawdy w sprawie skutki. 

Następny rodzaj możliwych sytuacji jest bardziej reprezentatywny dla uiszczenia 
zadań sądownictwa karnego. Chodzi o możliwe przypadki, kiedy za pomocą wariografu 
będą ustalać wyjawione wcześniej (podczas działań śledczych czy sądowo-śledczych) 
negatywne okoliczności – sprzeczności, braki lub błędy w świadectwach lub działaniach 
poszczególnych osób lub przejawienie nieuzasadnionego (w pewnych sytuacjach z 
przyczyn zewnętrznych) wewnętrznego napięcia psychicznego osoby lub zwiększenie 
aktywności nerwowej. Czyli podczas odpowiednich działań procesowych z udziałem 
świadka, ofiary, podsądnego (oskarżonego) już odnotowano podejrzane (niezrozumiałe), 
nieuzasadnione milczenie na temat możliwej okoliczności sprawy, o której, wnioskując z 
zebranych materiałów sprawy, osoba mogłaby wiedzieć i powiedzieć o niej. Lub na 
odwrót, notowana jest wyrażona znajomość o pewnym istotnym szczególe badanych 
zdarzeń, pod warunkiem, że w poprzednich zeznaniach tej osoby stwierdzano (i to jest 
potwierdzone przez inne materiały sprawy) zupełną odmowę osobistego zaangażowania 
lub innego rodzaju udziału w nim. Podczas wykonywania działań sądowo-śledczych sąd, 
strony mogą zauważyć dziwne lub sprzeczne zachowanie konkretnego uczestnika, co się 
objawia się w nadmiernej i nagłej zmianie koloru twarzy (blada lub zaczerwieniona), 
poceniu ciała i wysychaniu warg, opóźnienia w języku, “biegających oczu”, zbyt długich i 
niepotrzebnych przerw w danej sytuacji, szybkiego oddechu, drżeniu rąk, stóp i tak dalej. 

Niewątpliwie wszystkie te przejawy nie świadczą o nieszczerości lub nie 
poświadczają zaangażowania do badanego zdarzenia osób, które występują w sądowo-
śledczych działaniach. Ale nie wolno pominąć takie zachowanie. Trzeba określić 
przyczyny jego pochodzenia, a więc i należność do przedmiotu badania sądowego. 
Oprócz tego, w takich wypadkach na pomoc sądu może przyjść specjalista z pytań 
kryminalistycznej poligrafologii. Według poprzednio ułożonego przez państwowego 
oskarżyciela lub adwokata obrońcę testu specjalista-operator, za pomocą wariografu, 
wykryje lub przypadkową przyrodę pochodzenia uprzednio zidentyfikowanych 
dysymulacji, lub odwrotnie: taki stan, zachowanie lub treść zeznań osoby uwarunkowany 
jest sytuacyjną znacznością dla niej przebiegu ustalenia okoliczności badanego w sądzie 
wydarzenia. Czyli na podstawie testu prawomocne będzie stwierdzenie o pewnej 
przynależności do tego wydarzenia osoby, lub o jej poinformowaniu o okolicznościach, 
co, wraz z innymi dowodami, potem może być wykorzystane dla udowodnienia lub dla 
innych zadań, mianowicie: dla potwierdzenia wersji sądowej o fakcie przestępstwa, 
ustalenia osób, które przygotowały lub popełniły przestępstwo; dla zbierania lub 
opracowania informacji, którą można wykorzystać podczas organizacji i poszukiwania 
osób, które ukrywają się od śledztwa (sądu), przygotowania i wdrożenia operacyjno-
poszukiwawczych działań w celu zbierania, przetwarzania i utrwalania danych, które 
mają znaczenie w procesie dowodzenia. 

W literaturze zaproponowano kilka wariantów przyszłego karno-procesowego 
modelu stosowania wariografu na przesłuchaniu [36,37].  

R.S.Bielkin uważa, że estetyczne aspekt problemu można wyrazić przez jeden 
frazes: czy dopuszczalne jest z pozycji konstytucyjnych gwarancji moralności stosowanie 
wariografu w walce z przestępczością? Oponenci twierdzą zgodnie: “nie”! W związku z 
tym należy zauważyć, że żaden z przeciwników wariografu nie wskazuje, jakim normom 
moralnym sprzeciwia się stosowanie wariografu, czym on poniża godność człowieka, 
naruszania jej integralność osobistą i honor. 
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Oczywiście wszelkie formy kłamstwa, oszustwa podczas korzystania z technicznego 
sprzętu w sądownictwie karnym sprzeczne jest zarówno normom prawnym jak i 
moralnym, niezależnie od zadań realizowanych przez organy i urzędników podczas 
dochodzenia w sprawie przestępstw. W wypadku stosowania wariografu oszustwem 
można uważać falsyfikację, czyli nieprawidłową interpretację poligramu lub jej 
zniekształcenie. Jednak sprzecznym do moralności i prawa jest jakakolwiek inna 
falsyfikacja materiałów sprawy, zaczynając od falsyfikacji zeznań i kończąc umyślnie 
nieprawdziwym wnioskiem eksperta. W tym wypadku pytanie jest rozpatrywane poza 
obrębem stosowania wariografu i przechodzi w dziedzinę wykorzystania oraz oceny 
wyników stosowania w dowodzeniu jakiegokolwiek środka dowodzenia. Nie ma nic 
specyficznego dla wariografu w tym wypadku. Co dotyczy zaś sumiennego błędu, w tym 
przy odszyfrowaniu wskazań wariografu, od tego nikt nie jest ubezpieczony – ani 
ekspert, ani śledczy czy nawet sąd. W związku z tym w postępowaniu karnym istnieją 
gwarancje ustalenia prawdy. 

Oponenci widzą amoralność również w tym, że osoba staje się obiektem badania, co 
poniża ludzką godność. Ale co wtedy mówić o wypadkach, w których oskarżony staje się 
obiektem ekspertyzy sądowo-lekarskiej lub sądowo-psychiatrycznej, uzyskania od niego 
próbki krwi i innych wydzielin ludzkiego ciała? Wydaję się, że poniżającą, a otóż 
amoralną i nieprawną może być nienaturalnie stworzona atmosfera, w której 
przeprowadzane jest badanie, a także zachowanie osoby, która prowadzi badania i sam 
sens badania, jeżeli one opierają się na nieprawnej fizycznej lub moralnej przemocy.  

Przeniknięcie do dziedziny subiektywnego świata człowieka (a mianowicie temu w 
pewnym sensie służy wariograf), jeżeli takie przeniknięcie nie jest powiązane z 
psychiczną przemocą, nie można uważać amoralnym. Przecież bez przeniknięcia w taki 
lub inny sposób w świat wewnętrzny osoby nie da się zrealizować zadań ekspertyzy 
sądowo-psychiatrycznej oraz sądowo-psychologicznej i osiągnąć niezbędnego 
psychologicznego kontaktu z przesłuchiwaną osobą, zapewnić realizację wychowawczej 
i ostrzegawczej funkcji sądownictwa karnego itd.  

Z tego powodu może pojawić się znacznej skomplikowany problem, dotyczący 
zasadniczej prawomocności oraz granic dopuszczalności instrumentalnego przeniknięcia 
w wewnętrzny świat osobowości. Ponieważ za pomocą wariografu niesumienny operator 
może uzyskać informację, która nie dotyczy badanego wydarzenia, a dotyczy życia 
prywatnego, przymusowe lub ukryte wejścia w które jest sprzeczne z gwarantowanymi w 
Konstytucji Ukrainy prawami i wolnościami obywateli. Zastrzeżenie możliwości takich 
deformacji – jeden z warunków opracowania reguł stosowania wariografu i 
zabezpieczenia gwarancji prawomocności wykorzystania jego wyników.  

Oczywiście istnieją inne sprzeczne pytania dotyczące technicznego, taktycznego, 
etycznego oraz karno-procesowego aspektu problemu dopuszczalności wykorzystania 
metody obserwacji na wariografie w sądownictwie karnym. Jednak aktualną wydaje się 
konieczność zapoznania się z zebranym doświadczeniem stosowania wariografu w 
praktyce sądowniczej innych państw, na przykład Polski, dokonanie eksperymentalnej 
kontroli poziomu jego przydatności oraz dopuszczalności wykorzystania w działalności 
organów ścigania Ukrainy w celu rejestracji emocyjnego stanu osób podczas 
przesłuchiwania (lub przynajmniej w obrębie ekspertyzy sądowo-psychologicznej [38]) 
w celu ustalenia faktu wiedzy lub ukrywania pewnych danych dotyczących badanego 
wydarzenia. Pozytywne rozwiązanie w taki sposób tego pytania może mieć ważne 
znaczenia dla ujawnienia przyczyn i treści ukrywanych danych.  

Warto również zaznaczyć, że na Ukrainie pytanie o normatywnym wykorzystaniu w 
praktyce sądowniczej dotychczas nie jest uregulowane. Chociaż pewne próby miały 
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miejsce. W 2001 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało rozporządzenie numer 
743 “O wprowadzeniu eksperymentu dotyczącego wykorzystania komputerowych 
wariografów w działalności organów spraw wewnętrznych”. 23 listopada 2003 roku to 
rozporządzenie zostało uchylone innym rozporządzeniem MSW numer 1460, którym 
zatwierdzono “Przepisy dotyczące służby psychologicznego zaopatrzenia działalności 
operacyjnej i urzędowej organów spraw wewnętrznych Ukrainy”, które rozszerzyło 
możliwości wykorzystania badań psychologicznych w pracy z kadrami, lecz które 
obecnie odsunęło stosowanie badań na wariografie w wykryciu przestępstw “do 
uregulowania tego pytania na poziomie ustawodawczym i przyjęciu normatywno-
prawnego i metodycznego podłoża stosowania urządzeń wariograficznych” 
[39,40,41,42]. 

W.P.Bachin, N.S.Karpow i I.W.Strokow aktywnie broniąc pozycję dotyczącą 
prawomocności oraz konieczności wykorzystania wariografu w sądownictwie karnym 
przytaczają bardzo przekonywujące liczby co do pozycji sędziów z tego pytania. Tak, 90 
% przepytywanych przez nich sędziów uważa dopuszczalnym stosowanie wariografu 
podczas wykrycia przestępstw, w tym 12% - na podstawie wykonania ekspertyzy 
psychologicznej z testowaniem na wariografie [38]. 
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Важливим етапом становлення виборчого права в Україні є період існування 
Української Народної Республіки. 10 червня 1917 року Центральна Рада на 
конгресі делегатів українських підрозділів царської армії прийняла І Універсал до 
українського народу, яким проголосила право українського народу до автономії у 
межах російської держави на принципах делегування влади «вибраним вселюдним, 
рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародним Українським Зборам 
(Сойму). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право 
видавати тільки наші Українські Збори»1. 17 червня створено орган виконавчої 
влади – Генеральний Секретаріат2. У листопаді 1917 року у Києві проголошено 
автономну Українську Народну Республіку у складі єдиної Російської Республіки3. 
Крім того у ІІІ Універсалі Центральної Ради від 7 листопада 1917 року визначено 
межі автономної української держави, а також проголошено вжиття «всіх заходів 
до закріплення й поширення прав місцевого самоврядування, що являються 
органами найвищої адміністративної влади на місцях, і до встановлення 
найтіснішого зв'язку й співробітництва його з органами революційної демократії, 
що має бути найкращою основою вільного демократичного життя»4. 22 січня 1918 
року Центральна Рада прийняла IV Універсал, у якому проголошує Українську 
Народну Республіку «самостійною, незалежною, суверенною державою 
українського народу»5, а протягом наступних чотирьох місяців реалізовує 
практичні кроки щодо перетворення України у парламентську республіку6. У цей 
період починається відродження української державності, зокрема й становлення 
виборчого законодавства7. 

29 квітня 1918 року, коли в Україні відбувся державний переворот, 
Центральна Рада обрала Президентом УНР Михайла Грушевського та прийняла 
проект Конституції держави – Статут про державний устрій, права та свободи 
УНР8. Згаданий проект ніколи не набув законної сили. Незважаючи на це він є 
важливим історико-правовим документом, який дозволяє оцінити підхід тогочасної 
української еліти до проблеми державного устрою української держави, тому має 
                                                 
1 Центральний державний архів України, ф. 1115, опис 1, справа 4, аркуш 9 зв. 
2 Газета «Народна воля», 17.06.1917. 
3О. Мироненко, Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності 
Центральної Ради. Київ 1995, с. 127.  
4 Центральний державний архів України, ф. 1115, опис 1, справа 4, аркуш 9 зв. 
5 Робітнича газета, 22.01.1918. 
6 П. Кононенко, Від IV Універсалу Центральної Ради до Конституції України 1996 року. Історія 
України: маловідомі імена, події, факти. Київ 1999, с. 142-148.  
7 Див. докладніше Українська Центральна Рада: документи і матеріали: у 2-х томах. Пам’ятки 
історії України. Серія 5, Джерела новітньої історії, том І: 4 березня – 9 грудня 1917 року. 
Редакційна рада: П. Толочко та інші. Упорядники В. Верстюк та інші. Редколегія В.Смолій та 
інші. Київ 1996. 
8 Конституція Української Народної Республіки. Київ 1918.  
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дуже важливе значення для сучасних конституціоналістів. Основним принципом 
функціонування державних структур у проекті Конституції УНР був принцип 
поділу влади. Законодавча влада мала належати до обраних шляхом загального 
голосування Всенародних Зборів. Рада Міністрів передбачалася як найвищий орган 
виконавчої влади. Найвищим органом судової влади повинен був стати обраний 
Загальнонаціональними Зборами Генеральний Суд. Відповідно до проекту 
Конституції, найвищий представницький орган влади мав обиратися на основі 
загального, прямого, виборчого права, шляхом таємного голосування на 
пропорційній основі. Мала бути створеною система спеціальних, відокремлених 
недержавних виборчих органів – виборчих комісій – за принципом коаліційного 
членства. Обов’язкову участь у роботі цих комісій мали брати представники 
місцевих державних органів влади та місцевого самоврядування. Закон 
врегульовував усі без винятку стадії виборчого процесу. Виборчі права громадян 
захищалися судом1. Окремо слід зазначити, що Конституція Української Народної 
Республіки 1918 року впровадила дуже сучасний як на ті часи механізм захисту 
правового статусу особи, а також (що не менш важливо) правового статусу 
національних меншин в Україні, включно із забезпеченням права національної 
автономії2.  

Період існування Української Народної Республіки був дуже коротким, а тому 
більшість демократичних проектів законів про вибори УНР не були реалізованими. 
Попри це проект Конституції Української Народної Республіки вказує на її 
європейський характер.  

29 квітня 1918 року, у той же день коли було прийнято проект Конституції 
Української Народної Республіки, у Києві скликано з’їзд селян-землевласників, на 
якому проголошено створення гетьманату й одночасно обрано гетьманом України 
Павла Скоропадського. Період гетьманату був таким же коротким, як і час 
функціонування Української Народної Республіки. Політичною програмою 
гетьмана Скоропадського була його «Грамота до всього українського народу» від 
29 квітня 1918 року3. Стверджуючи зріст анархії, безробіття та господарської 
кризи, гетьман визнав, що згадана ситуація змусила його прийняти рішення взяти 
участь у політичному житті держави, єдиною метою якої є «негайне бажання 
створення такої державної влади, котра гарантувала б громадський спокій, 
дотримання законодавства та можливість творчої праці»4. До проблем, котрі 
потребують негайного врегулювання, Павло Скоропадський зарахував й потребу 
прийняття закону про вибори до Українського Сейму. До часу його скликання він 
взяв на себе відповідальність за виконання усіх державних розпоряджень та 
здійснення влади5. Одночасно з «Грамотою…» прийнято Закон «Про тимчасовий 
державний устрій України», котрий мав діяти до часу скликання Сейму6. Згаданий 
закон фактично впровадив квазі-монархічний державний режим в Україні, який 

                                                 
1 І. Козінцев, У добу Центральної Ради. Юридичний вісник України. 1997. № 14. 3-9.04.1997, 
с. 7. 
2 Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права та 
вольності УНР. Історія Української конституції. Упорядники А. Слюсаренко, М. Томенко, Київ 
1997.  
3 Грамота до всього українського народу. Державний вісник. 16.05.1918.  
4 Там само. 
5 О. Рент, Павло Скоропадський. Видавничий дім «Альтернативи», Київ 2003, с. 86. 
6 Закон «Про тимчасовий державний устрій України». Українська суспільно-політична думка в 
ХХ столітті. Том І, Київ 1992, с. 386-389. 
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полягав у тому, що гетьман отримав найвищі державні повноваження: найвище 
керівництво цілою державою, можливість затвердження законів з метою їх вступу 
у законну силу, призначення голови уряду та затвердження за поданням голови 
уряду членів Ради Міністрів, а також відправлення уряду у відставку1. Слід 
зазначити, що гетьман Скоропадський брав приклад з Основних законів Російської 
імперії від 23 квітня 1906 року, котрі, з нашої точки зору, були найпрогресивнішим 
законодавством у цілій історії Росії дореволюційного періоду2. Скоропадський 
взяв за взірець не тільки російські закони, але й сам російський монархічний 
режим. Однак у заяві Ради Міністрів від 10 травня 1918 року мова йшла про те, що 
«гетьман не хоче стати самодержцем. Він є втіленням історичної національно-
української форми ідеї незалежної та вільної України. Очолюючи український 
уряд, гетьман тим самим відновлює та зміцнює у національній свідомості думку 
про непорушні національні та козацькі вольності»3. 

Дещо пізніше, 22 жовтня 1918 року гетьман Скоропадський прийняв другу 
«Грамоту до українського народу», у якій зробив оцінку проведених протягом 
півріччя реформ: прийняття законів про громадянство, про вибори до органів 
місцевого самоврядування. З метою упорядкування політичного та господарського 
життя України було прийнято також 400 інших законів4. Українська Держава 
Павла Скоропадського, гарантуючи своїм громадянам традиційні громадянські 
права, спиралася на компроміс монархічних, республіканських та диктаторських 
принципів. Як стверджує В.Потульницький, «короткотривалий, перехідний етап 
існування гетьманату не дозволив з правової точки зору визначити форми 
державного устрою. Така ситуація була спричинена також тим фактом, що влада на 
Україні практично належала до німців, а не до українців, хоча сам гетьман без 
сумніву був прихильником української державності»5. 

У період гетьманату вживалися заходи щодо реформування виборчого 
законодавства, прикладом чого є прийняття Закону «Про вибори до земств»6 від 5 
вересня 1918 року, що запроваджував вибори у двох куріях, а також ценз розміру 
сплачуваного земського податку та низку інших обмежень7. Головною метою цієї 
виборчої реформи, як зауважив тогочасний міністр внутрішніх справ 
І.Кістяківський, був замір, щоб «земське життя формувала середня курія – селяни, 
культурний та винятково національний елемент»8. Період функціонування 
гетьманату був надмірно коротким, щоб реалізувати виборчу реформу. Варто 
згадати, що протягом усього цього періоду мав місце дуже різкий конфлікт між 
центральною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, котрі 
                                                 
1 Тамо само, с. 387. 
2 Див. Российское законодательство X-XX веков в 9-ти томах. Том 9: законодательство эпохи 
буржуазно-демократических революций. Ответственный редактор О. Чистяков. Юридическая 
литература. Москва 1994.  
3 Заява Ради Міністрів від 10 травня 1918 року. Державний вісник. 16.05.1918. 
4 «Грамота до всього українського народу» від 22 жовтня 1918 року. І. Кедрин, Паралелі в 
історії України: з нагоди 50-річчя Ризького миру, Нью-Йорк 1971, с. 83-84. 
5 В. Потульницький, Теорія української політології. Курс лекцій. Київ 1993, с. 115. 
6 Інститут земства (тобто місцевого самоврядування) запроваджено у Росії в другій половині XIX 
століття з метою пристосування системи територіального управління до вимог часу, шляхом 
зміцнення фінансово-економічної бази місцевого самоврядування. Беручи за приклад російське 
законодавство, гетьман Скоропадський впровадив інститут земства в Україні. 
7Див. Закон про вибори до земства. Державний вісник. 15.09.1918. 
8 В. Зеньковский, Пять месяцев у власти (15 мая – 19 октября 1918 года). Воспоминания. Москва 
1995, с. 98.  
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фактично саботували виконання рішень та розпоряджень центральної влади. 
Додатковою проблемою було те, що на усіх щаблях державної влади та місцевого 
самоврядування бракувало фахових службовців, що могли б відповідати вимогам 
впровадження реформи державного устрою у країні. Разом узяте це допровадило 
до ситуації, коли задекларовані гетьманом Скоропадським дії щодо побудови 
громадянського суспільства в Україні, з гарантіями правової держави та приватної 
власності, не відповідали застосовуваним владою методам досягнення цієї мети та 
тогочасній суспільно-політичній ситуації у державі. Павло Скоропадський захопив 
владу у не правовий спосіб. Також він не вжив енергійних заходів для створення 
Конституції, слушно вважаючи, що її прийняття належить до компетенції органу 
законодавчої влади, яким має стати Український Сенат. В урядовій відозві від 10 
травня 1918 року зазначено, що «Рада Міністрів не вважає за необхідне 
оголошувати повну програму законодавчих робіт, бо вони належать до 
майбутнього представницького органу народу»1. Керуючись територіальним, а не 
національним розумінням поняття держави, Скоропадський відхилив закон 
Центральної Ради про національно-персональну автономію та прийняв новий закон 
про громадянство, за яким громадянами Української Держави визнавалися усі 
особи, що проживали в Україні на момент отримання документу російських 
підданих.  

Підсумовуючи етап розвитку української держави за часів Павла 
Скоропадського хочу зауважити, що більшість проектів гетьмана не вдалося 
реалізувати. Однак позитивною рисою правління Скоропадського є те, що він мав 
намір створити в Україні правову державу. Гетьманські закони виражали намір 
підтримки побудови громадянського суспільства, запроваджуючи рівність усіх без 
огляду на національність, мову чи інші ознаки. Тому слід погодитися із 
висновками деяких українських науковців які, «порівнюючи Конституцію 
Української Народної Республіки та інші прийняті Центральною Радою та 
гетьманським урядом законодавчі акти, віддають перевагу останнім»2. 

15 листопада 1918 року Україна була проголошена незалежною Народною 
Республікою3, на чолі якої стала Директорія, а 14 грудня 1918 року гетьман 
Павло Скоропадський зрікся влади4. Закон Ради Народних Міністрів Директорії 
УНР «Про Державну Народну Раду Української Народної Республіки» від 12 
листопада 1918 року проголошував утворення Державної Народної Ради, що 
складалася із «представників жителів, політичних, громадських, наукових, 
професійних та кооперативних організацій, а також органів, вибір яких 
врегульовує спеціальний закон»5. Будучи до часу скликання парламенту 
Української Народної Республіки тимчасовим представницьким органом народу, 
Рада мала здійснювати законодавчу владу в Українській Народній Республіці6. У 

                                                 
1 В. Горелов, Гетьман Української держави Павло Скоропадський. Київ 1995. 
2 Ю. Павленко, Ю. Храмов, Українська державність у 1917-1920 роках, Київ 1995. 
3 Відозва Директорії Української Народної Республіки. В. Винниченко, Відродження нації 
(історія української революції (марець 1917 – грудень 1919), Київ, Відень 1920, частина 3, с. 110-
114. 
4 Телеграма гетьмана Скоропадського про зречення від влади. Павло Скоропадский. 14 декабря 
1918 года. Гражданская война на Украине. Том I. Книга I, 1990, с. 503. 
5 Закон Ради народних міністрів Директорії УНР «Про Державну народну раду Української 
Народної Республіки». Центральний державний архів України. Ф. 3866, опис 1, справа 53, аркуш 
21/22 зв. 
6 Там само. 
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той же час до Директорії належали повноваження найвищого органу влади, що 
поєднував законодавчу, виконавчу та судову функцію1. У Декларації від 26 
грудня 1918 року Директорія пропонує провести вибори до Конгресу Трудового 
Народу України, у якому передбачалось би представництво виборців у трьох 
куріях – робітничій, селянській та інтелігентській. Конгрес «повинен володіти 
усіма найвищими правами та повнотою влади для вирішення усіх проблем 
суспільного, господарського та політичного життя. Конгрес Робітничого Народу, 
як революційний представницький орган організованих робітничих мас, не може 
скликатися за удосконаленою формулою виборів, якої неможливо тепер 
дотримуватися. Пізніше, коли настане мир, його замінить представництво 
робітничих мас, вибране за удосконаленою формулою виборів»2. Прийнята 
делегатами цього Конгресу 28 січня 1919 року «Резолюція про владу» стала 
тимчасовим законом, який мав юридичну силу протягом усього часу існування 
Української Народної Республіки3. З правової точки зору Резолюція 
легітимізувала діяльність Директорії.  

Універсал Трудового Конгресу України до українського народу від 28 січня 
1919 року проголошував передачу усієї виконавчої влади відповідальній перед 
Конгресом Раді Народних Міністрів, а на час між засіданнями Конгресу – 
відповідальною перед Директорією4. Крім того, Універсал проголошував, що «з 
метою забезпечення демократичного ладу Уряд Української Народної 
Республіки разом із комісіями, повинен приготувати закон про вибори до 
Загальнонародного Парламенту Незалежної Української Республіки»5. 14 
лютого 1919 року, відповідно до Тимчасового Закону Кабінету Народних 
Міністрів Директорії УНР «Про порядок внесення та затвердження законів в 
Українській Народній Республіці», частково поділено виконання законодавчих, 
виконавчих та судових функцій6. Однак початок воєнних дій фактично призвів 
до того, що Директорія надалі виконувала усі основні державні функції. Такий 
же стан речей залишався після прийняття закону «Про тимчасове Верховне 
управління та порядок законодавства в УНР» від 12 листопада 1920 року. Закон 
передбачав, що його норми є обов’язковими «до моменту прийняття 
представниками народу в Українській Народній Республіці Конституції, яка 
визначить державний устрій у всіх сферах державної діяльності та буде 
спиратися на принципи народного суверенітету, тобто повнота найвищої влади 
належатиме безпосередньо народу та буде здійснюватися парламентом, 
обраним на підставі загального, рівного, таємного, прямого та пропорційного 
виборчого права, незважаючи на стать, національність та релігію»7. До 
прийняття повної Конституції найвища влада «тимчасово належить до 
Директорії, Державної Народної Ради та Ради Народних Міністрів, котрі 

                                                 
1 В. Винниченко, Відродження нації..., с. 110-114. 
2 Там само, с. 411. 
3 До 16 листопада 1919 року. 
4 Із Універсалу Трудового Конгресу до Українського народу 28 січня 1919 року. Українська 
суспільно-політична думка в XX столітті. Том I, Київ 1992, с. 424-426. 
5 Там само, с. 425. 
6 Тимчасовий Закон Кабінету Народних Міністрів Директорії УНР «Про порядок внесення і 
затвердження законів в Українській Народній Республіці». Центральний державний архів 
України, Ф. 1065, опис. 1, справа 38, аркуш 5. 
7 Закон «Про тимчасове Верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній 
Республіці». Центральний державний архів України, Ф. 3866, опис. 1, справа 53, аркуш 20-20 зв. 
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здійснюють її шляхом поділу і координації вищих державних функцій»1. 
Фактично уся повнота влади знаходилася у руках Директорії, голова якої міг 
затверджувати прийняті Державною Народною Радою закони, а також 
затверджував призначуваних Радою Народних Міністрів службовців, 
представляв державу у міжнародних відносинах тощо. 

У Західноукраїнській Народній Республіці, незважаючи на те, що вона 
існувала історично досить короткий проміжок часу, було прийнято низку законів, 
що стосуються виборчого права. Після розпаду Австро-Угорської імперії 18 
жовтня 1918 року українські депутати австрійського парламенту та крайових 
сеймів Галичини і Буковини, представники духовенства, українських політичних 
партій створили у Львові Українську Національну Раду з повноваженнями 
парламенту2. У маніфесті Української Національної Ради проголошено, що «усі 
національні меншини закликаються негайно вказати своїх представників до 
Української Національної Ради у відповідній до кількості їхнього населення 
кількості»3. Українська Національна Рада прийняла рішення скликати у Львові 
з’їзд «мужів довір'я» з метою затвердження персонального складу Ради та 
проголошення української держави на українських землях Австро-Угорської 
імперії4. 5 листопада проголошено програмну декларацію Української 
Національної Ради, котра встановлювала, що «в Українській державі усі громадяни 
незважаючи на мову, релігію, статус чи стать будуть рівними перед правом»5. 
Першими прийнятими Українською Національною Радою законами був статут 
Національної Ради, а також Тимчасовий Основний Закон «Про державну 
самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської імперії», стаття 4 
якого передбачала, що «владу від імені Західноукраїнської Народної Республіки 
здійснює весь її народ через своїх представників, обраних на підставі загального, 
рівного, прямого, таємного та пропорційного права голосу, незважаючи на стать6. 
Найвищим органом влади були Законодавчі Збори Західноукраїнської Народної 
Республіки. До часу їх обрання законодавча влада мала належати Українській 
Національній Раді, а виконавча – Державному Секретаріату на чолі з Костем 
Левицьким7. Тимчасовий Основний Закон було доповнено низкою інших законів, 
зокрема Тимчасовим законом «Про адміністрацію Західноукраїнської Народної 
Республіки» від 16 листопада 1918 року, що регулював питання організації та 
повноважень місцевих органів влади. Основним представником влади у повіті був 
призначуваний секретарем внутрішніх справ повітовий комісар. Він призначав 
сільських та селищних громадських комісарів, а якщо вони були вже обрані – 
затверджував їхні кандидатури. Повітовий комісар також мав право розпускати 
місцеві ради та призначати нові вибори на принципах загального та рівного 
виборчого права. В усіх повітах шляхом виборів створювалися повітові 

                                                 
1 Там само. 
2 Газета „Діло”, 18.10.1918. 
3В. Солдатенко, Українська революція. Історичний нарис: Монографія. Київ 1999, с. 599. 
4 Б. Тищик, Західноукраїнська Народна Республіка. (1918-1923). Історія держави і права. Львів 
2004, с. 132. 
5 Див. докладніше Коломия у часи Західноукраїнської Народної Республіки. Коломия 2000, с. 10. 
6 Тимчасовий Основний Закон «Про державну самостійність українських земель колишньої 
Австро-Угорської монархії». Центральний державний архів України, Ф. 2192, опис 2, справа 3, 
аркуш 35-35 зв. 
7 Газета «Діло», 15.11.1918. 
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національні ради, а у громадах та містах – громадські та міські ради1. Ці вибори 
відбулися наприкінці листопада – на початку грудня 1918 року. Законодавство, яке 
дотримувалося принципів виборчого права, було новим на той час: гарантувало 
народний суверенітет, елементи прямої демократії, рівні виборчі права усіх 
громадян, незалежно від їхньої раси, релігії, національності, статі тощо. 
Реалізуючи згадані принципи Рада прийняла низку відповідних виборчих законів. 
Прийнято Закони «Про скликання Сейму Західноукраїнської Народної Республіки» 
та «Про вибори (виборчу ординацію)», які передбачали загальні, рівні, незалежно 
від статі, прямі, таємні та пропорційні вибори, у котрих мали право брати участь 
усі громадяни2. Однопалатний парламент мав складатися із 226 депутатів: 160 
українців (70,8 % від загальної кількості голосуючих), 33 поляків (14,6 % 
голосуючих), 27 євреїв (11,9 %) i 6 німців (2,7 %). Для кожної національної 
меншини повинні були утворюватися окремі виборчі округи (15 українських, 5 
польських, 5 єврейських, 1 німецький)3. Після обрання нового Сейму Українська 
Національна Рада мала бути ліквідованою, однак події польсько-української війни 
не дозволили реалізувати цей сценарій.  

Аналізуючи виборче законодавство Західноукраїнської Народної Республіки 
слід зауважити, що воно передбачало низку обмежень здійснення активного та 
пасивного виборчого права. Виборчого права були позбавлені психічно хворі 
особи; особи, щодо яких законної сили набув вирок суду за вчинення злочинів, 
зокрема вбивства, розбою, зґвалтування, крадіжки; особи, покарані за злочини 
проти виборчих прав у виборах законодавчих органів ЗУНР; особи щодо яких 
більш ніж два рази протягом останніх двох років застосовувалося покарання за 
пияцтво4. Таких широких обмежень виборчого права як у Західноукраїнській 
Народній Республіці ніколи більше українське законодавство не передбачало. 
Багато з них належить визнати підставними. Бо чи може залежна від алкоголю чи 
наркотиків особа достатньо адекватно оцінити політичну ситуацію у своїй країні та 
прийняти відповідальні рішення, від яких залежить подальша доля держави ?  

Ведучи мову про законодавство Західноукраїнської Народної Республіки 
хотілося б декілька слів присвятити проектам законів, що пропонували зміну 
державного устрою. Наприклад проект тимчасових основних законів, 
запропонованих у 1918 році відомим конституціоналістом Станіславом 
Дністрянським, впроваджував принципи загального, рівного, прямого та таємного 
виборчого права у виборах до Народного Сейму, встановлюючи повну автономію 
для місцевих громад, депутати котрих теж повинні були обиратися за такими ж як 
до Сейму принципами, та мати широкий обсяг повноважень5. Цей проект 
передбачав, що усі державні службовці повинні вільно володіти трьома мовами: 
українською, польською та німецькою, а також спілкуватися із громадянами 

                                                 
1 Див. докладніше О. Когут, Дещо про адміністрацію в українській державі. Календар 
товариства «Просвіта» на звичайний рік 1923. Львів 1922, с. 93-102; С. Стебельський, Начерк 
державного устрою Західньої Області Української Народної Республіки. Українець. Календарик 
на звичайний рік 1919, Станиславів 1919, с. 21-33; М.Чубатий, Державний лад на західній 
Области Української Народної Республіки, Львів 1921. 
2 Центральний державний архів у м. Львові, Ф. 581, справа 96, аркуш 16. 
3 Див. С. Макарчук, Республіка галичан. Львів 1997; М. Сеньків, І. Димунець, Західноукраїнська 
Народна Республіка 1918-1921, Дрогобич 1996. 
4 Там само. 
5 Див. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Ф. 4465, опис 
1, справа 474, аркуш 80-81. 
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однією із цих трьох мов на їх вимогу1. Інші проекти законів, що пропонували 
реформувати парламентську республіку у президентську, запропонував уряд 
Західноукраїнської Народної Республіки в екзилі після програшу польсько-
української війни (мова йде про проект основ державного устрою Галицької 
Республіки, запропонований Найвищій Раді та Лізі Націй 30 квітня 1921 року). 
Проект передбачав, що президент обиратиметься шляхом прямих виборів усім 
народом. Передбачені у ньому повноваження парламенту та уряду підтверджують 
задум авторів проекту створити потужну президентську владу. 

Підсумовуючи обговорення теми виборчого законодавства у існуючих після 
другої світової війни українських державах, хотілось би коротко представити роль 
українського парламентського представництва у міжвоєнній Польщі. За 
Версальським Трактатом, який вступив у силу 10 січня 1920 року, Польща на 25 
років отримала мандат на Східну Галичину, пізніше рішення щодо її подальшої 
долі мала прийняти Ліга Націй. Такому рішенню світових лідерів гостро опирався 
уряд Західноукраїнської Народної Республіки в екзилі на чолі з Євгеном 
Петрушевичем2, однак заява Ради Амбасадорів від 12 липня 1921 року не 
визнавала уряду ЗУНР в екзилі представником території та населення Східної 
Галичини3. Незважаючи на це рішення Ради Амбасадорів тривали польсько-
українські переговори щодо можливого порозуміння, за яким уряд 
Західноукраїнської Народної Республіки в екзилі мав би припинити своє існування, 
а Галичина отримала б автономний статус у Польщі. Однак розмови не принесли 
позитивного результату4. 26 вересня 1922 року Сейм Польщі прийняв закон «Про 
принципи загального воєводського самоврядування», що мав гарантувати 
автономний статус трьом галицьким воєводствам (Львівському, Станіславському 
та Тернопільському)5, та який, однак, ніколи не вступив у силу. Протестуючи 
проти дискримінації їхніх прав галицькі українці бойкотували вибори до Сейму РП 
у грудні 1922 року6, тобто у цій його каденції практично не було українського 
парламентського представництва, а Східну Галичину представляли депутати, що 
були обрані ще у 1911 році до австрійської Державної Ради. З усіх українських 
політичних партій у парламентських виборах 1922 року взяла участь лише 
пропагуюча принципи співпраці з польською владою Українська Селянська Партія, 
котра здобула 25 депутатських мандатів до Сейму та 6 мандатів до Сенату 
Польщі7. 

14 березня 1923 року Рада Амбасадорів, на виконання статті 87 Версальського 
трактату, передала Польщі Східну Галичину, одночасно вимагаючи надання їй 
повного автономного статусу у межах польської держави та покликаючись на те, 

                                                 
1 Там само, аркуш 83-84. 
2 Будучи у 1910 році депутатом Галицького Сейму у Львові Є. Петрушевич ініціював прийняття 
у 1913 році нового виборчого законодавства у Галичині та Лодомерії, що передбачало 
збільшення квоти українців у Сеймі до 62 осіб. Після проголошення Західноукраїнської Народної 
Республіки Є. Петрушевич отримав від Української Національної Ради диктаторські 
повноваження, що дозволили поєднувати повноваження президента та голови уряду. Після 
повалення ЗУНР до березня 1923 року керував урядом ЗУНР в екзилі. 
3 R. Torzecki, Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy 1933-1939, Warszawa 1972, c. 46. I 
4 Там само, с. 48. 
5 Див. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1922 roku, Nr 80, poz. 82. 
6 Див. докладніше A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego. Tom 2. Część 2. II Rzeczpospolita. 
Warszawa 1989. 
7Там само, с. 418. 
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«що Польща визнала по відношенню до східної частини Галичини, що 
етнографічні підстави вимагають обов’язкового встановлення там автономії»1, 
чого однак ніколи не було практично реалізовано2. Таке рішення Ради Амбасадорів 
стало причиною того, що більшість українських політичних партій поміняла свою 
точку зору щодо парламентських виборів у Польщі, ставлячи собі за мету боротьбу 
за автономію легальними засобами. Наприклад, Українське Народно-демократичне 
Об’єднання (УНДО), що представляло помірковано-національну політичну течію, 
під час виборів до Сейму РП у 1928 році отримало 28 депутатських мандатів. Після 
1928 року українські партії мали у всіх каденціях Сейму II Речі Посполитої своїх 
депутатів, котрі істотно впливали на політику польської держави. Наприклад, у 
парламентських виборах 1935 року УНДО отримало 13 депутатських мандатів до 
Сейму та 4 – до Сенату. Разом українці отримали тоді 10 % депутатських мандатів 
у Сеймі3. Василь Мудрий обирався віцемаршалком Сейму протягом двох каденцій 
Сейму РП, у 1935 та 1938 році, і на останньому засіданні Сейму РП 2 вересня 1939 
року від імені українців декларував бажання захищати Польщу від агресорів4. 

SUMMARY 
In the given article the issue of the election law in Ukraine during the attempts of 

Ukrainian statehood revival after World War II is examined. The electoral legislation of 
Ukrainian National Republic, during Pavlo Skoropadskyjs’ hetmanat, the Directory and the 
West Ukrainian National Republic are being analysed. In addition, the role of Ukrainian 
parliamentary representation in interwar Poland and its influence on politics of II 
Rzeczpospolita has been analysed. 

                                                 
1 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1923 roku, Nr 49, poz. 333. 
2 Крім визнання автономного статусу Східної Галичини польська влада також зобов’язувалася 
створити у Львові український університет, чого також не було зроблено. Така ситуація стала 
причиною додаткової напруженості у польсько-українських стосунках, бо українці, зокрема 
відразу після польсько-української війни та поразки Західноукраїнської Народної Республіки, 
мали істотні проблеми із вступом до Львівського університету та мусіли шукати можливості 
розпочати навчання поза Східною Галичиною (у Кракові, Варшаві, Відні, Берліні ітд.). 
3 J. Żarnowski, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1972, c. 374. 
4A. Айненкель, Політика Польщі стосовно українців у міжвоєнний період: вибрані проблеми. 
Суспільно-політичний журнал «Ї». Число 28, Львів 2003. 
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PRAWO WYBORCZE W CZASIE PRÓB ODRADZANIA 
UKRAIŃSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ 
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Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Ivana Franki 

Ważny period kształtowania prawa wyborczego na Ukrainie to okres istnienia 
Ukraińskej Republiki Ludowej. 10 czerwca 1917 roku Centralna Rada na kongresie 
delegatów ukraińskich oddziałów carskiej armii ogłosiła I Uniwersał do narodu 
ukraińskiego, w którym proklamowano prawo ukraińskiego narodu do autonomii w 
ramach państwa rosyjskiego na zasadach delegowania władzy „do wybranego drogą 
powszechnego, równego, bezpośredniego i tajnego głosowania Ogólnonarodowego 
Ukraińskiego Zebrania (Sejmu). Wszystkie ustawy mają być uchwalane tylko przez 
Ukraińskie Zebranie”1. 17 czerwca 1917 roku utworzono organ władzy wykonawczej – 
Generalny Sekretariat2. W listopadzie 1917 roku w Kijowie proklamowano 
autonomiczną Ukraińską Republikę Ludową wchodzącą w skład jedynej Republiki 
Rosyjskiej3. Oprócz tego w III Uniwersale Centralnej Rady z dnia 7 listopada 1917 roku 
wyznaczono granice autonomicznego państwa ukraińskiego, a także proklamowano 
„podjęcie wszelkich działań służących wprowadzeniu i poszerzeniu praw samorządu 
lokalnego i ustanowieniu jego współpracy z organami demokracji rewolucyjnej, co stanie 
się najlepszym fundamentem wolnego życia demokratycznego”4. 22 stycznia 1918 roku 
Centralna Rada uchwala IV Uniwersał, w którym proklamuje Ukraińską Republikę 
Ludową jako „samodzielne, niezależne, suwerenne państwo narodu ukraińskiego5 i w 
ciągu następnych czterech miesięcy realizuje praktyczne działania zmierzające do 
przekształcania Ukrainy w republikę parlamentarną6. W tym czasie następuje odrodzenie 
ukraińskiej państwowości, w tym kształtowanie się nowego ustawodawstwa 
wyborczego7. 

29 kwietnia 1918 roku, kiedy na Ukrainie miał miejsce zamach stanu, Centralna 
Rada wybrała na Prezydenta UNR Mychajła Hruszewskiego i przyjęła projekt 
Konstytucji kraju – Statut o ustroju państwowym, prawach i wolnościach UNR8. Projekt 
ten nigdy nie wszedł w życie. Mimo to jest ważnym dokumentem historyczno-prawnym, 
pozwalającym ocenić podejście ówczesnej ukraińskiej elity na ustrój państwa 
ukraińskiego, przez co ma olbrzymią wartość dla współczenych konstytucjonalistów. 
Podstawową zasadą funkcjonowania struktur państwowych w projekcie Konstytucji 
UNR była zasada podziału władzy. Władzę ustawodawczą mialo pełnić Ogólnonarodowe 
                                                 
1 Centralnyj derżawnyj archiw Ukrajiny, F. 1115, opys 1, spawa 4, arkusz. 9 zw. 
2 Gazeta „Narodna wola”, 17.06.1917. 
3 O . Myronenko, Switocz ukrajinśkoji derżawnosti. Polityko-prawowyj analiz dijalnosti 
CentralnojiRady, Kyjiw 1995, s. 127. 
4 Centralnyj derżawnyj archiw Ukrajiny, F. 1115, opys. 1, sprawa. 4,arkusz. 9 zw. 
5 Robitnycza gazeta, 22.01.1918. 
6 P. Kononenko, Wid IV Uniwersału Centralnoji Rady do Konstytuciji Ukrajiny 1996 roku (w:) 
IstorijaUkrajiny: małowidomi imena, podiji, fakty, Kyjiw 1999, ss. 142-148. 
7 Por. dokładniej Ukajinśka Centralna Rada: dokumenty i materiały: u 2-ch tomach (w:) Pamjatky 
istoriji Ukrajiny. Serija 5. Dżereła nowitnioji istoriji, Tom I: 4 bereznia – 9 grudnia 1917 roku, 
Redakcijna rada: P. Tołoczko ta inszi, Uporiadnyky W. Werstiuk ta inszi, Redkołegija W. Smolij ta 
inszi, Kyjiw 1996. 
8 Konstytucija Ukrajinśkoji Narodnoji Respubliky, Kyjiw 1918. 
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Zebranie, wybrane drogą powszechnego głosowania. Rada Ministrów przewidziana była 
jako najwyższy organ władzy wykonawczej. Najwyższą instytucją sądową miał zostać 
wybrany przez Ogólnonarodowe Zebranie Sąd Generalny. Zgodnie z projektem 
Konstytucji, najwyższy przedstawicielski organ władzy kształtowany miał być na 
zasadzie powszechnego, bezpośredniego prawa wyborczego z tajnym głosowaniem i 
zasadą przedstawicielstwa proporcjonalnego. Stworzono system specjalnych, 
wyodrębnionych, niepaństwowych organów wyborczych – komisji wyborczych - na 
zasadzie członkostwa koalicyjnego. Obowiązkowy udział w komisji zapewniono 
przedstawicielom miejscowych państwowych struktur władzy i organom samorządu, 
który rozpatrywali wszystkie bez wyjątku pytania wyborów. Działalność komisji była 
jawna. Ustawa regulowała wszystkie bez wyjątku stadia procesu wyborczego. Prawom 
wyborczym obywateli przyznano ochronę sądową1. Osobno trzeba powiedzieć o tym, że 
Konstytucja Ukraińskiej Republiki Ludowej z 1918 roku wprowadziła bardzo 
nowoczesną jak na te czasy ochronę statusu prawnego jednostki, a także (co nie mniej 
ważne) statusu prawnego mniejszości narodowych na Ukrainie, aż do zabezpieczenia 
prawa autonomii narodowej2.  

Okres istnienia Ukraińskiej Republiki Ludowej był bardzo krótki i z tego względu 
większość demokratycznych projektów ustaw o wyborach UNR nie zrealizowano. Mimo 
to projekt Konstytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej wskazuje na jej europejski 
charakter. 

29 kwietnia 1918 roku, w tym samym dniu kiedy uchwalono projekt Konstytucji 
Ukraińskiej Republiki Ludowej, w Kijowie zwołano zjazd rolników-właścicieli ziemi, na 
którym ogłoszono utworzenie hetmanatu i jednogłośnie wybrano hetmanem Ukrainy 
Pawła Skoropadskiego. Okres hetmanatu był tak samo krótki jak okres funkcjonowania 
Ukraińskiej Republiki Ludowej. Programem politycznym hetmana Skopadskiego była 
jego „Odezwa do całego narodu ukraińskiego” z 29 kwietnia 1918 roku3. Stwierdzając 
wzrost anarchii, bezrobocia i załamanie gospodarcze, hetman uznał, że sytuacja zmusiła 
go do podjęcia decyzji o wzięciu udziału w życiu politycznym kraju; jedynym jego 
celem jest „niezwłoczna chęć stworzenia takiej władzy państwowej, która 
gwarantowałaby spokój społeczny, przestrzeganie ustawodawstwa i możliwość twórczej 
pracy”4. Do najbardziej pełnych kwestii Skoropadski zaliczył potrzebę uchwalenia 
ustawy o wyborach do Ukraińskiego Sejmu. Do czasu jego powołania przyjął na siebie 
odpowiedzialność za wykonanie wszystkich rozporządzeń państwowych i utrzymanie 
władzy5. Jednocześnie z „Odezwą...” wydano „Ustawę o tymczasowym ustroju 
państwowym Ukrainy” mającą obowiązywać do czasu zwołania Sejmu6. Ustawa 
faktycznie wprowadzała quasi-monarchiczny reżim państwowy, polegający na tym, że 
hetman otrzymał najwyższe kompetencje państwowe: najwyższe kierownictwo całym 
państwem, możliwość zatwierdzania ustaw, w celu nadania im mocy prawnej, 
mianowanie przewodniczącego rządu i zatwierdzanie na wniosek przewodniczącego 

                                                 
1 I . Kozincew, U dobu Centralnoji Rady (w:) Jurydycznyj wisnyk Ukrajiny, 1997, Nr 14, 3-9.04.1997, 
s. 7. 
2 Konstytucija Ukrajinśkoji Narodnoji Respubliky (Statut pro derżawnyj ustrij, prawa ta wolnosty UNR) 
(w:) Istorija Ukrajinśkoji konstytuciji, Uporiadnyky A. Slusarenko, M. Tomenko, Kyjiw 1997. 
3 Gramota do wsiogo ukrajinśkogo narodu (w:) Derżawnyj wisnyk, 16.05.1918. 
4 Gramota do wsiogo ukrajinśkogo narodu (w:) Derżawnyj wisnyk, 16.05.1918. 
5 O . Rent, Pawło Skoropadśkyj, Wydawnyczyj dim „Alternatywy”, Kyjiw 2003, s. 86. 
6 Zakon pro tymczasowyj derżawnyj ustrij Ukrajiny (w:) Ukrajinśka suspilno-polityczna dumka w XX 
stolitti. Tom I, Kyjiw 1992, ss. 386-389. 
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rządu członków Rady Ministrów, a także dymisjonowanie rządu1. Trzeba powiedziać, że 
hetman Skoropadski wzorował się na „Ustawach podstawowych” Imperium Rosyjskiego 
z dnia 23 kwietnia 1906 roku, będących moim zdaniem najbardziej postępowym 
rozwiązaniem w całej historii Rosji przed wydarzeniami rewolucyjnymi2. Skoropadski 
wziął za wzór nie tylko rosyjskie ustawy, ale i sam rosyjski reżim monarchiczny. Jednak 
w komunikacie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1918 roku mowa jest o tym, że „hetman 
nie chce stać się samodzierżcem. Tytuł hetman – to wcielenie w historycznej narodowo-
ukraińskiej formie idei niezawisłej i wolnej Ukrainy. Stojąc na czele ukraińskiego rządu 
hetman tym samym wznawia i utrwala w świadomości narodowej myśl o 
nienaruszalnych wolnościach narodowych i kozackich”3. Nieco później, 22 października 
1918 roku hetman Skoropadski uchwalił drugą „Odezwę do narodu ukraińskiego”, w 
której przedstawia ocenę przeprowadzonych w ciągu pół roku reform: uchwalenie 
ustawy o obywatelstwie, o wyborach do organów władzy samorządów lokalnych. W celu 
uporządkowania politycznego i gospodarczego życia Ukrainy uchwalono także 400 
innych ustaw4. Państwo Ukraińskie Pawła Skoropadskiego, gwarantując swoim 
obywatelom tradycyjne prawa obywatelskie, oparte było na kompromisie zasad 
monarchicznych, republikańskich i dyktatorskich. Jak słusznie twierdzi W. Potulnyćkyj 
„krótkotrwały, przejściowy etap istnienia hetmanatu nie pozwolił prawnie wyznaczyć 
formy ustroju państwowego. Taka sytuacja była spowodowana także tym faktem, że 
władza na Ukrainie praktycznie należała do Niemców, a nie do Ukraińców, chociaż sam 
hetman bez wątpienia był zwolennikiem ukraińskiej państwowości”5. 

W czasie hetmanatu podejmowano także działania na rzecz reformowania 
ustawodawstwa wyborczego, przykładem czego jest uchwalenie ustawy o wyborach do 
ziemstw6 z dnia 5 września 1918 roku wprowadzającej wybory w dwóch kuriach, oraz 
cenzus wysokości opłacanego podatku ziemskiego i szereg innych ograniczeń7. 
Głównym celem tej reformy wyborczej, jak powiedział ówczesny minister spraw 
wewnetrznych I. Kistiakiwski, był zamiar by „życie ziemskie kształtowała kuria średnia 
– rolnicy, element kulturalny i wyłącznie narodowy”8. Okres funkcjonowania hetmanatu 
był zbyt krótki by zrealizować reformę wyborczą. Warto wspomnieć, że przez cały ten 
okres miał miejsce mocno zaawansowany konflikt między administracją centralną a 
organami samorządu lokalnego, które faktycznie sabotowały wykonanie uchwał i 
rozporządzeń władzy centralnej. Dodatkowym problemem było to, że na wszystkich 
szczeblach władzy państwowej i samorządów lokalnych brakowało fachowych 
urzędników, mogących sprostać wymaganiom wprowadzania zmian ustrojowych w 
kraju. To wszystko razem spowodowało, że zadeklarowane przez hetmana 
                                                 
1 Zakon pro tymczasowyj derżawnyj ustrij Ukrajiny..., s. 387.  
2 Por. Rossijskoje zakonodatelstwo X-XX wekow: w 9 tomach. Tom 9. Zakonodatelstwo epochi 
burżuazno-demokraticzeskich rewolucyj, Otwetstwennyj redaktor O. Czistiakow, Juridiczeskaja 
literatura, Moskwa 1994. 
3 Zajawa rady ministriw wid 10 trawnia 1918 roku (w:) Derżawnyj wisnyk, 16.05.1918. 
4 „Gramota do wsiogo ukrajinśkogo narodu” wid 22 żowtnia 1918 roku (w:) I. Kedryn, Parałeli w 
istoriju Ukrajiny: Z nagody 50-riczczia Ryźkogo myru, Nowy Jork 1971, ss. 83-84. 
5 W . Potulnyćkyj, Teorija ukrajinśkoji politołogiji. Kurs lekcij, Kyjiw 1993, s. 115. 
6 Instytucję ziemstwa (czyli samorządu lokalnego) wprowadzono w Rosji w drugiej połowie XIX wieku 
w celu przystosowania systemu zarządzania lokalnego do wymagań czasu drogą umocnienia bazy 
finansowo-ekonomicznej samorządu lokalnego. Wzorując ustawodawstwo rosyjskie hetman 
Skoropadski wprowadzał instytucję ziemstwa na Ukrainie. 
7Por. Zakon pro wybory do zemstwa (w:) Derżawnyj wisnyk, 15.09.1918. 
8 W . Zeńkowskij, Piat’ mesiacew u własti (15 maja – 19 oktiabria 1918 goda). Wospominanija, 
Moskwa 1995, s. 98.  
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Skoropadskiego działania zmierzające ku budowie społeczeństwa obywatelskiego na 
Ukrainie, z gwarancjami rządów prawa i własności prywatnej nie odpowiadały 
stosowanym przez władzę metodom osiągnięcia tego celu jak i ówczesnej sytuacji 
społeczno-politycznej w kraju. Pawło Skoropadski w sposób nielegalny przejął władzę. 
Nie podjął też zdecydowanych kroków by stworzyć Konstytucje, słusznie uważając, że 
jej uchwalenie należy do organu władzy ustawodawczej, którym miał zostać Ukraiński 
Senat. W komunikacie rządowym z dnia 10 maja 1918 roku zapowiedziano, iż „Rada 
Ministrów nie uważa za niezbędne ogłaszać pełny program prac ustawodawczych, bo 
one należą do przyszłego organu reprezentacji narodu”1. Kierując się terytorialnym a nie 
narodowym rozumienem pojęcia państwa, Skoropadski uchylił ustawę Centralnej Rady o 
autonomii narodowo-personalnej i uchwalił nową ustawę o obywatelstwie, według której 
za obywateli Państwa Ukraińskiego uznano wszystkie osoby zamieszkujące na Ukrainie 
w momencie uzyskania dokumentu poddanych rosyjskich.  

Podsumowując etap rozwoju państwa Ukraińskiego za czasów Pawła 
Skoropadskiego chciałbym zauważyć, że większość projektów hetmana nie udało się 
zrealizować. Jednak cechą pozytywną rządów Skoropadskiego jest to, że miał on zamiar 
stworzyć na Ukrainie państwo rządow prawa. Ustawy hetmańskie wskazują na zamiar 
wspierania budowy społeczeństwa demokratycznego, wprowadzając równość wszystkich 
bez względu na narodowość, język czy inne cechy. Dlatego chciałbym zgodzić się z 
wnioskiem niektórych ukraińskich naukowców, którzy „porównując Konstytucję 
Ukraińskiej Republiki Ludowej i inne akty ustawodawcze, uchwalone przez Centralną 
Radę i rząd hetmański oddają pierwszeńswo ostatnim”2. W dniu 15 listopada 1918 roku 
Ukraina została ogłoszona niezależną Republiką Ludową3, na czele której stała 
Dyrektoria, a 14 grudnia 1918 roku hetman Pawło Skoropadski zrzekł się władzy4. 
Ustawa Rady Ludowych Ministrów Dyrektorii UNR o Państwowej Radzie Ludowej 
Ukraińskiej Republiki Ludowej z dnia 12 listopada 1918 roku proklamowała utworzenie 
Państwowej Rady Ludowej składającej się z „przedstawicieli ludności, organizacji 
politycznych, społecznych, naukowych, profesjonalnych i kooperatywnych oraz 
urzędów, których wybór określa specjalną ustawa”5. Rada będąc do momentu zwołania 
parlamentu Ukraińskiej Republiki Ludowej tymczasowym organem reprezentacji narodu, 
miała pełnić władzę ustawodawczą w Ukraińskiej Republice Ludowej6. W tym czasie 
jednak to do Dyrektorii należały kompetencje najwyższego organu władzy, łączącego 
funkcje ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą7. W Deklaracji z dnia 26 grudnia 
1918 roku Dyrektoria proponuje przeprowadzić wybory do Kongresu Pracowniczego 
Ludu Ukraińskiego, ktory przewidywałby reprezentację elektoratu w trzech kuriach – 
robotniczej, chłopskiej i inteligenckiej. Kongres „powinien mieć wszystkie najwyższe 
prawa i pełnowładztwo do rozstrzygnięcia wszystkich kwestii życia społecznego, 

                                                 
1 W . Gorełow, Get’man Ukrajinśkoji Derżawy Pawło Skoropadśkyj, Kyjiw 1995. 
2 J. Pawłenko, J. Chramow, Ukrajinśka derżawnist’ u 1917-1920 rokach, Kyjiw 1995. 
3 Widozwa Dyrektoriji Ukrajinśkoji Narodnoji Respubliky (w:) W. Wynnyczenko, Widrodżennia naciji 
(istorija ukrajinśkoji rewoluciji (Mareć 1917 – Grudeń 1919), Kyjiw, Wideń 1920, Czastyna 3, ss. 110-
114. 
4 Tełegrama get’mana Skoropadśkogo pro zreczennia wid włady (w:) Pawło Skoropadskij. 14 dekabria 
1918 goda. Grażdanskaja wojna na Ukrainie. Tom I. Kniga I, 1990, s. 503. 
5 Zakon Rady narodnych ministriw Dyrektoriji UNR pro Derżawnu narodnu radu Ukrajinśkoji 
Narodnoji Respubliky (w:) Centralnyj derżawnyj archiw Ukrajiny, F. 3866, opys. 1, spawa. 53, arkusz. 
21/22 zw. 
6 Ibidem. 
7 W. Wynnyczenko, Widrodżennia naciji..., s. 110-114. 
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gospodarczego i politycznego. Kongres Ludu Pracowniczego jako rewolucyjny organ 
przedstawicielski zorganizowanych mas pracowniczych, nie może być zwoływany 
według udoskonalonej formuły wyborów, której nie da się teraz przestrzegać. Później, 
kiedy nastanie pokój, ma on zostać zastąpiony reprezentacją mas pracujących, wybraną 
według udoskonalonej formuły wyborów”1. Uchwalona przez delegatów owego 
Kongresu 28 stycznia 1919 roku Rezolucja o władzy stała się tymczasową ustawą, 
obowiązującą następnie w ciągu całego okresu istnienia Ukraińskiej Republiki 
Ludowej2. Z punktu widzenia prawa Rezolucja legitymizowała działalność Dyrektorii. 
Uniwersał Kongresu z dnia 28 stycznia 1919 roku do Narodu Ukraińskiego proklamował 
przekazanie całości władzy wykonawczej do odpowiedzialnej przed Kongresem Rady 
Ludowych Ministrów, a na czas przerwy posiedzeń Kongresu – odpowiedzialną przed 
Dyrektorią3. Oprócz tego Uniwersał proklamował, iż „w celu utrwalenia ładu 
demokratycznego Rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej wraz z komisjami, ma 
przygotować ustawę o wyborach do Ogolnoludowego Parlamentu Niezawisłej 
Ukraińskiej Republiki”4. W dniu 14 lutego 1919 roku na mocy Tymczasowej Ustawy 
Gabinetu Ludowych Ministrów Dyrektorii UNR o trybie wniesienia i zatwierdzania 
ustaw w Ukraińskiej Republice Ludowej częściowo podzielono wykonywanie funkcji 
ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych5. Jednak początek działań wojennych 
faktycznie doprowadził do tego, że Dyrektoria nadal wykonywała wszystkie podstawowe 
funkcje państwowe. Podobny stan rzeczy utrzymał się po uchwaleniu ustawy o 
tymczasowym najwyższym zarządzaniu i trybie ustawodawstwa w UNR z dnia 12 
listopada 1920 roku. Ustawa przewidywała, że jej postanowienia obowiązują „do 
momentu kiedy będzie obowiązywać w Ukraińskiej Republice Ludowej Konstytucja 
uchwalona przez reprezentację narodu, która wyznaczy ustrój państwowy we wszystkich 
dziedzinach działalności państwowej i będzie opierać się na zasadach suwerenności 
narodu, to znaczy całość władzy najwyższej należać będzie bezpośrednio do ludu i 
ujawnić się będzie przez parlament, zwołany na podstawie powszechnego, równego, 
tajnego, bezpośredniego i proporcjonalnego prawa wyborczego, bez względu na płeć, 
narodowość i wyznanie”6. Do uchwalenia pełnej Konstytucji władzę najwyższą 
”tymczasowo sprawują drogą podziału i koordynacji wyższych funkcji państwowych 
Dyrektoria, Państwowa Rada Ludowa i Rada Ludowych Ministrów”7. Faktycznie całość 
władzy znajdowała się w rękach Dyrektorii, której przewodniczący mógł zatwierdzać 
uchwalone przez Państwową Radę Ludową ustawy, a także zatwierdzał mianowanych 
przez Radę Ludowych Ministrow urzędników, reprezentował państwo w stosunkach 
międzynarodowych itd. 

W Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej, mimo że ona istniała historycznie 
dość krótki czas, uchwalono szereg ustaw, odnoszących się do prawa wyborczego. Po 
upadku Imperium Austro-Węgierskiego 18 października 1918 roku ukraińscy posłowie 

                                                 
1 Ibidem, s. 411. 
2 Do dnia 16 listopada 1919 roku. 
3 Iz Uniwersału Trudowogo Kongresu do Ukrajinśkogo narodu 28 sicznia 1919 roku (w:) Ukrajinśka 
suspilno-polityczna dumka w XX stolitti. Tom I, Kyjiw 1992, ss. 424-426. 
4 Ibidem, s. 425. 
5 Tymczasowyj zakon Kabinetu narodnych ministriw Dyrektoriji UNR pro poriadok wnesennia j 
zatwerdżennia zakoniw w Ukrajinśkij Narodnij Respublici (w:) Centralnyj derżawnyj archiw Ukrajiny, 
F. 1065, opys. 1, spawa 38, arkusz 5. 
6 Zakon pro tymczasowe Werchowne uprawlinnia ta poriadok zakonodawstwa w Ukrajinśkij Narodnij 
Respublici (w:) Centralnyj derżawnyj archiw Ukrajiny, F. 3866, opys 1, spawa 53, arkusz 20-20 zw. 
7 Ibidem. 
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do parlamentu Austriackiego i Sejmów krajowych Galicji i Bukowiny, przedstawiciele 
episkopatu, ukraińskich partii politycznych założyli we Lwowie Ukraińską Radę 
Narodową z kompetencjami parlamentu1. W manifescie Ukraińskiej Rady Narodowej 
napisano, że „wszystkie mniejszości narodowe wezwane są niezwłocznie do wskazania 
swoich przedstawicieli do Ukraińskiej Rady Narodowej w odpowiadającej liczbie ich 
ludności liczbie”2. Ukraińska Rada Narodowa podjęła decyzję by zwołać we Lwowie 
zjazd „mężów zaufania” w celu zatwierdzenia składu personalnego Rady i 
zaproklamowania państwa ukraińskiego na ukraińskich ziemiach imperium Austro-
Węgierskiego3. 5 listopada ogłoszono deklarację programową Ukraińskiej Rady 
Narodowej, która zapowiadała, że „w państwie Ukraińskim wszyscy obywatele bez 
względu na język, wyznanie, stan, czy płeć będą równi wobec prawa”4. Pierwszymi 
ustawami uchwalonymi przez Ukraińską Radę Narodową był Statut Rady Narodowej, a 
także Tymczasowa Ustawa Zasadnicza o państwowej samodzielności ziem ukraińskich 
byłej monarchii Austro-Węgierskiej, której art. 4 przewidywał, że „prawo władzy w 
imieniu Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej ma cały jej lud przez swoich 
przedstawicieli, wybranych na podstawie powszechnego, równego, bezpośredniego, 
tajnego i proporcjonalnego prawa głosowania bez względu na płeć5. Najwyższym 
organem władzy miało być Zgromadzenie Ustawodawcze Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej. Do momentu wybrania władza ustawodawcza miała należeć do 
Ukraińskiej Rady Narodowej, a wykonawcza – do Sekretariatu Państwowego na czele z 
Kostem Lewyćkym6. Tymczasowa ustawa zasadnicza została uzupełniona szeregiem 
innych ustaw, między innym Tymczasową ustawą o administracji Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej z dnia 16 listopada 1918 roku, która regulowała kwestie organizacji i 
kompetencji miejscowych organów władzy. Podstawowym przedstawicielem władzy w 
powiacie był mianowany przez sekretarza spraw wewnętrznych komisarz powiatowy. 
Mianował on wiejskich i osiedlowych komisarzy społecznych, a jeżeli byli już wybrani – 
zatwierdzał ich kandydatury. Komisarz powiatowy miał także prawo rozwiązywać 
miejscowe rady i zarządzać nowe wybory na zasadach powszechnego i równego prawa 
wyborczego. We wszystkich powiatach drogą wyborów utworzono powiatowe rady 
narodowe, a w gromadach i miastach – gromadzkie (społeczne) i miejskie rady7. Wybory 
te odbyły się w końcu listopada – na początku grudnia 1918 roku. Ustawodawstwo 
uwzględniające zasady prawa wyborczego było nowoczesne w tamtym okresie: 
gwarantowało zwierzchnictwo i suwerenność narodu, elementy demokracji 
bezpośredniej, równe prawa wszystkich obywateli niezależnie od ich rasy, wyznania, 
narodowości, płci itd. Realizując wymienione zasady Rada uchwaliła szereg 

                                                 
1 Gazeta „Diło”, 18.10.1918. 
2 W. Sołdatenko, Ukrajinśka rewolucija. Istorycznyj narys: Monografija, Kyjiw 1999, s. 599. 
3 B. Tyszczyk, Zachidno Ukrajinśka Narodna Respublika (1918 – 1923). Istorija derżawy i prawa, Lwiw 
2004, s. 132. 
4 Por. dokładniej Kołomyja w czasy Zachidnoukrajinśkoji Narodnoji Respubliky, Kołomyja 2000, s. 10. 
5 Tymczasowyj Osnownyj Zakon pro derżawnu samostijnist’ ukrajinśkych zemel kołysznioji Awstro-
Ugorśkoji monarchiji (w:) Centralnyj derżawnyj archiw Ukrajiny, F. 2192, opys 2, spawa 3, arkusz 35-
35 zw. 
6 Gazeta „Diło”, 15.11.1918. 
7 Por. dokładniej O. Kohut, Deszczo pro administraciju w ukrajinśkij derżawi (w:) Kałendar towarystwa 
„Proswita” na zwyczajnyj rik 1923. Lwiw 1922, ss. 93-102; S. Stebelśkyj, Naczerk derżawnogo ustroju 
Zachidnioji Obłasti Ukrajinśkoji Narodnoji Respubliky (w:) Ukrajineć. Kałendaryk na zwyczajnyj rik 
1919, Stanysławiw 1919, ss. 21-33; M. Czubatyj, Derżawnyj ład na Zachidnij Obłasty Ukrajinśkoji 
Narodnioji respubliky, Lwiw 1921. 



 
Ivan Pankevych 132 

odpowiednich ustaw wyborczych. Uchwalono ustawę o zwołaniu Sejmu 
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i o wyborach (ordynację wyborczą) do Sejmu 
ZUNR, które przewidywały powszechne, równe, bez względu na płeć, bezpośrednie, 
tajne i proporcjonalne wybory w których prawo udziału otrzymali wszyscy obywatele1. 
Jednoizbowy parlament miał składać się z 226 posłow: 160 Ukraińców (70,8 % od 
ogólnej liczby głosujących), 33 Polaków (14,6 % głosujących), 27 Żydów (11,9 %) i 6 
Niemców (2,7 %). Dla każdej mniejszości narodowej miano utworzyć osobne okręgi 
wyborcze (15 ukraińskich, 5 polskich, 5 żydowskich, 1 niemiecki)2. Po wybraniu 
nowego Sejmu Ukraińska Rada Narodowa miała ulec likwidacji, jednak wydarzenia 
wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 roku nie pozwoliły przeprowadzić powyższego 
scenariusza.  

Analizując ustawodawstwo wyborcze Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej 
trzeba także zauważyć, że przewidywało ono szereg ograniczeń realizacji czynnego i 
biernego prawa wyborczego. Prawa wyborczego były pozbawione osoby psychicznie 
chore; osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstw, w tym 
zabójstwa, rozboju, gwałtu, kradzieży; osoby skazane za przestępstwa przeciwko 
wolności wyborczej przy wyborach ustawodawczych organów ZUNR; osoby skazane 
więcej niż dwa razy w ciągu ostatnich dwóch lat za pijaństwo3. Tak szerokich ograniczeń 
prawa wyborczego jak w Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej nigdy więcej 
prawodawstwo ukraińskie nie przewidywało. Wiele z nich należy uznać jednak za 
uzasadnione. Można zadać pytanie czy osoba uzależniona od alkoholu lub narkotyków 
potrafi dostatecznie ocenić sytuację polityczną w swoim kraju i odpowiedzialnie podjąć 
dzałania, od których zależy dalszy los państwa ?  

Mówiąc o obowiązującym ustawodawstwie Zachodnioukraińskiej Republiki 
Ludowej chciałbym kilka słów poświęcić projektom ustaw proponujących odmienny 
kształt ustroju państwowego. Na przykład projekt tymczasowych ustaw zasadniczych 
zaproponowanych w 1918 roku przez znanego konstytucjonalistę Stanisława 
Dnistriańskiego wprowadzający zasady powszechnego, równego, bezpośredniego i 
tajnego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu Ludowego, przewidywał również 
pelną autonomię dla miejscowych gromad, których radni też mieli być wybierani według 
takich samych zasad jak do Sejmu i posiadać szeroki zakres kompetencji4. Ten projekt 
przewidywał, że wszyscy urzędnicy państwowi powinni biegle posługiwać się trzema 
językami: ukraińskim, polskim i niemieckim oraz komunikować się z obywatelami w 
jednym z tych trzech języków na ich żądanie5. Inne projekty ustaw w zamierzeniu 
przekształcające republikę parlamentarną w prezydencką zaproponował rząd 
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na uchodźctwie po przegraniu wojny polsko-
ukraińskiej (chodzi tu o projekt podstaw ustroju państwowego Republiki Halickiej 
zaproponowany Radzie Najwyższej i Lidze Narodów 30 kwietnia 1921 roku). Projekt 
przewidywał, że prezydent będzie wybierany w drodze bezpośrednich wyborów przez 
cały naród. Ukształtowanie kompetencji parlamentu i rządu potwierdza zamysł autorów 
projektu stworzenia potężnej władzy prezydenckiej. 

                                                 
1 Centralnyj derżawnyj archiw u m. Lwowi, Fond 581, sprawa 96, arkusz 16. 
2 Por. S. Makarczuk, Respublika hałyczan. Lwiw. 1997; M. Seńkiw, I. Dymuneć, Zachidnoukrajinśka 
Narodna Respublika 1918-1921, Drohobycz 1996. 
3 Ibidem. 
4 Por. Centralnyj derżawnyj archiw wyszczych organiw włady i uprawlinnia Ukrajiny, F. 4465, opys 1, 
sprawa 474, arkusz 80-81. 
5 Ibidem, arkusz 83-84. 
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Podsumowując omawianie tematu ustawodawstwa wyborczego w istniejących po 
pierwszej wojnie światowej państwach ukraińskich chciałbym krótko przedstawić rolę 
ukraińskiego przedstawicielstwa parlamentarnego w Polsce międzywojennej. Na mocy 
Traktatu Wersalskiego, który wszedł w życie 10 stycznia 1920 roku, Polska otrzymała 
mandat w Galicji Wschodniej na 25 lat, później decyzję w kwestii dalszego losu miała 
podjąć Liga Narodów. Takiej decyzji mocarstw światowych ostro sprzeciwiał się rząd 
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na uchodźctwie na czele z Ewhenem 
Petruszewyczem1, lecz komunikat Rady Ambasadorów z dnia 12 lipca 1921 roku nie 
uznawał rządu ZUNR na uchodźtwie za reprezentanta terytorium i ludności Galicji 
Wschodniej2. Mimo takiej decyzji Rady Ambasadorów trwały rokowania polsko-
ukraińskie co do możliwego porozumienia, według którego rząd Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej na uchodźtwie miałby przestać istniać, a Galicja otrzymałaby status 
autonomiczny w Polsce. Rozmowy nie osiągnęły pozytywnego skutku3. 26 września 
1922 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zasadach powszechnego 
samorządu wojewódzkiego, która miała gwarantować status autonomiczny dla trzech 
województw galicyjskich (Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego)4 i która 
jednak nigdy nie weszła w życie. Protestując przeciwko dyskryminującej ich prawa 
sytuacji Ukraińcy galicyjscy bojkotowali wybory do Sejmu RP w grudniu 1922 roku5, 
czyli w tej kadencji Sejmowej prawie nie było ukraińskiego przedstawicielstwa 
parlamentarnego, a Galicję Wschodnią reprezentowali posłowie wybrani jeszcze w 1911 
roku do Austriackiej Rady Państwowej. Ze wszystkich ukraińskich partii politycznych w 
wyborach parlamentarnych w 1922 roku wzięła udział tylko propagująca zasady 
współpracy z polską władzą Ukraińska Partia Chłopska, która zdobyła 25 mandatów 
poselskich do Sejmu i 6 mandatów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej6. 

14 marca 1923 roku Rada Ambasadorów wykonując postanowienie art. 87 Traktatu 
Wersalskiego przyznała Polsce Galicję Wschodnią wraz z żądaniem nadania jej pełnego 
statusu autonomicznego w ramach państwa polskiego powołując się na to, „że Poska 
uznała w stosunku do wschodniej części Galicji, iż podstawy etnograficzne 
obowiązkowo wymuszają ustanowienie tam ustroju autonomicznego”7, czego jednakże 
nigdy praktycznie nie zrealizowano8. Mimo to decyzja Rady Ambasadorów 

                                                 
1 Będąc z 1910 roku posłem Sejmu Galicyjskiego we Lwowie E. Petruszewycz inicjował uchwalenie w 
1913 roku nowego ustawodawstwa wyborczego w Galicji i Lodomerii, przewidującego zwiększenie 
kwoty Ukraińców w Sejmie do 62 osób. Po zaproklamowaniu Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej 
E. Petruszewycz otrymał od Ukraińskiej Rady Narodowej uprawnienia dyktatorskie, pozwalające łączyć 
obowiązki prezydenta i przewodniczącego rządu. Po obaleniu ZUNR do marca 1923 roku kierował 
rządem ZUNR na uchodźtwie. 
2 R . Torzecki, Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy 1933-1939, Warszawa 1972, s. 46. I 
3 Ibidem, s. 48. 
4 Por. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1922 roku, Nr 80, poz. 82. 
5 Por. dokładnierj A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego. Tom 2. Część 2. II Rzeczpospolita. 
Warszawa 1989. 
6Ibidem, s. 418 
7 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1923 roku, Nr 49, poz. 333. 
8 Oprócz przyznania statusu autonomicznego Galicji Wschodniej polskie władzy także zobowiązywały 
się założyć we Lwowie uniwersytet ukraiński, czego też nie było zrobiono. Taka sytuacja powodowała 
dodatkowe napięcie w stosunkach polsko-ukraińskich, bo Ukraińcy, zwłaszcza od razu po wojnie 
polsko-ukraińskiej i klęsce Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, mieli istotny problem z dostaniem 
się na studia na Uniwersytecie Lwowskim i musiały szukać możliwości podjęcia studjów poza Galicją 
Wschodnią (w Krakowie, Warszawie, Wiedniu, Berlinie itd.). 
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spowodowała, że większość ukraińskich partii politycznych zmieniła swoje stanowisko 
w stosunku do wyborów parlamentarnych w Polsce, stawiając sobie za cel walkę 
legalnymi środkami o autonomię. Na przykład Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-
Demokratyczne (UNDO) reprezentujące umiarkowano-narodowy nurt polityczny w 
trakcie wyborów do Sejmu RP w 1928 roku uzyskało 28 mandatów poselskich. Po 1928 
roku partie ukraińskie posiadały we wszystkich kadencjach II Rzeczypospolitej swoich 
posłów, którzy wywarli dość istotny wpływ na politykę państwa polskiego. Na przykład 
w 1935 roku w wyborach parlamentarnych UNDO dostała 13 mandatów poselskich do 
Sejmu i 4 - do Senatu. Razem Ukraińcy otrzymali wtedy 10 % mandatów poselskich w 
Sejmie1. Wasyl Mudryj został wybrany wicemarszałkiem Sejmu podczas dwóch 
kadencji Sejmu RP, w 1935 i 1938 roku, i na ostatnim posiedzeniu Sejmu RP 2 września 
1939 roku w imieniu Ukraińców deklarował wolę obrony Polski przed napastnikami2. 

                                                 
1 J. Żarnowski, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1972, s. 374. 
2 A.Ajnenkel, Polityka Polsczi stosowno ukrajinciw u miżwojennyj period: wybrani probłemy (w:) 
Suspilno-politycznyj żurnal „Ji”. Czysło 28, Lwiw 2003. 
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СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ КОНСТИТУЦІЙНИЗ СУДІВ 
У ПРОЦЕДУРІ ПРЕЮДИЦІЙНИХ ЗАПИТІВ 
ДО ТРИБУНАЛУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄС 

Кшиштоф Войтович 

1. Установу преюдиційних рішень введено до установчих договорів 
Європейських Співтоваритсв у зв'язку з небезпекою виникнення розбіжностей у 
тлумаченні і різного застосування одинакових положень співтовариства в 
державах-членах, що відрізняються не тільки з точки зору правових традицій і 
культур, але також диспонуючих різними конституційними механізмами щодо 
взаємозв'язку між зовнішнім (міжнародним) і внутрішнім законодавством1. 

Зростаюча з року в рік кількість преюдиційних запитів, які направляються 
національними судами до Трибуналу Справедливості Європейського Союзу (ЄТС) 
та вирішальне значення у відносинах права ЄС із національним законодавством 
рішень, прийнятих у цьому порядку, підтвержує велику вагу співпраці між судами 
для формування європейського правового простору. Правомірним у цій ситуації є 
питання, чи в колі уповноваженних або зобов'язанних суб'єктів, що можуть 
звернутися з преюдиційними запитами містяться також національні конституційні 
суди. 

2. Відповідно до основного для установи преюдиційних рішень ст. 267 ДФЄС2, 
суди держав-членів звертаються до ЄТС з питаннями, що стосуються тлумачення 
основного законодавства ЄС або дії чи тлумачення актів, встановлених установами 
Європейського Союзу. У залежності від того чи національний суд приймає 
остаточне рішення в справі чи також від його рішення прислуговує право на 
апеляцію на основі національного законодавства, цей суд повинен або може 
звернутися до ЄТС з преюдиційним рішенням, яке б пояснювало підняте перед 
каніональним судом питання тлумачення або дії права ЄС. У той же час важливо, 
щоб пояснення проблеми Трибуналом було необхідним у прийнятті рішення в 
справі, що розглядається національним судом. 

У ст. 267 ДФЄС не визначено поняття суд. Це було зроблено ЄТС, беручи до 
уваги перед усім функціональний аспект3, пов'язаний з метою співпраці між 
судами. Тому неважливо чи відповідний орган являється судом у світлі 
національного законодавства4. Як зазначив ЄТС: "для того щоб оцінити, чи 
установа, яка виступає з заявою про видання рішення в преюдиційному порядку 
має характер суду держави-члена в розумінні ст. 234 (в даний час ст. 267 ДФЄС), 
Трибунал бере до уваги ряд критеріїв, таких як створення органу відповідно до 

                                                 
1 ЄТС ухвалив, що "[...] основною метою завдання, покладеного на Трибунал ст. 177 TEWG [в 
даний час 267 TFUE] полягає в забезпеченні однакового застосування законодавства 
Співтоваритсав в національних судах. Вимога єдності є особливо важливою, коли справа 
доходить до дії акта Співтовариства. Розбіжності судів держав-членів щодо дії акта 
Співтовариства могли б поставити під загрозу єдність спільноти правопорядку і підірвати 
фундаментальну вимогу правової визначеності", рішення від 22 жовтня 1987 р. в справі C-314/85 
Foto-Frost, п. 14. 
2 Договір про функціонування Європейського Союзу, DZ. Urz. UE 2008 C 115. 
3 Пор. Konobis-Romanowska D., Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Kraków 2007, с. 121. 
4 Рішення від 21 березня 2000 р. в поєднаних справах C-110/98 до C-147/98 Gabalfrisa SL, Rec. с. 
I-1577, п. 33. 
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закону, його постійність, обов'язковий характер його юрисдикції, спірний характер 
розгляду, застосування органом правових положень і його незалежність"1. ЄТС 
обстоює думку про те, що вимога щодо спірного характеру розгляду (тобто велося 
inter partes) не повинна розглядатися в якості абсолютної2. Однак, якщо ст. 267 
ДФЄС не узалежнює звернення до Трибуналу від спірного характеру розгляду, в 
ході якого національний суд представляє преюдиційне питання, з цього положення 
виникає, що національні суди можуть звернутися до Трибуналу лише тоді, коли 
вони виносять рішення в рамках розгляду, який веде до рішення судового 
характеру3. 

Сам ЄТС однозначно не висловлювався про те, чи конституційний суд є судом 
у розумінні права ЄС4. У рішенні від 26 червня 2007 року ЄТС зазначив, що 
відповідно до встановленої судової практики, процедура встановлена в ст. 234 ЄС 
(в даний час ст. 267 ЄТС) була заснована на чіткому розподілі функцій між 
національними судами і Трибуналом, таким чином, що тільки національний суд, на 
якому відбувається слуханна і на якому лежить відповідальність за подальше 
судове рішення, може, з урахуваням обставин конкретної справи, оцінити, чи для 
видання рішення йому необхідно отримати преюдиційне рішення а також оцінити 
значення питань, з якими він звертається до Трибуналу5. 

У приготованому головою та суддею ЄТС звіті про діяльність Трибуналу в 
1998 р. висловлено думку про те, що є всі підстави щоб визнати допустимість 
преюдиційних запитів від конституційних судів, якщо вони самі вбачатимуть в 
цьому необхідність6. 

Ця думка була підтримана авторами наступного звіту від 2002 року, які 
додали, що конституційний суд підлягає обов'язку, якому також підлягають 
національні суди, рішення яких не піддаються апеляції у відповідності з 
внутрішнім законодавством. При цьому не слід, на думку згаданих авторів, 
виділяти процедуру, при яких використовується процедуру конституційного 
контролю, тобто прямих заяв (скарг) та правових питань, направлених судами7. 
Проти такого розмежування промовляло б визнання ЄТС Суду Бенелюксу в якості 
суду в розумінні тодішньої ст. 234 ЄТС. Суд Бенілюксу, будучи спільним судом 
для трьох країн, забезпечує однакове застосування спільного права, відповідаючи 
на правові питання національних судів країн Бенілюксу8. 

                                                 
1 Рішення від 27 січня 2005 р. в справі C-125/04 Guy Denuit i Betty Cordenier поти Transorient - 
Mosaïque Voyages et Culture SA., Див. Ріш. 2005 с. I-00923, п. 12. 
2 Рішення від 17 вересня 1997 р. в справі C-54/96 Dorsch Consult, Rec. с. I-4961, п. 31, також 
рішення від 17 травня 1994 р. в справі C-18/93 Corsica Ferries, Rec. с. I-1783, п. 12. 
3 Рішення від 27 квітня 2006 р. в справі C-96/04 Standesamt Stadt Niebüll, Див. Ріш. с. I-3561, п. 13. 
4 Пор. Claes M., The National Courts’ Mandate in the European Constitution, Hart Publishing 2006, с. 
437.  
5 Рішення від 26 червня 2007 р. в праві C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone 
i in. przeciwko Conseil des Ministres, Див. Ріш. с. I-5305, п. 18. 
6 Rodriguez Iglesias GC., Puissochet J-P., Droit comunautaire derivé et droit constitutionnel, Cahiers du 
Conseil constitutionnel n° 4 (Dossier : Droit communautaire - droit constitutionnel) - avril 1998, с. 2 
www.conseil-constitutionnel.fr 
7 Пор. Wathelet M., Van Raepenbusch S., Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres 
juridictions nationales, y compris l’interférence en cette matière, de l’action des juricictions 
européennes, Rapport de la Cour de justice des Communautés européennes, Conférence des Cours 
constitutionelles européennes, XIIème Congrès, Bruxelles 14-16 mai 2002, с. 10 
8 Пор. покликане авторами рішення від 14 листопада 1997 в. в справі C-337/95, Rec. s. I-6013, п. 
20 i н. 
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Крім того, аргументують ватори, якщо прийняти такий розподіл, то 
конституційний суд, зіткнувшись з проблемою тлумачення права ЄС, мав би 
спочатку звернутися до суду, який поставив йому правове питання, щоб той 
виступив із преюдиційним запитом до ЄТС. Тільки після пояснення сумнівів у 
тлумаченні, пов'язаних з законодавством ЄС, можна було б приймати рішення 
відносно конституційності національного законодавства. Це становило б надмірне 
продовження процесу, на шкоду одиниці, яка очікує на якомого швидше вирішення 
справи1. 

Генеральний адвокат Джуліан Кокотт у відзові від 2 липня 2009 р., 
представленій в справі C-169/08, звернула увагу на те, що в ході розглядів у 
національних конституційних судах можуть виниктути питання зі сфери 
законодавства Співтовариства (ЄС), які можуть мати вирішальне значення для 
вирішення даного конституційного спору. Це може статися, наприклад, тоді, коли 
конституція (пор. ст. 117 Конституції Італії) накладає на законодавчу владу 
обов'язок дотримування обмежень, які виникають з законодавства Співтоваритсва2. 

Крім того, на думку Дж. Кокотт, законодавство Співтовариства може мати 
вагоме значення для вирішення конституційних спорів також без таких чітких 
інкорпорацій, приміром, в ситуації, коли в ході судового розгляду, що міститься в 
рамках конституційного права, виникають сумніви щодо результатів, викликаних 
правовим актом Співтовариства (ЄС) або щодо сфери свободи, яка підлягає 
контролю конституційного суду, признай національному законодавцеві3. 

Генеральний адвокат у відзові від 12 червня 2008 р., представленому в справі 
C-239/07, виразила думку про характер розгляду в конституційному суді у випадку 
з Литвою. Дж. Кокотт підкреслила, що в розгляді в національному суді, литовський 
конституційний суд (Konstitucinis Teismas) був покликаний до видання рішення 
судового характеру. У зв'язку з цим, не має значення питання, чи процедура, що 
охоплює провірку відповідності з конституцією на внесок групи членів парламенту 
(Seimas) має характер контрадикторійний. Вирішальними передумовами в цій 
сфері є з одного боку те, щоб розгляд не був адміністративним, що протиставляє 
одиницю і суд, який діє в якості адміністративного органу, з іншого боку - щоб суд 
не виступав виключно в якості консультативного органу. Предметом розгляду в 
національному суді є контроль діючого закону а не отримання відзову 
конституційного суду в рамках законодавчого процесу. За словами литовського 
національного суду в заяві про видання рішення в преюдиційному порядку, в 
рамках проведення судового контролю відповідності з конституцією, 
конституційний суд уповноважений ствердити з наслідком erga omnes, що даний 
національний закон не застосувується4. 

3. Конституційні суди, які постановили направити преюдиційний запит до 
ЄТС, представляють різноманітну аргументацію, яка промовляє за наданням їм 
статусу суду в розумінні ст. 267 ДФЄС. 

Бельгійський Арбітражний суд (Cour d’arbitrage), який функціонує від 5 
травня 2007 р. як Конституційний Суд (Cour constitutionnelle) звернувся 13 липня 

                                                 
1 Пор. Wathelet, Raepenbusch, …, ор.сіt., с. 11. 
2 Справа C-169/08 Presidente del Consiglio dei Ministri przeciwko Regione autonoma della Sardegna, 
opinia Rzecznika Generalnego, п. 22. 
3 Ibidem, g/ 23. 
4 Opinia Rzecznik Generalnej J. Kokott, w sprawie C-239/07, п. 15-18. 
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2005 р. до ЄТС з преюдиційним питанням, у зв'язку з внесеними до нього скаргами 
щодо скасування ряду положень закону від 12 січня 2004 р. про транспозицію до 
бельгійського законодавства положень директиви 2001/971. Закиди стосувалися 
порушення права на справедливий судовий розгляд та права на захист, зокрема, 
через втручання в принципи назалежності і професійної таємниці адвокатів. 
Сумніви виникли тому, що визначені директивою особи і установи були 
зобов'язані інформувати відповідні органи, відповідальні за боротьбу з 
відмиванням грошей про будь-який факт, який міг свідчити про те, що відбулося 
відмивання грошей. 

Обґрунтовуючи необхідність задавання преюдиційного питання, Арбітражний 
суд підкреслив, що законодавець Співтовариства, подібно як і бельгійський 
законодавець, зобов'язаний дотримуватися права на захист і права на справедливий 
судовий розгляд. У результаті, перед прийняттям рішення щодо відповідості 
закону з Конституцією Бельгії, необхідно перед цим вирішити питання про 
дійсність директиви, на якій засновано цей закон. Тому суд звернувся до ЄТС в 
справі прийняття рішення, чи положення директиви 2001/97 порушують право на 
справедливий судовий розгляд, гарантоване ст. 6 EKPCz і таким чином - ст. 6 п. 2 
ДЄС (в даний час ст. 6 п. 3 ДЄС). 

У преюдиційному рішенні ЄТС ухвалив, що тільки інформації, зібрані за 
межами конкретного завдання захисту, процесуального представництва і 
юридичної консультації, у сфері питань, передбачених законом, на них може бути 
покладено обов'язок передачі до органів державної влади. Конституційний суд 
застосував цю інтерпретацію таким чином, що у рішенні від 23 січня 2008 р. 
анулював положення закону, який уповноважував кожного співробітника чи 
представника адвоката надавати інформацію до відповідних органів у випадку, 
якщо не використовувалася звичайна процедура. 

Крім того 13 липня 2005 р. бельгійський Арбітражний суд направив інше 
преюдиційне питання до ЄТС, на цей раз на підставі ст. 35 ДЄС. Сумніви Суду 
були пов'язані, по-перше, з законністю рамкового рішення про європейський ордер 
на арешт і можливого порушення гарантованих Конституцією повноважень в сфері 
укладання міжнародних договорів. По-друге, відповідності положень рамкового 
рішення з принципами законності в кримінальному праві, рівності і 
недискримінації, гарантованих як правом Європейського Союзу (ст. 6 п. 2 ДЄС), 
так і відповідними положеннями конституції (тобто ст. 14, 10 і 11 Конституції 
Бельгії) 2. 

У бельгійській правовій системі в даний час діє принцип, що у випадку у суді 
загальної юрисдикції піднесеться питання про дотримання відповідності з 
конституцією парламентського закону, то суд повинен передати це питання до 
Конституційного Суду, за винятком acte clair i acte eclairé. Якщо порушене на суді 
питання відповідності з конституцією містить елемент законодавства ЄС, то суд 
може направити преюдиційний запит щодо тлумачення до ЄТС. У такій ситуації 

                                                 
1 Директива 2001/97/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 4 грудня 2002 р. (Dz.U. L 344) 
змінила директиву Ради 91/308/EWG від 10 червня 1991 р. про запобігання використанню 
фінансової системи для відмивання грошей.  
2 Пор. Vandamme T., Prochain Arrêt : La Belgique ! Explaining Recent Preliminary References of the 
Belgian Constitutional Court, European Constitutional Law Review 4 (2008), с. 140-141. 
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доктрина передбачає, щоб з метою уникнення конфлікту суперечливих 
інтерпретацій Конституційний Суд чекав на інтерпретацію, представлену ЄТС1. 

У коментарях до преюдиційних запитів, направлених до ЄТС бельгійським 
Конституційним судом відзначається, що включення законодавства 
Співтоваритсва, ЄС та міжнародного до зібрання норм, які становлять зразок 
контролю, було наслідком широкого тлумачення Судом ст. 10 і 11 Конституції 
Бельгії. Передбачається, що охоплення права ЄС до сфери поняття bloc de 
constitutionnalité у поєднанні з широкою доступністю Конституційного Суду, що 
виникла в наслідок ліберальної інтерпретації категорії "інтерес" спричиниться до 
того, що суд буде інтенсивніше співпрацювати з ЄТС. 

У свою чергу австрійський Конституційний суд (Verfassungsgerichtshof - VGH) 
ухвалив, що він зобов'язаний звертатися з преюдиційним питанням до ЄТС з 
огляду на те, що відповідно до внутрішнього законодавства рішення 
Конституційного суду є остаточними2 і, отже, є "судом" в розумінні тодішньої ст. 
177 ДЄС (в даний час ст. 267 (3) ДФЄС). VGH розглянув також, чи може він 
використати доктрину acte clair, представлену у рішенні ЄТС у справі CILFIT. Слід 
пригадати, що відповідно до доктрини acte clair, національний суд не зобов'язаний 
звертатися з преюдиційним рішенням, якщо правильне застосування права 
Співтоваритсва настільки очевидне, що не залишає жодних розумних сумніві про 
те, як врегулювати справу3. VGH заявив, що не було передумов для застосування 
цієї доктрини і ЄТС прийняв преюдиційне питання. 

В Італії Конституційний суд протягом багатьох років з обережністю підходив 
до можливості звертатися з преюдиційними питаннями до ЄТС. У рішенні в справі 
Giampaoli4 він ухвалив, що він може, але не зобов'язаний використати запит. 
Пізніше в справі Messaggero Servizi він зовсім не розглянув себе в якості суда в 
розумінні ст. 234 ДЄС (в даний час 267 ДФЄС) 5. 

Ситуація змінилася після конституційної реформи 2001 р., в результаті якої до 
Конституції Ітілії введено ст. 117. Згідно з цим положенням, державні або 
регіональні закони повинні поважати не тільки конституційні положення, а також 
умов, що виникають з законодавства Співтовариства (ЄС) та з міжнародних 
зобов'язань6. Це означає, що не тільки Республіка, а й регіони безпосередньо 
пов'язані з правом ЄС і повинні його поважати7. 

Рішенням від 13 лютого 2008 р. італійський Конституційний суд скерував до 
ЄТС на підставі ст. 234 ЄС (в даний час ст. 267 ДФЄС) внесок про винесення 
                                                 
1 Ibidem, с. 146. 
2 Справа C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH v Finanzlandesdirektion fűr Kärnten [2001] ECR I-
8365. Справа стосувалася конституційності адміністративного рішення. Згідно з Конституцією 
Австрії, контроль конституційності адміністративних рішень розділено між VGH i 
Verwaltungsgerichtshof. VGH може розглядати скарги про порушення Конституції тільки тоді, 
коли було досить серйозне і, отже, явне порушення. В інших випадках юрисдикція належить 
Verwaltungsgerichtshof .  
3 Пор. Claes…, ор. сіt., с. 444. 
4 Corte Costituzionale рішення в праві № 168/91 від 18 квітня 1991 р., WWW.giurcost..org., za Claes 
с. 447. 
5 Пор. M. Dani, Tracking Judicial Dialogue – The Scope for Prelimay Rulings from te Italia 
Constitutional Court, Jean Monnet Working Paper 10/08, с. 11. 
6 Пор. Konstytucja Republiki Włoskiej, tłum. Z. Witkowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.  
7 Пор. G. Cananea, The Italian Constitutional Court and the European Court of Justice: From Separation 
to Interaction. Comment on Constitutional Court Order n. 103 of 16 April 2008 – Presidente del 
Consiglio dei ministri v. Regione Sardegna, European Public Law, vol. 14, issue 4, 2008, с. 528  
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рішення в преюдиційному порядку. У рішенні він представив аргументи на 
користь допустимості такого запиту, посилаючимь, зокрема, на поняття суду. Він 
ствердив, що поняття суду в розумінні ст. 234 ЄС повинно бути похідним від 
законодавства Співтоваритсва і не слід керуватися класифікацією органу, що 
посилається на національне законодавство а також що Corte Costituzionale 
відповідає всім умовам для того, щоб подати заяву про видання рішення в 
преюдиційному порядку. 

Конституційний суд підкреслив, що в процедурі прямих конституційних скарг 
положення права Співтовариства (ЄС) дають конкретне значення і зміст таким 
загальним положенням Конституції як ст. 11 чи ст. 117. Критерій, викладений в ст. 
117 уповноважує Конституційний суд визнати неконституційним регіональне 
положення, якщо воно являється несумісним з положеннями Співтоваритсва (ЄС) 1 

Конституційний суд Італії, однак, застеріг, що не буде використовувати 
преюдиційного запиту, якщо до нього вплине правове питання від звичайного або 
адміністративного суду. Він ухвалив, що слід відрізнити юрисдикцію пряму від 
непрямої. Непряма юрисдикція стосується скарг, пред'явлених особами в 
національних судах. Якщо суддя a quo вважає, що прийняття рішення в справі 
залежить від вирішення конституційності питання, то справа передається до 
Конституційного суду. Натомість пряма юрисдикція Конституційного суду 
поширюється на скарги з боку держави на регіони або одного і більше регіонів 
проти держави. Таким чином, це являється спором між установами і, що слід 
підкреслити, підлягає виключній юрисдикції Конституційного суду. З цієї причини 
Конституційний суд прийняв точку зору, що можна використовувати процедуру 
преюдиційних рішень тільки тоді, коли здійснює пряму юрисдикцію2. 

Конституційний суд Литви в преюдиційному питанні від 8 травня 2007 р. 
підкреслив, що відповідно з ст. 102 Конституції Литви він здійснює контроль 
конституційності законів. Він додав, що з таким внеском до нього може звернутися 
зокрема група парламентаріїв. При розгляді відповідності закону з конституцією, 
цей суд вирішує спір між особою або особами, які звернулися до нього з внеском, і 
органом, який прийняв закон, про який йде мова, тобто литовський парламент. 
Рішення Конституційного суду не може бути оскаржене. 

Суд також зазначив, що відповідно до Конституції, правові положення 
Європейського Союзу є частиною правової системи Литовської Республіки і якщо 
європейське положення виникає з договорів, які становлять підставу Союзу, то він 
має пряме застосування, а у випадку конфлікту норм переважає над національним 
положенням. 

У литовській конституційній доктрині віднотовано це рішення. І. Ярукайтіс 
зазначає, що розгляд у конституційних судах не стосується традиційних спорів 
inter partes, але абстрактного конституційного контролю конституційності 
національного законодавства. У випадку преюдиційного питання можна 
аргументувати, що існував спор між меншістю сейму, яка звернулася до 
Конституційного суду, і більшістю, тобто Сеймом. Процедура мала спірний 
характер, оскільки заявники і представники Сейму могли представити свою 
позицію і було очевидно, що Конституційний суд винесе рішення судового 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Ibidem, с. 526. 
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характеру. Не було іншої можливовсті, щоб задати преюдиційне питання, тому що 
рішення Конституційного суду є остаточними1. 

ЄТС видав 9 жовтня 2008 р. рішення в справі C-239/07 по преюдиційній 
процедурі на заяву згаданого литовського Конституційного суду. Слід додати, що 
ЄТС, розглядаючи питання представлене даним судом, не розглянув питання 
допустимості, але виніс мериторичне рішення. 

У зв'язку з невеликим як досі числом преюдиційних запитів, направлених 
національними судами до ЄТС, неможливо зробити узагальнення щодо статусу 
інших конституційних судів у цій процедурі. Однак, якщо в європейському 
правовому просторі повинні застосовуватися принципи притаманні верховенству 
права, то раціональним представляється полегшення доступу до ЄТС 
якнайширшому колу органів, які виконують судові функції в державах-членах, 
тобто застосовують законодавство ЄС. 

Якщо конституційні суди створюються відповідно до закону, мають постійний 
характер і застосовують положення закону, не виникає жодних суттєвих перешкод 
до того, щоб приймаючи рішення про відповідність закону з конституцією, 
використовували можливість задавати преюдиційні питання, що стосуються 
тлумачення або дії права Європейського Союзу. Зокрема, це було б виправдане у 
тих системах, у яких відповідно до конституції право Європейського Союзу 
становить частину національної правового порядку. 
 

                                                 
1 Пор. I. Jarukaitis, Lithuania’s Membership In He European Union and Applicaion of EU Law At 
National Level, [в:] The Appliction of EU Law in the New Member States (A Lazowski ed.) Asser 
Press, the Hague 2010, с. 228-234. 
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STATUS KRAJOWYCH SĄDÓW KONSTYTUCYJNYCH 
W PROCEDURZE ODESŁAŃ PREJUDYCJALNYCH 

DO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE  
Krzysztof Wojtowicz 

1. Instytucję orzeczeń prejudycjalnych wprowadzono do traktatów 
założycielskich Wspólnot Europejskich z uwagi na niebezpieczeństwo pojawienia się 
rozbieżnej wykładni i odmiennego stosowania tych samych przepisów 
wspólnotowych w państwach członkowskich, zróżnicowanych nie tylko pod 
względem tradycji i kultury prawnej ale także dysponujących różnymi rozwiązaniami 
konstytucyjnymi w odniesieniu do relacji między prawem zewnętrznym 
(międzynarodowym) a prawem wewnętrznym.1  

Rosnąca z roku na rok liczba odesłań prejudycjalnych kierowanych przez sądy 
krajowe do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) oraz kluczowe dla 
relacji prawa unijnego z prawem krajowym znaczenie rozstrzygnięć zapadających w tym 
trybie, potwierdzają ogromną wagę współpracy między sądami na rzecz kształtowania 
europejskiej przestrzeni prawnej. Uzasadnione jest w tej sytuacji pytanie, czy w kręgu 
podmiotów uprawnionych bądź zobowiązanych do występowania z odesłaniami 
prejudycjalnymi mieszczą się także krajowe sądy konstytucyjne. 

2. Zgodnie z podstawowym dla instytucji orzeczeń prejudycjalnych art. 267 TFUE2, 
sądy państw członkowskich kierują do ETS pytania dotyczące wykładni pierwotnego 
prawa unijnego albo ważności lub wykładni aktów stanowionych przez instytucje Unii 
Europejskiej. W zależności o tego czy sąd krajowy orzeka ostatecznie w sprawie, czy też 
od jego rozstrzygnięcia służy odwołanie na podstawie prawa krajowego, sąd ten 
powinien bądź może zwrócić się do ETS o orzeczenie prejudycjalne, wyjaśniające 
podniesioną przed sądem krajowym kwestię wykładni lub ważności prawa unijnego. 
Istotne jest przy tym, by wyjaśnienie kwestii przez Trybunał było konieczne dla wydania 
orzeczenia w sprawie rozstrzyganej przez sąd krajowy. 

W art. 267 TFUE nie zdefiniowano pojęcia sądu. Uczynił to ETS, biorąc pod uwagę 
przede wszystkim aspekt funkcjonalny3, związany z celem współpracy między sądami. 
Nie jest zatem istotne czy określony organ jest sądem w świetle prawa krajowego.4 Jak 
stwierdził ETS: „aby ocenić, czy instytucja występująca z wnioskiem o wydanie 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym ma charakter sądu państwa członkowskiego 
w rozumieniu art. 234 TWE (obecnie art. 267 TFUE), Trybunał bierze pod uwagę szereg 
kryteriów, takich jak ustanowienie organu na podstawie ustawy, jego stałość, 
obowiązkowy charakter jego jurysdykcji, sporny charakter postępowania, stosowanie 

                                                 
1 ETS stwierdził, że „[...] głównym celem zadania powierzonego Trybunałowi w art. 177 TEWG 
[obecnie 267 TFUE] jest zapewnienie jednolitości stosowania prawa wspólnotowego przez sądy 
krajowe. Wymóg jednolitości jest szczególnie ważny, gdy w grę wchodzi ważność aktu 
wspólnotowego. Różnice opinii sądów państw członkowskich co do ważności aktu wspólnotowego 
mogłyby zagrozić samej jedności wspólnotowego porządku prawnego i naruszyć fundamentalny 
wymóg pewności prawnej”, wyrok z dnia 22 października 1987 r. w sprawie C-314/85 Foto-Frost, 
pkt 14. 
2 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, DZ. Urz. UE 2008 C 115. 
3 Por. Konobis-Romanowska D., Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Kraków 2007 r., s. 121. 
4 Wyrok z dnia 21 marca 2000 r. w połączonych sprawach C-110/98 do C-147/98 Gabalfrisa SL, Rec. s. 
I-1577, pkt 33. 
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przez organ przepisów prawnych oraz jego niezawisłość”1. ETS stoi przy tym na 
stanowisku, że wymogu, by postępowanie miało sporny charakter (tj. toczyło się inter 
partes) nie należy traktować w sposób absolutny2. O ile jednak art. 267 TFUE nie 
uzależnia zwrócenia się do Trybunału od spornego charakteru postępowania, w którego 
toku sąd krajowy przedkłada pytanie prejudycjalne, z przepisu tego wynika, że sądy 
krajowe mogą występować do Trybunału wyłącznie, jeżeli orzekają w ramach 
postępowania prowadzącego do rozstrzygnięcia o charakterze sądowym3.  

Sam ETS nie wypowiadał się jednoznacznie na temat tego, czy sąd konstytucyjny 
jest sądem w rozumieniu prawa unijnego.4 W wyroku wydanym 26 czerwca 2007 r. ETS 
zauważył, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, procedura ustalona w art. 234 WE 
(obecnie art. 267 TFUE) oparta została na wyraźnym rozgraniczeniu funkcji między 
sądami krajowymi a Trybunałem, w ten sposób, że to jedynie do sądu krajowego, przed 
którym zawisł spór i na którym spoczywa odpowiedzialność za przyszły wyrok, należy, 
przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy, zarówno ocena, czy dla wydania 
wyroku jest mu niezbędne uzyskanie orzeczenia prejudycjalnego, jak i ocena znaczenia 
pytań, które zadaje Trybunałowi.5  

W sporządzonym przez prezesa i sędziego ETS sprawozdaniu z działalności 
Trybunału w r. 1998 wyrażono pogląd, iż wiele przemawia za tym, by uznać 
dopuszczalność odesłań prejudycjalnych pochodzących z sądów konstytucyjnych, jeżeli 
one same taką potrzebę stwierdzą.6  

Podtrzymali ten pogląd autorzy kolejnego sprawozdania z r. 2002 dodając, iż sąd 
konstytucyjny objęty jest obowiązkiem spoczywającym na sądach krajowych, których 
orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego. Nie powinno się przy 
tym, zdaniem wspomnianych autorów, rozróżniać postępowań w ramach których 
uruchomiono procedurę kontroli konstytucyjności, tj. wniosków (skarg) bezpośrednich 
od pytań prawnych kierowanych przez sądy.7 Przeciw takiemu rozróżnieniu 
przemawiałoby choćby uznanie przez ETS Sądu Beneluksu za sąd w rozumieniu 
ówczesnego art. 234 TWE. Sąd Beneluksu będąc wspólnym sądem dla trzech państw 
zapewnia jednolitość stosowania wspólnego prawa, odpowiadając na pytania prawne 
sądów krajowych państw należących do Beneluksu. 8 

                                                 
1 Wyrok z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie C-125/04 Guy Denuit i Betty Cordenier przeciwko 
Transorient - Mosaïque Voyages et Culture SA., Zb. Orz. 2005 s. I-00923, pkt 12. 
2 Wyrok z dnia 17 września 1997 r. w sprawie C-54/96 Dorsch Consult, Rec. s. I-4961, pkt 31, także 
wyrok z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie C-18/93 Corsica Ferries, Rec. str. I-1783, pkt 12. 
3 Wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-96/04 Standesamt Stadt Niebüll, Zb.Orz. s. I-3561, 
pkt 13. 
4 Por. Claes M., The National Courts’ Mandate in the European Constitution, Hart Publishing 2006, s. 
437.  
5 Wyrok z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie C-305/05, Ordre des barreaux francophones et 
germanophone i in. przeciwko Conseil des Ministres, Zb. Orz. s. I-5305, pkt 18. 
6 Rodriguez Iglesias GC., Puissochet J-P., Droit comunautaire derivé et droit constitutionnel, Cahiers du 
Conseil constitutionnel n° 4 (Dossier : Droit communautaire - droit constitutionnel) - avril 1998, s. 2 
www.conseil-constitutionnel.fr 
7 Por. Wathelet M., Van Raepenbusch S., Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres 
juridictions nationales, y compris l’interférence en cette matière, de l’action des juricictions 
européennes, Rapport de la Cour de justice des Communautés européennes, Conférence des Cours 
constitutionelles européennes, XIIème Congrès, Bruxelles 14-16 mai 2002, s. 10 
8 Por. powołany przez autorów wyrok z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95, Rec. s. I-6013, 
pkt 20 i n. 
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Ponadto, argumentują autorzy, gdyby zaakceptować takie rozróżnienie, to sąd 
konstytucyjny stając przed problemem interpretacji prawa unijnego, musiałby najpierw 
zwrócić się do sądu, który skierował doń pytanie prawne, by ten wystąpił z odesłaniem 
prejudycjalnym do ETS. Dopiero po wyjaśnieniu wątpliwości interpretacyjnych 
związanych z prawem unijnym, podejmowane byłoby rozstrzygnięcie co do 
konstytucyjności przepisów krajowych. Stanowiłoby to nadmierne wydłużenie 
procedury, ze szkodą dla interesu jednostki, oczekującej możliwie szybkiego 
rozstrzygnięcia sprawy.1 

Rzecznik Generalna J. Kokott w opinii z 2 lipca 2009 r., przedłożonej w sprawie 
C-169/08 zwróciła uwagę na to, że w postępowaniach przed krajowymi sądami 
konstytucyjnymi mogą pojawić się pytania z zakresu prawa wspólnotowego (unijnego), 
mające decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia danego sporu konstytucyjnego. Może to 
mieć miejsce np. wtedy, gdy konstytucja (por. art. 117 włoskiej konstytucji) nakłada na 
władzę ustawodawczą obowiązek przestrzegania ograniczeń wynikających z prawa 
wspólnotowego.2  

Ponadto, zdaniem J. Kokott, prawo wspólnotowe może mieć istotne znaczenie przy 
rozstrzyganiu sporów konstytucyjnych również bez takiej wyraźnej inkorporacji, choćby 
w sytuacji gdy w postępowaniu mieszczącym się w zakresie prawa konstytucyjnego 
powstają wątpliwości co do skutków wywoływanych przez wspólnotowy (unijny) akt 
prawny bądź też co do zakresu swobody, podlegającej kontroli sądu konstytucyjnego, 
przyznaj ustawodawcy krajowemu.3  

Ta sama Rzecznik Generalna, w opinii z 12 czerwca 2008 r. przedłożonej w sprawie 
C-239/07, wypowiedziała się na temat charakteru postępowania przed sądem 
konstytucyjnym, w tym przypadku litewskim. J. Kokott podkreśliła, że w postępowaniu 
przed sądem krajowym, litewski sąd konstytucyjny (Konstitucinis Teismas) został 
wezwany do wydania rozstrzygnięcia o charakterze sądowym. W tym względzie bez 
znaczenia jest kwestia, czy postępowanie obejmujące badanie zgodności z konstytucją na 
wniosek grupy członków Sejmu (Seimas) ma charakter kontradyktoryjny. Decydującymi 
przesłankami w tym zakresie jest z jednej strony to, aby postępowanie nie było 
postępowaniem administracyjnym, przeciwstawiającym jednostkę i sąd działający jako 
organ administracyjny, a z drugiej strony to, aby sąd nie występował wyłącznie 
w charakterze organu konsultacyjnego. Przedmiotem postępowania przed sądem 
krajowym jest kontrola ustawy będącej w mocy a nie zasięgnięcie opinii sądu 
konstytucyjnego w ramach postępowania ustawodawczego. Jak wyjaśnił litewski sąd 
krajowy we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, w ramach 
przeprowadzania sądowej kontroli zgodności z konstytucją, sąd konstytucyjny 
uprawniony jest do stwierdzenia ze skutkiem erga omnes, że dane prawo krajowe nie 
znajduje zastosowania.4 

3. Sądy konstytucyjne, które zdecydowały się na skierowanie odesłania 
prejudycjalnego do ETS, przedstawiają zróżnicowaną argumentację przemawiającą za 
przyznaniem im statusu sądu w rozumieniu art. 267 TFUE. 

Belgijski Sąd Arbitrażowy (Cour d’arbitrage) działający od 7 maja 2007 r. jako Sąd 
Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) zwrócił się dnia 13 lipca 2005 r. do ETS z 

                                                 
1 Por. Wathelet, Raepenbusch, …, j.w., s. 11. 
2 Sprawa C-169/08 Presidente del Consiglio dei Ministri przeciwko Regione autonoma della Sardegna, 
opinia Rzecznika Generalnego, pkt 22. 
3 Tamże, pkt 23. 
4 Opinia Rzecznik Generalnej J. Kokott, w sprawie C-239/07, pkty 15-18. 
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pytaniem prejudycjalnym, w związku ze skierowanymi doń skargami o stwierdzenie 
nieważności szeregu postanowień ustawy z 12 stycznia 2004 r. mającej na celu 
transpozycję do belgijskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2001/971. 
Zarzuty dotyczyły naruszenia prawa do sprawiedliwego procesu oraz prawa do obrony, 
w szczególności poprzez ingerencję w zasady niezależności i tajemnicy zawodowej 
adwokatów. Wątpliwość powstała dlatego, że na określone w dyrektywie osoby 
i instytucje nałożono obowiązek informowania władz właściwych ds. walki z praniem 
pieniędzy o każdym fakcie, który mógł świadczyć o tym, iż pranie pieniędzy miało 
miejsce.  

Uzasadniając potrzebę zadania pytania prejudycjalnego, Sąd Arbitrażowy podkreślił, 
iż prawodawca wspólnotowy jest, na wzór ustawodawcy belgijskiego, zobowiązany do 
przestrzegania prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego. W 
konsekwencji, przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiocie zgodności ustawy 
z belgijską konstytucją, konieczne jest uprzednie rozstrzygnięcie kwestii ważności 
dyrektywy, na której oparta jest ta ustawa. Sąd zwrócił się zatem do ETS o 
rozstrzygnięcie czy przepisy dyrektywy 2001/97 naruszają prawo do rzetelnego procesu 
sądowego, zagwarantowane w art. 6 EKPCz, a co za tym idzie – art. 6 ust. 2 TUE 
(obecnie art. 6 ust. 3 TUE).  

W orzeczeniu prejudycjalnym ETS stwierdził, że jedynie informacje zebrane poza 
szczególnym zadaniem obrony, reprezentacji procesowej i porady prawnej, w zakresie 
materii określonej przez ustawę, mogą zostać poddane obowiązkowi przekazania 
władzom publicznym. Sąd Konstytucyjny zastosował tę wykładnię w ten sposób, że w 
wyroku z 23 stycznia 2008 r. unieważnił przepis ustawy, który upoważniał każdego 
pracownika lub reprezentanta adwokata do samodzielnego przekazania informacji do 
odpowiednich organów w przypadku, gdy nie zastosowano zwykłej procedury.  

Również 13 lipca 2005 r. belgijski Sąd Arbitrażowy skierował inne pytanie 
prejudycjalne do ETS, tym razem na podstawie art. 35 TUE. Wątpliwości Sądu 
dotyczyły po pierwsze legalności decyzji ramowej w sprawie Europejskiego nakazu 
aresztowania i ewentualnego naruszenia zagwarantowanych konstytucyjnie kompetencji 
w zakresie zawierania umów międzynarodowych. Po drugie, zgodności postanowień 
decyzji ramowej z zasadami legalności w prawie karnym, równości i niedyskryminacji, 
gwarantowanymi zarówno przez prawo Unii (art. 6 ust. 2 TUE) jak i odpowiednimi 
postanowieniami konstytucji (tj. art. 14, 10 i 11 konstytucji Belgii).2  

W belgijskim porządku prawnym obowiązuje obecnie zasada, iż w razie 
podniesienia przed sądem powszechnym kwestii zgodności z konstytucją ustawy 
parlamentarnej, sąd ten musi skierować pytanie do Sądu Konstytucyjnego, poza 
przypadkami acte clair i acte eclairé. Jeżeli podniesiona przez sądem kwestia zgodności 
z konstytucją zawiera element prawa unijnego, sąd te może równocześnie skierować 
odesłanie prejudycjalne dotyczące interpretacji do ETS. W takiej sytuacji doktryna 
postuluje, by w celu uniknięcia konfliktu sprzecznych interpretacji Sąd Konstytucyjny 
zaczekał na wykładnię przedstawioną przez ETS.3 

                                                 
1 Dyrektywa 2001/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r. (Dz.U. L 344) 
zmieniła dyrektywę Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie przeciwdziałania 
korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy.  
2 Por. Vandamme T., Prochain Arrêt : La Belgique ! Explaining Recent Preliminary References of the 
Belgian Constitutional Court, European Constitutional Law Review 4 (2008), s. 140-141. 
3 Tamże, s. 146. 
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W komentarzach do odesłań prejudycjalnych skierowanych do ETS przez belgijski 
Sąd Konstytucyjny podkreśla się, że włączenie prawa wspólnotowego, unijnego i 
międzynarodowego do zespołu norm stanowiących wzór kontroli było wynikiem 
szerokiej interpretacji przez Sąd art. 10 i 11 konstytucji belgijskiej. Przewiduje się, iż 
objęcie prawa unijnego do zakresem pojęcia bloc de constitutionnalité w połączeniu z 
szeroką dostępnością Sądu Konstytucyjnego spowodowaną liberalną interpretacją 
kategorii „interesu” spowoduje, ze będzie to sąd intensywnie współpracujący z ETS. 

Z kolei austriacki Sąd Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof - VGH) uznał się za 
zobowiązany do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do ETS z tego względu, że 
zgodnie z prawem krajowym orzeczenia Sądu Konstytucyjnego są ostateczne1, a zatem 
jest „sądem” w rozumieniu ówczesnego art. 177 TWE (obecnie art. 267 (3) TFUE). VGH 
zbadał także czy może skorzystać z doktryny acte clair zaprezentowanej w wyroku ETS 
w sprawie CILFIT. Przypomnijmy, że zgodnie z doktryną acte clair sąd krajowy nie jest 
zobowiązany do wystąpienia o orzeczenie prejudycjalne, jeżeli prawidłowe zastosowanie 
prawa wspólnotowego jest na tyle oczywiste, że nie zostawia miejsca na rozsądne 
wątpliwości co do tego jak sprawę rozstrzygnąć2. VGH stwierdził, iż przesłanek 
zastosowania tej doktryny nie było, a ETS pytanie prejudycjalne przyjął.  

We Włoszech Sąd Konstytucyjny przez wiele lat z rezerwą podchodził do 
możliwości kierowania pytań prejudycjalnych do ETS. W wyroku w sprawie Giampaoli3 
stwierdził, że może, ale nie jest zobowiązany skorzystać z odesłania. Później w sprawie 
Messaggero Servizi w ogóle nie uznał się za sąd w rozumieniu art. 234 TWE (obecnie 
267 TFUE).4 

Sytuacja zmieniła się po reformie konstytucyjnej z r. 2001, w wyniku której do 
konstytucji Włoch wprowadzono art. 117. Zgodnie z tym przepisem, ustawa państwowa 
lub regionalna musi respektować nie tylko postanowienia konstytucji ale także 
uwarunkowania wynikając z prawa wspólnotowego [unijnego] oraz ze zobowiązań 
międzynarodowych.5 Oznacza to, że nie tylko Republika ale także regiony są 
bezpośrednio wiązane prawem unijnym i muszą je szanować.6  

Postanowieniem z dnia 13 lutego 2008 r. włoski Sąd Konstytucyjny skierował do 
ETS na podstawie art. 234 WE (obecnie art. 267 TFUE) wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym. W postanowieniu przedstawił argumenty przemawiające za 
dopuszczalnością takiego wniosku odnosząc się w szczególności do pojęcia sądu. 
Stwierdził mianowicie, że pojęcie sądu w rozumieniu art. 234 WE należy wyprowadzać 
z prawa wspólnotowego, a nie kierować się kwalifikacją organu odsyłającego w prawie 

                                                 
1 Sprawa C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH v Finanzlandesdirektion fűr Kärnten [2001] ECR I-
8365. Sprawa dotyczyła zgodności z konstytucją decyzji administracyjnej. Zgodnie z austriacką 
konstytucją, kontrola konstytucyjności decyzji administracyjnych rozdzielona jest między VGH i 
Verwaltungsgerichtshof. VGH może rozpatrywać skargi o naruszenie konstytucji tylko wówczas, gdy 
miało miejsce wystarczająco poważne a więc także oczywiste naruszenie. W pozostałych przypadkach 
właściwy jest Verwaltungsgerichtshof .  
2 Por. Claes…, j.w., s. 444. 
3 Corte Costituzionale orzeczenie w sprawie n. 168/91 z 18 kwietnia 1991 r., WWW.giurcost..org., za 
Claes s. 447. 
4 Por. M. Dani, Tracking Judicial Dialogue – The Scope for Prelimay Rulings from te Italia 
Constitutional Court, Jean Monnet Working Paper 10/08, s. 11. 
5 Por. Konstytucja Republiki Włoskiej, tłum. Z. Witkowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.  
6 Por. G. Cananea, The Italian Constitutional Court and the European Court of Justice: From Separation 
to Interaction. Comment on Constitutional Court Order n. 103 of 16 April 2008 – Presidente del 
Consiglio dei ministri v. Regione Sardegna, European Public Law, vol. 14, issue 4, 2008, s. 528  
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krajowym, oraz że Corte Costituzionale spełnia wszelkie przesłanki, by móc wnieść 
wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. 

Sąd Konstytucyjny zaznaczył, iż w procedurze bezpośrednich skarg 
konstytucyjnych przepisy prawa wspólnotowego (unijnego) nadają konkretne znaczenie i 
treść takim ogólnym postanowieniom konstytucji jak art. 11 czy 117. Kryterium 
ustanowione w art. 117 upoważnia Sąd Konstytucyjny do stwierdzenia sprzeczności 
z konstytucją przepisu regionalnego uznanego za niezgodny z przepisami 
wspólnotowymi (unijnymi).1 

Włoski Sąd Konstytucyjny zastrzegł jednak, że nie będzie korzystał z odesłania 
prejudycjalnego wówczas, gdy wpłynie doń pytanie prawne pochodzące od sądu 
powszechnego lub administracyjnego. Przyjął bowiem, że należy odróżnić jurysdykcję 
pośrednią od bezpośredniej. Jurysdykcja pośrednia dotyczy skarg wniesionych przez 
jednostki do sądów krajowych. Jeżeli sędzia a quo uważa, iż wydanie orzeczenia w 
sprawie zależy od rozstrzygnięcia kwestii konstytucyjności, sprawa zostaje 
przedłożona Sądowi Konstytucyjnemu. Natomiast jurysdykcja bezpośrednia Sądu 
Konstytucyjnego dotyczy skarg wniesionych przez państwo przeciwko regionom lub 
prze jeden lub więcej regionów przeciwko państwu. Jest to zatem spór 
międzyinstytucjonalny i, co należy podkreślić, podlega wyłącznej jurysdykcji Sądu 
Konstytucyjnego. Z tego względu Sąd Konstytucyjny stanął na stanowisku, że może 
skorzystać z procedury orzeczeń prejudycjalnych wyłącznie wtedy, gdy wykonuje 
jurysdykcję bezpośrednią.2  

Litewski Sąd Konstytucyjny w pytaniu prejudycjalnym z 8 maja 2007 r. podkreślił, 
że zgodnie z art. 102 konstytucji Litwy dokonuje on kontroli zgodności ustaw z 
konstytucją. Dodał, że z takim wnioskiem może zwrócić się do niego w szczególności 
grupa parlamentarzystów. Badając zgodność ustawy z konstytucją, sąd ten rozstrzyga 
spór między osobą lub osobami, które zgłosiły wniosek, a organem, który przyjął 
kwestionowaną ustawę, czyli parlamentem litewskim. Orzeczenia Sądu Konstytucyjnego 
nie podlegają zaskarżeniu. 

Sąd zauważył także, iż zgodnie z konstytucją przepisy prawne Unii Europejskiej 
stanowią część porządku prawnego Republiki Litewskiej oraz że, w przypadkach gdy 
przepis europejski wynika z traktatów stanowiących podstawę Unii, jest on bezpośrednio 
stosowany, a w razie kolizji norm przeważa nad przepisem krajowym.  

W litewskiej doktrynie konstytucyjnej odnotowano to orzeczenie. I. Jarukaitis 
zauważa, że postępowanie przez sądami konstytucyjnymi nie dotyczy tradycyjnych 
sporów inter partes, ale abstrakcyjnej kontroli konstytucyjności prawa krajowego. W 
przypadku pytania prejudycjalnego można argumentować, że istniał spór między 
mniejszością sejmową, która złożyła wniosek do Sądu Konstytucyjnego, a większością 
t.j. Sejmem. Postępowanie miało charakter sporny, gdyż zarówno wnioskodawcy jak i 
przedstawiciele Sejmu mogli prezentować swe stanowiska oraz było oczywiste, że Sąd 
Konstytucyjny wyda orzeczenie o charakterze sądowym. Nie było innego sposobu, by 
zadać pytanie prejudycjalne, gdyż orzeczenia Sądu Konstytucyjnego są ostateczne. 3  

ETS wydał dnia 9 października 2008 r. wyrok w sprawie C-239/07 w procedurze 
prejudycjalnej na wniosek wspomnianego litewskiego Sądu Konstytucyjnego. Należy 

                                                 
1 Tamże. 
2 Tamże, s. 526. 
3 Po. I. Jarukaitis, Lithuania’s Membership In He European Union and Applicaion of EU Law At 
National Level, [w:] The Appliction of EU Law in the New Member States (A Lazowski ed.) Asser 
Press, the Hague 2010, s. 228-234. 
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dodać, że ETS rozważając pytanie złożone przez ten Sąd nie rozważał kwestii 
dopuszczalności, ale wydał orzeczenie merytoryczne.  

Ze względu na niewielką do tej pory liczbę odesłań prejudycjalnych, skierowanych 
przez krajowe sądy konstytucyjne do ETS, nie jest możliwe dokonanie uogólnień 
dotyczących statusu pozostałych sądów konstytucyjnych w tej procedurze. Jeżeli jednak 
w europejskiej przestrzeni prawnej mają obowiązywać zasady właściwe państwu prawa, 
to racjonalne wydaje się ułatwienie dostępu do ETS jak najszerszemu kręgowi organów 
wykonujących funkcje sądownicze w państwach członkowskich, a zatem stosujących 
prawo unijne.  

Skoro sądy konstytucyjne są ustanowione na podstawie prawa, maja charakter stały i 
stosują przepisy prawa, nie widać istotnych przeszkód, by rozstrzygając o zgodności 
prawa z konstytucją korzystały z możliwości zadawania pytań prejudycjalnych 
dotyczących wykładni lub ważności prawa Unii Europejskiej. Zwłaszcza byłoby to 
uzasadnione w tych systemach, w których na mocy samej konstytucji prawo Unii 
Europejskiej stanowi część krajowego porządku prawnego.  
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 
У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД* 
Артур Лавнічак 

Серед міст, які знаходяться на території сучасної України Львів завжди був, 
поряд із Києвом, визначним культурно-науковим центром1. Тому не дивує те, що 
власне у місті Лева Ян Казимир заснував у 1661 р. Львівську Академію і віддав її у 
ведення єзуїтам. Розпуск ордену (1773) і розділи змінили політичну ситуацію2, але 
через цивілізаційну домінацію польського елементу в "Завжди Вірному" Місті 
поляки надавали там тон науковому життю навіть тоді, коли Річ Посполита 
перестала існувати3. 

Невід'ємною частиною кожного "справжнього", "повного" університету, а 
отже, і обговорюваного тут, є юридичний факультет. Для поляків юридичний 
факультет львівської Alma Mater відігравав особливо важливу роль перед 
відновленням незалежності, коли в Місті Лева функціонували найважливіші уряди 
автономної Галичини і Лодомерії4, що вплинуло на те, що саме це місто стало 
розплідником офіційних кадр ІІ Речі Посполитої. Нагадаємо, що ні під пруським 
пануванням, ані під російським перед 1914 р. не функціонували польськомовні 
університети. Однак, в австро-угорській імперії віддавна істував Ягеллонський 
університет із польською мовою навчання, а з 1871 р. на лекціях мова 
Кохановського здобула домінуючу позицію також у Львові5. Це призвело до того, 
що на початку ХХ століття цей університет здобув великий авторитет серед 
польської молоді, яка бажала отримати знання на найвищолу рівні6. Разом із її 
приїздом дійшло до "відірвання очей Кракова і Львова від Відня і скерування на 
Варшаву і Познань"7. 

Після 1918 р. Львський університет, в тому числі і його юридичний факультет, 
у зв'язку з розвитком університету в Варшаві і Познаню та Вільнюсі, релятивно 
дещо втратив значення8, хоча із заслання повернулося декілька видатних учених9, 
однак аж до вторгнення радянських військ у 1939 р. він був важливим пунктом на 
науковій мапі країни, а наслідки його діяльності можна простежити до 

                                                 
* Повна версія з'явилася у версії: A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, A. Preisner, Prawo 
konstytucyjne na Uniwersytecie Lwowskim w okresie międzywojennym, [в:] Prawo konstytucyjne II 
Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje, Kraków 2006, с. 13-54. 
1 W. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław - Warszawa - Kraków 2001, с. 87-88. 
2 B. Jaczewski, Nauka, в: J. Tomicki (ред.), Polska Odrodzona 1918-1939. Państwo-społeczeństwo-
kultura, Warszawa 1988, с. 468. 
3 J. Janicki, Ni ma jak Lwów. Krótki przewodnik po Lwowie, Warszawa 1990, с. 169.  
B. Jaczewski, Nauka..., с. 469.  
4 L. Podhorodecki, Dzieje Lwowa, Warszawa 1993, с. 100.  
5 A. Górski, Podolacy – konserwatywne stronnictwo polityczne ziemian Galicji Wschodniej lat 1867-
1914, „Pro Fide, Rege et Lege. Pismo Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego” 2003, № 1/2. 
6 S. Stroński, Edward Dubanowicz – zmarły w Londynie 18 października 1943 r. в: A. Ordęga i T. 
Terlecki (ред.), Straty kultury polskiej 1939-1944, Glasgow 1945, с. 60. 
7 Ibidem, с. 60. 
8 K. Żygulski, Jestem z lwowskiego etapu..., Warszawa 1994, с. 64.  
9 E.K. Łazarenko, 300 рокiв Львівського університету, Львів 1961, с. 35. 
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сьогоднішнього дня, особливо у Вроцлаві, куди в 1945 р. перенесено велику 
частину академічної спільноти Львова1. 

Ця спільнота після 1918 р. отримала міжнародну популярність перед усім 
завдяки львівській математичній школі, але також в галузі соціально-правових 
наук з'явився під Високим Замком ряд постатей, які варто пригадати. Зіркою 
першої величини був Освальд Бальцер, який увійшов в історію зокрема завдяки 
тому, що був "першим виключним представником польської юристики"2 у 
львівській Alma Mater, з 1887 р., коли цей учень Ксавери Ліске3, називаного 
Magister incomparabilis, був призначений професором, завдяки чому могла 
розпочати роботу кафедра історії польського законодавства. Отже, він був живим 
символом полонізації університету а крім того координував наукову діяльність в 
масштабі цілого міста, оскільки був довголітнім керівником Наукового товариства. 
Серед його stricte наукових досягнень згадується видання першого тому 
монументального Corpus Iuris Poloniae. Він доказав, що "поділ Польщі на дільниці 
був наслідком подолання родового устрою родинним" та довів, що "п'ястівські 
дільниці в XIV ст. не були в повному розумінні самостійними і окремими 
державами". Крім того він виступив з ініціативою створення бібліотек в галицьких 
містах4. Окрім цього був також директором Національного архіву гродських і 
земських актів та, після смерті Ліске, редактором Квартальника Історичного 
(Kwartalnika Historycznego). У 1896 р. великого розголосу набула його промова на 
захист знеславленої Моммзеном слов'янської культури. Шість років після цього 
Бальцер ефективно перед судом у Граці захищав Морське Око від угорських 
претензій і тим самим залишив після себе не тільки наукові книги, але також 
корисну для Галичини а в кінцевому підсумку для Польщі лінію кордону в Татрах. 

На ґрунті конституційно-правовому Бальцер виступив два рази. Уперше, коли 
його призначено Тимчасовою державною радою в комітет, який готував 
Конституцію Королівства, яке було проголошено Актом 5 листопада. Другий 
прояв активності відбувся під час приготування Березневої Конституції, коли 
львівський авторитет вніс свій приватний проект Основного закону5. 

Близьким приятелем Бальцера був Владистав Абрагам, який також займався 
історією права, особливо костельно-державними стосунками на території Польщі. 
У зв'язку з цим він "розглянув генезис прийняття християнства в Польщі та 
організацію найстаршої дієцезії, досліджував правову сторону християнізації 
Литви, проаналізував утворення єпископства і кафедральної капітули в Кракові, 
розглянув утворення вільної десятини в Польщі, висунув погляд про Фульду і 
надренські країни як джерела місійних акцій для Польщі"6. 

                                                 
1 K. Jonca, Słowo w 50. rocznicę wskrzeszenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Wrocławskiego, в: Z. Kegel, L. Lehman (ред.), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 1996, с. 17.  
2 L. Finkel, S. Starzyński, Historya Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 1894, т. II, с. 205.  
3 S. Łempicki, Postulaty kulturalne Lwowa i Małopolski wschodniej, в: O program pracy naukowej i 
oświatowo-kulturalnej Lwowa i województw południowo-wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów 
1936, с. 20.  
4 A. Śródka, P. Szczawiński, Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków 
AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN, Część I: Nauki społeczne; Zeszyt 1: A-J, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk-Łódź, 1983, с. 68-69 
5 R. Mojak, Ewolucja polskiego konstytucjonalizmu w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej, в: W. 
Skrzydło (red.), Prawo konstytucyjne, Lublin 1996, с. 5. 
6 Ibidem, с. 24-25. 
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До 1919 р., коли відновлено заняття в Львівському університеті1, на 
юридичному факультеті не розглядалося сучасне польське політичне право, 
оскільки таке насправді не існувало. Можна говорити тільки про деякі його 
елементи, пов'язані з галицькою автономією, яка, однак, залишалася в межах 
"подвійної" монархії. Не випадково над Полтвою процвітали історично-правові 
науки, які займалися Річ Посполитою перед розборами, консервуючи пам'ять про 
неї та приготовлюючи ґрунт під створювану з нуля після відновлення незалежності 
Польщі науку польського державного права. 

Вона народжувалася у Львові повільно і з труднощами. Причини такої ситуації 
можна вбачати у втраті містом політичного статусу. Зі столиці знаменитого 
Королівства Галичини і Лодомерії воно перетворилося на звичайний осередок 
воєвудського уряду. Така ситуація зменшувала тиск на навчання чиновників 
центрального рівня, у зв'язку з цим не дивно, що до 1939 р. на юридичному 
факультеті більшого значення набули адміністративні науки, необхідні на кожному 
рівні державного та місцевого управління. Натомість державне право процвіло в 
Варшаві і в завжди конкуренційному Кракові. 

Слід пам'ятати про те, що Львів у більшій мірі ніж ті міста зазнав воєнних дій, 
що вплинуло на "дренаж мізків"2. Частина львівських кадр перенеслася до Кракова, 
рятуючись від радянської армії в 1914 р. Боротьба за Місто Лева в 1918 р. також не 
схиляла до швидкого повернення3. Подальша стабілізація полягала перед усім на 
продовженні традиційних напрямків досліджень. 

Політичне право досліджувалося, особливо в 30-х рр., в тіні права народів, з 
огляду на те, що цими двома предметами - з особливим наголосом на останньому 
займався Людвік Ерліх. У 1924-39 рр. він очолював кафедру права народів 
юридичного факультету Університету ім. Яна Казимира, а в період 1932-34 був 
деканом вищеподаного факультету. Після війни в період 1945-61 Ерліх був 
завідувачем кафедри міжнародного публічного права на юридичному факультеті 
Ягеллонського університету. Він був справжнім громадянином світу, який окрім 
польського громадянством мав також північно-американське громадянство, в 
зв'язку з чим мислив глобальними категоріями, але аж ніяк не втратив патріотизму. 
У всіх публікаціях підкреслюється його внесок у міжнародне право4, наприклад, те, 
що він був творцем неопозитивіського методу в праві народів5, а мовчанням 
обходиться його державно-правова діяльність. Його перу належать наступні 
позиції: Kilka uwag o interpretacji konstytucji (1925), Petitions of Right (1929), The 
Development of International Law as a Science (Leyden 1962), The New Positivism in 
International Law, Gdańsk. Zagadnienia prawno-publiczne (Lwów 1926), Guillaume de 
Rennes et les origines de la science du droit de la guerre (1960), Interpretacja traktatów 

                                                 
1 K. Konecka, Janek Krasicki, Warszawa 1974, с. 96. 
2 T. Mańkowski, Życie naukowe współczesnego Lwowa, Warszawa 1934, с. 171. B. Jaczewski, 
Organizacja i instytucje życia naukowego w Polsce (listopad 1918 - 1939), в: L. Skubała - Tokarska 
(red.), т. V 1918 - 1939, в: B. Suchodolski (ред.), Historia nauki polskiej, Wrocław - Warszawa - 
Kraków 1992, с. 254.  
3 R. Dyboski, La vie scientifique de la Pologne nouvelle, в: (ред. не вказано ) Almanach Polonais, 
Paris 1926, с. 635. 
4 L. Skiba, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, в: E. Szczepanik (ред.) Wyższe uczelnie polskie 
na kresach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Londyn 1989, с. 23-24. 
 B. Jaczewski, Uniwersytet Jana Kazimierza, w: A. Garlicki, Z. Landau, W. Roszkowski, P. Stawecki, J.  
Tomaszewski (наук. ред.), Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, с. 475. 
5 B. Jaczewski, Nauka..., с. 505. 
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(Warszawa 1957), Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza (Warszawa 1954), 
Polski wykład prawa wojny XV wieku. Kazanie Stanisława ze Skarbimierza "De bellis 
iustis" (Warszawa 1955), Potrzeba i plan nowego wydania pism Pawła Włodkowica 
(Kraków 1951), Prawo międzynarodowe (Warszawa 1958), Prawo narodów (Lwów 
1927)1, Rektor Paweł Włodkowic - rzecznik obrony przeciw Krzyżakom (Kraków 1963), 
Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa lwowskiego w wiekach średnich (1390-
1501) (Lwów 1914), Suwerenność a morze w prawie międzynarodowym (Warszawa 
1961), Suwerenność Polski na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Zagadnienia prawne 
(Katowice 1967), Ujednostajnienie norm o nabyciu i utracie obywatelstwa i 
przynależności w państwach słowiańskich (Lwów 1933), Wstęp do nauki o stosunkach 
międzynarodowych (Kraków 1947), Zarys historii nauki prawa politycznego w Polsce 
(Kraków 1949). У сфері політичного права він окреслив себе наступним чином: " 

"У Львові габілітувався в 1920 р. з політичного права, з 1924 р. був 
професором з цього предмету, а з 1929 р. професором права народів і загальної 
науки про право. Людвік Ерліх (нар. 1889), який після навчання у Львові, Галле, 
Берліні і Оксфорді читав лекції в Оксфорді і Каліфорнії. Автор робіт (в 
основному англійською) з історії англійського конституційного права (про судові 
процеси проти корони в середньовіччі та про петиції про право), співредактор 
джерел історії середньовічного англійського права, писав про методологію 
порівняльного вивчення публічного права, про вплив Першої світової війни на 
конституцію та англійське законодавство і на політичні теорії, про історію 
принципу поділу влади (в теорії і на практиці), про інтерпретацію конституції 
1921 р., про уніфікацію норм, про громадянство в слов'янських законодавствах і 
т.д." 2. Слід до цього додати, що він був першим поляком, який перекладав і 
коментував Статут Організації Об'єднаних Націй. Коли він помер похоронну 
процесію очолював його хороший друг Кароль Войтила3. Як виникає з 
вищесказаного, Ерліха не без підстав називають "вихователем цілого покоління 
професіоналів"4 у міжнародному праві. 

Зі старшої від Ерліха генерації львівських конституціоналістів слід згадати про 
консерватиста національної орієнтації Едварда Дубановича5, який вніс свою лепту 
в боротьбі за польський Львів у 1918 р. та який розпочав свою активну наукову 
діяльність перед Першою світовою війною6, про що свідчать опубліковані над 
Полтвою роботи: у 1907 р. дослідження Stanowisko ludności żydowskiej w Galicji 
wobec wyborów do parlamentu wiedeńskiego w r. 1907., а в 1911 р. робота Cele 
„użyteczności publicznej” w rozumieniu powszechnego ustawodawstwa 
ekspropriacyjnego та видані в цьому ж місті: Kataster narodowościowy i jego 

                                                 
1 L. Ehrlich, Prawo narodów, Lwów 1927, с. 50-51. 
2 Dla Preisnera L. Ehrlich, Zarys historii prawa państwowego, в: L. Ehrlich, J.S. Langrod, Zarys historii 
polskiego prawa publicznego, Kraków 1948, с. 36-37. 
3 A. Śródka, Uczeni polscy XIX-XX stulecia, Warszawa 1994, т. I A-G, с. 441. 
B. Jaczewski, Nauka, в: J. Tomicki (ред.), Polska Odrodzona 1918-1939. Państwo-społeczeństwo-
kultura, Warszawa 1988, с. 505. 
4 Див. K. Żygulski, Jestem…, с. 64.  
5 J. Faryś, A. Wytor, Edward Dubanowicz 1881-1943. Biografia polityczna, Szczecin 1994, с. 42.  
 W. Władyka, Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926-1935, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, с. 47. 
6 A. Peretiatkowicz, Współczesna Encyklopedja Życia Politycznego z uwzględnieniem życia 
gospodarczego. Podręczny informator dla czytelników gazet, Poznań 1932, с 60. J. Faryś, A. Wytor, 
Edward..., с. 42. 
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następstwa prawne i polityczne, Sejmowa reforma wyborcza a ugoda polsko-ruska. 
Також у 1912 р., але вже у Кракові, надруковано Wywłaszczenie w ustawodawstwie 
angielskiem (1845-1907). Szkic prawno-historyczny. Через рік у цьому самому місті 
опубліковано дві роботи цього ж автора: Kurya wielkiej własności i Proporcyonalność 
w zastosowaniu do sejmowej reformy wyborczej. У 1916 р. з'явилися: у Львові 
дослідження Prawno-państwowe stanowisko Królestwa Galicji i innych krajów 
przedlitawskich та монографія Zakres sejmowego ustawodawstwa Galicyi w świetle 
ustaw konstytucyjnych i historycznej rzeczywistości. Przyczynek do badań z dziedziny 
autonomii (видавничими трудами Львів поділився з Краковом). Слід також 
відзначити появу в році Великої жовтневої соціалістичної революції студії Rządy 
gabinetu. Rozbiór systemu parlamentarnego ze stanowiska prawno-porównawczego. Три 
роки після цього під Високим Замком світ денний побачила робота Sprawa 
politycznej administracji w Polsce. Podstawy materyalne i zasady organizacyjne 
administracji terytoryalnej na stopniach pośrednich. У рік травневого атаку в Познані 
видано іншу розвідку цього самого автора, а саме Rewizyę konstytucji. Варто іще 
згадати книгу, яка була опублікована у Львові за два роки під заголовком Z 
zagadnień konstytucyjnych. Ograniczenia w sposobie wykonywania przez parlament 
prawa odpowiedzialności ministrów. У 1929 р. в столиці Малопольщі з'явилася 
брошура з подібним заголовком, а саме Z zagadnień konstytucyjnych. Wzmocnienie 
władzy wykonawczej. Не слід, однак, забувати про варшавську розвідку з 1919 р., під 
заголовком O naprawie podstaw gminy i o zbliżeniu budowy gminy galicyjskiej do 
ustroju gminnego w całej Polsce, а також про опубліковані в цьому ж році роботи O 
dobrą Konstytucyę та W sprawie Sądów pokoju na ziemiach polskich. Ці три публікації 
були видані у Львові. Нарешті треба згадати про написану разом із Яном Стецкім і 
Станіславом Строньскім книгу Ustrój państwa, яка зійшла з друкарського верстата 
в 1927 р. у Варшаві. 

Автор усіх цих робіт був початком ІІ Речі Посполитої прихильником 
представницької демократії1, (хоча незабаром почав засуджувати це явище)2 і 
праламентсько-кабінетної системи3, але швидко збагнув її недоліки4, включаючи 
зокрема польський варіант цього методу управління5. Ця на перший погляд 
амбіваленція мала свою причину в переконанні Дубановича про те, що 
Пілсудського слід відсунути від влади, чому може прислужити парламентаризм6, а 
після усунення основної персональної перешкоди, можна буде серйозно зайнятися 
оздоровленням системи. Варто нагадати, що одним із засобів, який він 
рекомендував у цьому довгостроковому процесі направлення Речі Посполитої, був 
Конституційний Трибунал7. 

Що стосується участі у формуванні політичної системи відродженої Польщі, 
то вклад Дубановича полягав на тому, що він був автором більшої частини8 та 

                                                 
1 E. Dubanowicz, Rewizya Konstytucyi, Poznań 1926, с. 44-48. 
2 Ibidem, с. 13-15.  
3 M. Pietrzak, Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926, Warszawa 1969, с. 43.  
4 Ibidem, с. 11. S. Krukowski, Geneza Konstytucji z 21 marca 1921 r., Warszawa 1977, с. 310. 
5 Ibidem, с. 71.  
6 J. Faryś, A. Wytor, Edward..., с. 71. 
7 Ibidem, с. 146. E. Dubanowicz, Naprawa ustroju Polski, в: E. Dubanowicz, S. Stecki, S. Stroński, 
Ustrój państwa polskiego, Warszawa 1927, с. 6. P. Döerre, Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego, 
czyli dzieje Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego w II Rzeczypospolitej, в: „Pro Fide Rege et Lege. 
Pismo Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego”, № 2 від 1998 р., с. 20.  
8 S. Krukowski, Geneza..., с. 132.  
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референтом, хоча і не особливо ентузіастичним1, офіційного проекту Березневої 
Конституції,2 у якому завдяки йому пропоновано, щоб главу держави обирали 
парламентарії3 і з його, Дубановича, ініціативи польський парламент отримав 
традиційну, двопалатну постать4, (а глава держави, також завдяки йому, втратив 
командування армією5), при чому, згідно з референтом Конституційної комісії, 
існує тісний iunctim між бікамералізмом і незагальною елекцією глави держави6. 
Львівський статист рішуче виступав за унезалежнення 7 і зміцнення верховної 
палати, чого різного роду демократи не могли йому пробачити як до, так і після 
Другої світової війни8. Така реформа на його думку, могла б запобігти 
"перевиробництву законів"9, що розмиває контури верховенства закону. За його 
ідею можна також вважати створення адміністративного трибуналу10. Нарешті, 
його промова в ході роботи над конституцією формально закрила дискусії над 
можливим відновленням монархії в Польщі11. 

Окрім участі у створюванні проекту Конституції, Дубанович вирізнився в 1925 
р. реформуванням проекту конкордату12. Він виконував функцію депутата у період 
1919-1927 як представник народницького табору (його впливи в університеті Яна 
Казимимра завжди були сильні), якого був членом з самого початку його 
політичної діяльності13, варто, однак, зазначити, що національна демократія 
Дубановича була досить особливою, оскільки вона представляла собою 
"шляхецько-подільське відхилення"14. Його ендецькість не перешкодила тому, що 
велике враження на багатьох важливих пілсудчиках зробила вищезгадана брошура 
Rewizya konstytucyi15, де автор висував далекосяжні зміни системи16 в напрямку 
зміцнення виконавчої влади17. Багато його вимог можна знайти на сторінках 
Квітневої Конституції, в зв'язку з чим саме його можна назвати її "духовним 

                                                 
1 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, Gdańsk 1970, т. II 1914-39, с. 541. E. 
Dubanowicz, Naprawa ustroju państwowego Polski, в: E. Dubanowicz, S. Stecki, S. Stroński, Ustrój 
państwa polskiego, Warszawa 1927, с. 3. E. Dubanowicz, Naprawa państwa, в: E. Dubanowicz, J. 
Stecki, S. Stroński, Ustrój państwa, Warszawa 1927, с. 3. J. Giertych, O wyjście z kryzysu, Warszawa 
1938, с. 229. 
2 E. Dubanowicz, Rewizya…, passim. 
3 S. Krukowski, Geneza..., с. 167.  
4 A. Ajnenkiel, Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972, с. 219-222. 
5 K. Pol, Edward Dubanowicz, „Samorząd Terytorialny” 2005, № 3, с. 35. 
6 K. Pol, Poczet prawników polskich, Warszawa 2000, с. 610. S. Krukowski, Geneza..., с. 235. 
7 Ibidem, с. 246. E. Dubanowicz, Naprawa..., с. 5. 
8 T. Rek, Fakty oskarżają. Kartki z dziejów burżuazyjno-obszarniczego sejmu 1919-1922, Warszawa 
1954.  
9 E. Dubanowicz, Naprawa..., с. 5.  
10 S. Krukowski, Geneza..., с. 215-216.  
11 Ibidem, с. 133.  
12 J. Faryś, A. Wytor, Edward..., с. 109-110. J. Giertych, O wyjście..., с. 92.  
13 A. Micewski, W cieniu marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II 
Rzeczypospolitej, Warszawa 1969, с. 395. W. Władyka, Działalność..., с. 37. 
14 W. Feldman, Dzieje polskiej myśli politycznej 1864-1914, Warszawa 1933, с. 356. J.J. Terej, Idee, 
mity, realia. Szkice do dziejów Narodowej Demokracji, Warszawa 1971, с. 74-75.  
15 Ibidem, с. 395. I. Boerner, Wielkomocarstwowa Polska a dzisiejsza konstytucja, Warszawa 1929, с. 
6. 
16 W. Konopczyński, Dubanowicz..., с. 426.  
17 A. Gwiżdż, Burżuazyjno-obszarnicza konstytucja z 1921 roku w praktyce, Warszawa 1956, с. 126 –
127.  
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батьком"1, хоча він не приймав участі в безпосередній підготовчій роботі. Слід 
зазначити, що він був першим у ІІ Речі Посполитій, хто виступив із сеймової 
трибуни з ініціативою відновлення монархії в Речі Посполитій2, тобто ідеєю, яку 
пізніше, в 30-х рр. повторювали за львівським консерватистом3 різні політики, і 
перш за все Славек. 

Львівський професор неодноразово закликав до реформи політичної системи. 
Він уважав, що Польщу "тягнуть на дно": республіка і рівне виборче право4. 
Введення спадкової монархії5 і виборчого права, заснованого на принципі 
нерівності, на його думку, дозволило б збудувати державу відповідну до потреб 
поляків. Його вимоги не знайшли відгуку серед "серйозних" політиків із впливових 
партій, крім близького Дубановичу Сторонництва національної демократії (СНД). 
Важко сказати, чи реалізація його вимог могла б змінити хід історії. 

У 1934 році Дубанович став жертвою власних переконань, оскільки був 
звільнений в рамках "андріївських чисток" з кафедри політичного права, яку він 
очолював з 1917 р. У 30-х рр., вірний своїм антиреспубліканським переконанням, 
він нав'язав співпрацю з видаваним Лешком Гембажевським6 журналом "Голос 
монархіста" і в опублікованій в 1936 р. книжці Ku stałemu ustrojowi państwa 
polskiego радикально заатакував парламентаризм та представив візію спадкової, 
польської монархії, підкреслюючи значення номократії а також таких установ як 
Конституційний Трибунал і Сенат. 

Після 17 вересня 1939 р. його було заслано в глибину Радянського Союзу, а в 
кінцевому підсумку він опинився в Лондоні, де став консультантом у Міністерстві 
інфраструктури, був членом Законодавчої комісії Міністрерства юстиції та читав 
лекції в трьох групах університетського навчання. Він написав у той час "більше, 
ніж за все життя", між іншим підручник Nauka obywatelska, Traktat o dwóch 
konstytucjach, п'ять законів про державний устрій (про Торговельну палату, про 
найвище керівництво країни), разом зі своєю дружиною спогади про заслання і 
декілька менших праць7. Перед смертю він ще встиг тепло висловитися про 
Квітневу Конституцію8, de lege ferenda рекомендуючи щось на півдорозі між нею і 
березневою9. Він помер у столиці Англії в 1943 р.10, "повний віри, що Польща, 
воскресіння якої було сонцем його молодості, і тепер вийде з потопу ціла і 
сильна"11. 

У період творення законодавчих основ відроджуваної польської держави крім 
Дубановича активним був також іще один представник науки державного права в 
Львівському університеті, а саме Юзеф Бузек. Він був "у Яна Казимира" 

                                                 
1 E. Dubanowicz, Rewizya..., с. 8-9.  
2 A. Ajnenkiel, Spór..., с. 372. Działalność Stronnictwa Chrz.-Nar. w sprawie ustroju państwa w r. 1926, 
в: Ustrój Państwa, Warszawa 1927, с. 42. P. Döerre, Ku stałemu..., с. 20.  
3 H. Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Wrocław 1983, с. 129. 
4 E. Dubanowicz, Naprawa..., с. 4.  
5 Ibidem, с. 7. 
6 D. Pater, Krew i tradycja. Wizja Europy w poglądach Leszka Gembarzewskiego, в: „Pro Fide Rege et 
Lege. Pismo Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego”, № 2-3 від 2005 р., с. 69. 
7 W. Konopczyński, Dubanowicz..., с. 426. 
8 J. Faryś, A. Wątor, Edward..., с. 152. 
9 E. Dubanowicz, Nauka obywatelska. Dla II klasy Liceum Ogólnokształcącego, Londyn 1943, с. 107.  
10 K. Pol, Edward…, с. 35. 
11 W. Konopczyński, Dubanowicz..., с. 426. 
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професором статистики та науки адміністрації і адміністраційного права1. Крім 
університету він виконував з 1918 р. обов'язки директора Центрального 
статистичного управління2. Його компетенції були визнані іще перед "вибухом 
незалежності", оскільки вже в 1917 р. він читав лекції в Варшаві на курсах для 
посадових осіб вищої адміністрації Королівства Польського3. Крім того він був 
генеральним референтом комісії, покликаної Тимчасової державної ради для 
розробки проекту конституції та закону про вибори. Від імені цієї комісії, 
відповідно до тодішніх "суспільно-політичних потреб", він рекомендував устрій, 
який відсилав до "традиції 3-го травня", як найбільш відповідний для Польщі4, 
підкреслюючи різноманітні переваги монархії5 і несумісність республіканського 
устрою до суспільної ситуації Польщі6. На прикладі Франції він показував, що без 
відповідних для парламентаризму умов7, він може мати фатальні наслідки для 
держави, в якій буде доктринерсько реалізований8. Його застереження від 
потрясінь, які чекають Польщу у випадку, якщо вона буде наслідувати Французьку 
Республіку9, виявилися точними. 

У 1919 р. він представив від імені Клубу робіт над конституцією (Klubu Pracy 
Konstytucyjnej) оригінальний, "регіоналістичний" проект Конституції, який не 
знайшов підтримки в інших теоретиків10 та у впливових центрах11. Вони не бачили 
необхідності ділити Польщу на 70 земель із 73 земськими сеймами, яким мали б 
прислуговувати комптетенції за рахунок Сейму. Сейм складався б із Палати 
депутатів і Сенату. Депутатів обирали б на 5-річний термін чоловіки і, можливо, 
жінки в тих землях, в яких б їм надали право голосу. У склад Сенату входили б по 
два сенатори від землі. Повноваження цього органу тривали б аж дев'ять років і не 
можна цього терміну скорочувати. Верхній палаті прислуговували б особливі 
консультативні повноваження щодо президента і судові в стосунку до 
високопоставлених посадових осіб, підпорядкованих урядові. Окрім цього сенат 
представляв би президентові кандидатів у члени Верховного суду. Судові органи 
не могли б розглядати відповідності законів з конституцією12, але підзаконні акти 
могли б знаходитися в колі їх інтересів13. Президент, на думку Бузка, повинен 
обиратися виборцями14, обраних шляхом загального голосування, та отримував би 

                                                 
1 K. Pol, Poczet..., с. 1230.  
2 S. Krukowski, Geneza..., с. 14. 
3 Z.J. Winnicki, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy, Wrocław 1991, с. 330. 
4 A. Gwiżdż, Burżuazyjno..., s. 47. J. Buzek, Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
uzasadnienie i porównanie tegoż projektu z konstytucjami szwajcarską, amerykańską i francuską, 
Warszawa 1919, с. 99. J. Buzek, Projekt konstytucji państwa polskiego i ordynacji wyborczej sejmowej 
oraz uzasadnienie i porównanie projektu konstytucji państwa polskiego z innemi konstytucjami, 
Warszawa 1918, т. II Naczelne zasady polityczne konstytucji, с. 5. 
5 Ibidem, т. II, с. 120. 
6 Ibidem, т. II, с. 120. 
7 Ibidem, т. II, с. 47. 
8 Ibidem, т. II, с. 76.  
9 J. Buzek, Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej..., с. 101.  
10 J. Krukowski, Geneza..., с. 29. 
11 S. Rudnicki, Działalność..., с. 95. 
12 J. Buzek, Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej..., с. 138.  
13 Ibidem, с. 139. 
14 Ibidem, с. 108. 
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широкі прерогативи1, що мало б становити conditio sine qua non антитезу 
парламентарної демократії у вигляді так званої "народної республіки"2.  

Крім конституції Бузек цікавився також виборчими ординаціями і це було не 
зовсім платонічне зацікавлення, оскільки запропоновану ним систему 
двомандатних округів введено в Малопольщі в 1907 р. і вона діяла аж до падіння 
Австро-Угорської імперії, а в 1918 р. прийнято розроблений цим же автором поділ 
цієї провінції на виборчі округи. Натомість в 1921 р. в книгарнях з'явилася робота 
Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu. Studjum krytyczno-porównawcze 
(місцезнаходження видавництва вказується Львів і Варшава), де Бузек аналізує 
польське виборче право в широкому міжнародному контексті й висуває ряд тез, які 
й досі залишаються актуальними. Передусім він піднімає питання 
"компатибільності" ординації пропорціональної з парламентаризмом, вказуючи на 
ризик паралізування законодавчих робіт через суперечну діяльність різних партій, 
які б опинилися за межами парламенту через використання мажоритарної вибарчої 
системи. Констатуючи труднощі з введенням у Польщі мажоритарної виборчої 
системи, тому що "(...) наша конституція вводить пропорційну систему виборів (...) 
і ця система вважається більшістю населення як єдина правильна", Бузек виражає 
свій погляд на тему техніки голосування, рішуче критикуючи дистанційне 
голосування за допомогою представників або пошти. Виборці, коли особисто 
підуть до урн, повинні одночасно вибрати і депутатів, і сенаторів. При цьому 
генерально не слід юридично змушувати виборців приймати участь в "урочистому 
акті", оскільки це принесло б фатальні результати. Після підрахунку голосів 
питання про законність виборів вирішує суд. Після видання ним позитивного 
рішення вибори можуть принести мудрі рішення, прийнятими обранцями. Для того 
щоб саме так сталося, парламенти повинні бути невеликими, тому що великі 
уставодавчі органи неефективні і не прогресивні3. 

Крім робіт, які становлять собою проекти конституції і коментарі до них та 
розглянутого дослідження про виборчу ординацію, Бузек залишив наступні 
розвідки: Die wichtigsten Tatsachen der russischen Volkswirtschaft, Die überseeische 
Oesterreichische Wanderung in der Jahren 1896-8, Der Einfluss der Ernten auf die 
Bevölkerungsbewegung in Galizien, Podstawy organizacyjne angielskiego samorządu, 
Proces wynarodowienia w świetle nowszej statystyki nardowościowej państw 
europejskich (1903), Studia z zakresu administracji i wychowania publicznego (1905), 
Administracja gospodarstwa społecznego (1913) licząca sobie 946 stron, Stosunki 
zawodowe i socjalne Galicji wedle wyznania i języka (1905), Własność tabularna w 
Galicji według stanu z końcem r. 1902, Materiały statystyczne do reformy sejmowego 
prawa wyborczego, O rozsiedleniu ludności Galicji wedle wyznania i języka (1909), 
Historia polityki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków (1909), Problemat 
równowagi budżetu państwa (1923), Główne zasady programu agrarnego w dziedzinie 
handlowo-cłowej (1923)4, Pogląd na wzrost ludności ziem polskich w wieku XIX 
(Kraków 1915). 

Інший відомий спеціаліст з політичного права Станіслав Стажиньскі, за самим 
Кутжебою, "був одним із найвидатніших у Польщі знавців конституційного права" 

                                                 
1 A. Gwiżdż, Burżuazyjno…, с. 123.  
2 J. Krukowski, Geneza..., с. 246-247. J. Buzek, Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej..., с. 93. J. 
Krukowski, Geneza..., с. 248.  
3 J. Buzek, Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej…, passim. 
4 S. Głąbiński, Buzek Józef, w: W. Konopczyński, Polski..., т. III, с. 156. 
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і був учителем Дубановича1, який відвідував його лекції. Стажиньский вів наукову 
діяльність не тільки в ХХ, але також в XIX ст. 2, про що свідчить призначення його 
на посаду професора Львівського університету в 1889 р. У період 1913-14 рр. він 
був його ректором. Крім того він працював на політичній ниві, оскільки в 1907-
1920 рр. був членом Галицького сейму, а крім того в 1884-88 і 1901-11 рр. був 
депутованим до Відня. До того в період 1919-25 він очолював Східно-
Малопольську консервативну партію, яка становила продовження повсталого в 70-
х рр. ХІХ століття, конкуруючого з краківськими станчиками, консервативного 
політичного угрупування, званого подоляками3. 

Він написав разом із Людвікєм Фінклєм Historyę Uniwersytetu Lwowskiego, яка 
вийшла у світ із львівської друкарні в 1894 р. і до сьогодні є незамінним джерелом 
інформації з історії східно-галицької Alma Mater. Серед інших книг, які вийшли з-
під пера Стажиньського варто згадати Kodeks prawa politycznego czyli Austryackie 
Ustawy Konstytucyjne 1848 - 1903 (Lwów 1903), Studya konstytucyjne (Lwów 1909), 
Kilka uwag o konstytucji R.P. (1921) Konstytucyę Państwa Polskiego (Lwów 1921), 
Nadrzędność czy równorzędność ustaw konstytucyjnych z ustawami zwykłemi? Normy 
prawne i metaprawne (Lwów 1930), O t. zw. ustawodawstwie tymczasowem (Lwów 
1883), Prawo państwowe jako przeciwieństwo nauk prawnych (1893), Studya z zakresu 
prawa wyborczego (1897), Materjały do sprawy polskiej na Kongresie Wiedeńskim 
1814/15 (1920), Walka z parlamentaryzmem (1923), O niezmienności ustaw w Polsce 
dawnej a dzisiejszej (1928), Projekt reformy Konstytucji Polskiej (Lwów 1928), 
Obywatelstwo państwa polskiego (Kraków 1921), Powojenny ustrój państw europejskich 
(Kraków 1926)4, Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i innych państw 
słowiańskich (Lwów 1928), O dążeniach do reformy ustroju w niektórych państwach, a 
zwłaszcza w Polsce (1930) i Życie gospodarcze a ustrój państwa (Warszawa 1930). В 
цілому він написав понад 70 робіт. Визначаючи коло наукових інтересів цього 
дослідника, можна сказати, що "роботи проф. Стажинського присвячені 
конституційному ладові Польщі слов'янських країн та інших європейських 
держав”5. Ельріх так написав про Стажинського: "У Львові після полонізації 
університету спочатку не було кафедри політичного права. Цей предмет по 
сумісництву викладали польські вчені, які спеціалізувалися по іншим предметам, 
аж у 1883 р. габілітувався з політичного права Станіслав Стажиньский6 (1853-
1935), після навчання у Львові, Відні та Мюнхені і після недовгої служби в 
адміністрації. Докторська дисертація про так зване тимчасове законодавство була 
одним із найважливіших досягнень тогочасної польської науки в галузі 
політичного права; в ній розглядалося, на основі ґрунтовного аналізу французької 
та німецької наукової літератури та різних устроїв, основні питання політичного 
права, не опускаючи, зрештою, самого поняття права <політичного>. (...) У своїх 
роботах він послуговувався точно сформульованими поняттями, роблячи логічні 
внески з тез (...) З молодих років (з перервами) перебуваючи в австійській Палаті 

                                                 
1 S. Krukowski, Geneza..., с. 218. S. Rudnicki, Działalność polityczna polskich komserwatystów 1918-
1926, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981, с. 236. 
2 A. Peretiatkowicz, Współczesna…, с. 196.  
3 Górski, Podolscy…, с. 44. 
4 S. Starzyński, Powojenny ustrój państw europejskich, Kraków 1926, с. 102. 
5 J. Wirski, La philosophie du droit et le droit public, в: Pologne 1914-1939, vol. III, Vie intellectuelle et 
artistique, Neuchâtel 1947, с. 292. 
6 S. Stroński, Edward..., с. 50. 
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послів (пізніше недовго в Палаті панів1) у практиці ознайомився з багатьма 
аспектами парламентної системи. В австрійській (виданій німецькою мовою) 
енциклопедії, присвяченій державно-правовим проблемам, він був автором 
численних статей, які являються в ній одними з найкращих, і відносяться до 
основних питань тогочасного австрійського політичного права. Після відбудови 
польської державності він обговорював між іншим різноманітні польські 
конституційні проблеми2, розробив порівняльний нарис сучасного устрою 
європейських держав (власне не тільки європейських), і знову повертаючись до 
слов'янських питань, досліджував також питання суб'єктних прав"3. 

Декілька років пізніше два інших дослідники так охарактеризували наукові 
інтереси Стажинського: "(...) він проводив новаторські дослідження в Польщі 
над поняттями держави і державної влади, поділом влади, питанням про 
об'єднання держав, відношенням між основними і звичайними законами, 
правом необхідності держави і джерелами конституційного права; вивчав 
правові проблеми самоврядування, суверенності й децентралізації; приготував 
проект польської конституційної реформи (1928); видавав збірки джерел 
австрійського права"4. 

Варто згадати також участь Стажинського в дискусіях щодо Конституції. 
Спочатку він був членом, поряд із Бузком, комісії, призначеної TRS, яка 
обстоювала монархічну конституцію і важко було б його запідозрити в нещирості, 
якщо йдеться про підтримку такого керунку. Загалом подільський аристократ духу 
доцінював значення всіх основних законів, підкреслюючи їх зверхність над 
іншими законодавчими актами5, але водночас він відстоював примат вічного 
права6. З огляду на це не дивує факт, що з перспективи вічності він послідовно 
приймав критичне становище7, оскільки вважав, що вона являється 
"наддемократичною"8. Галицький консерватист із великим застереженням 
підходив до демократії9, а особливо до безпосередньої демократії10. Коли після 
закінчення Першої світової війни знову почав працювати над конституцією, 
приймаючи участь в так званій "Анкеті", де з ініціативи прем'єра Морачевського 
разом із іншими спеціалістами в галузі публічного права працював над 

                                                 
1 E. Dubanowicz, Działalność polityczna Stanisława Starzyńskiego, в: E. Dubanowicz, L. Ehrlich, 
Stanisław Starzyński. Z okazji pięćdziesięciolecia doktoratu, Lwów 1932, с. 11-13.  
2 M. Pietrzak, Rządy..., с. 39-41. S. Starzyński, Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i innych 
państw słowiańskich, Lwów 1928, с. 67. 
3 L. Ehrlich, Zarys..., с. 33-34. 
4 A. Śródka, P. Szczawiński, Biogramy..., Część I Nauki społeczne, Zeszyt 3 P-Z, с. 309. 
5 S. Starzyński, Nadrzędność czy równorzędność ustaw konstytucyjnych z ustawami zwykłemi? Normy 
prawne i metaprawne, Lwów 1930, с. 1-2. 
6 „Що стосується стосунку позитивного права до найвищих небесних принципів ми вважаємо, 
що це блискуче сформулював мудрий римський юрист у відомій формулі: „Iuris praecepta haec 
sunt: neminem laedere, honeste vivere, suum cuique tribuere"”. Ibidem, с. 16. L. Ehrlich, 
Dotychczasowa działalność naukowa Stanisława Starzyńskiego, в: E. Dubanowicz i L. Ehrlich, 
Stanisław..., с. 26. 
7 S. Starzyński, Konstytucya państwa polskiego, Lwów 1921, с. 53. 
8 A. Ajnenkiel, Spór..., с. 274. S. Starzyński, Konstytucja RP, „Przegląd Prawa i Administracji” 1921, з. 
1-6, с. 97. S. Starzyński, Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i innych państw słowiańskich, 
Lwów 1928, с. 32.  
9 S. Starzyński, Współczesny..., с. 80. 
10 S. Starzyński, Powojenny ustrój państw europejskich, Kraków 1926, с. 100.  



 
Артур Лавінчак 160 

фундаментом основного закону1, проявилося його "бажання створити систему, яка 
могла б захищати так від радикалізму Палати депутатів2, як і від диктатури глави 
держави"3. Усвідомлення загрози, яку несе ця диктатура та згода на перевагу 
нижньої палати а також розуміння величезних труднощів, пов'язаних з 
інтегральним поверненням до передреволюційних рішень4, дозволяють зарахувати 
його до консерватистів поміркованих а не реакційних, далеких від 
фундаменталізму. 

Його роботи надаль заслуговують на увагу, тому що багато його тез 
залишаються актуальними, деякі з них були пророчими (постулат створення в 
Польщі Конституційного Трибуналу5), інші змушують до рефлексії і, можливо, 
колись дочекаються реалізації (зміцнення Сенату, установлення установи віце-
президента6). 

Після Ерліха, Розмарина, Дубановича і Стажиньського варто пригадати 
Зджіслава Прухніцкого, який відзначив свою присутність на науковій арені в 1902 
р., коли в "Завжди Вірному Місті" опубліковано його розвідку на понад 169 
сторінок Konstytucya austryacka, яка була записом 12 лекцій, які він прочитав в 
Університеті, де в 1898 р. отримав ступінь доктора прав. В останньому десятилітті 
ХІХ століття він був також президентом Академічної читальні в період 1895/96, ця 
функція належала до "однієї з трьох основних влад"7 у Львові. Варто також 
зазначити, що в 1902 р. Прухніцкі став одним із засновників Львівської школи 
політичних наук та його діяльність в Товаристві сприяння польській науці. На 
політичній ниві він появився в 1904 р. як діяч Національно-демократичної партії, 
від якої в 1908 р. він засів у міській раді Львова. Під час відновлення незалежності 
на початку 1919 р. він був членом урядової комісії для Галичини, Тешинської 
Сілезії з Горною Оравою і Спижем. Пізніше він був співавтором двох підручників: 
разом із Б. Яновскім Wiadomości z ogólnej nauki o państwie (Львів 1920) та разом із 
Ф. Буяком, З. Паздром і С. Собіньскім більш "панаромічного" дослідження, яке 
являється розширеним виданням попереднього Polska współczesna. Geografja – 
życie gospodarcze – ustrój państwowy – administracja (Львів 1923)8. У другій 
половині 30-х рр. Прухніцкі в якості замісника професора вів на другому курсі 
лекції з політичного права9. 

Не можна не згадати доцента Зенона Вохольського, який працював під 
керівництвом Ерліха на кафедрі політичного права і права народів. Він був 
автором монографії O interpretacyjnych postanowieniach konstytucji (1925) і книги 
Rząd prezydencjalny w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Lwów 1935). У даній роботі 

                                                 
1 S. Starzyński, Konstytucya..., с. 54. 
2 Ibidem, с. 53. 
3 S. Krukowski, Geneza..., с. 56-58. 
4 Szlachta, Osłabić dominację partii. Zagadnienie Izby wyższej parlamentu w pismach polskich 
konserwatystów do 1939 r. „Pro Fide, Rege et Lege”, № 3/4, 2001, с. 13-14. 
5 S. Starzyński, Współczesny..., с. 147.  
6 S. Starzyński, Konstytucja…, с. 28.   
7 W. Konopczyński, Dubanowicz Edward, в: E. Rostworowski (гол. ред.), Polski..., op. cit., т. V, с. 
425. 
8 E. Rostworowski (гол. ред.), Polski..., т. XXVIII, с. 551-552. 
9 Spis wykładów w roku akademickim 1938/1939 na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, 
realizowanych po wojnie we Wrocławiu oraz spis wykładów w roku akademickim 1946/1947, с. 19. 
Rocznik Polityczny i Gospodarczy, Warszawa 1937, с. 804. Rocznik Polityczny i Gospodarczy, 
Warszawa 1939, с. 489. 
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автор показує яким чином змінився політичний устрій США під впливом так 
званої громадської думки, яка підтримує ріст компетенцій президента, що 
інтерпретує як перемогу демократії і дійсності над номократією. Американське 
людовластво виражається в абсолютній владі лідера, який бере силу з очолюваної 
ним партії. Ця партія разом із своєю опоненткою (противницею) створюють просту 
систему, яка дозволяє притягання влади до відповідальності. Їх суперництво є 
набагато важливіше ніж "паперові" положення конституції. Вахольскі також 
написав монографію O interpretacyjnych postanowieniach konstytucji (Львів 1931), 
розвідку Suwerenność prawna i polityczna w historii i teorii angielskiej (Львів 1938) та 
перше польське велике і гучне дослідження, присвячене політичним партіям 
Stronдnictwa polityczne w państwie współczesnym, яке було опубліковане в Кракові у 
1939 р. У цій книжці автор глибоко і ретельно аналізує місце, яке в сучасній 
державі займають політичні партії на прикладах Великобританії, Сполучених 
Штатів Америки та Радянського Союзу. Він підкреслює їх необхідність для 
функціонування механізму держави, незалежно від устрою, при чому підкреслює 
більший демократизм двопартійної системи. Він показує процес, який 
віжбувається, наприклад, у парламенті, інституціоналізації політичних партій, 
пов'язаний з перетворенням їх на центри влади. Варто також відзначити діяльність 
Вахольського в сфері поширення ідей в рамках масонства1. Війна перервала 
наукову кар'єру львівського дослідника, а його доля після арашту в 1940 р. 
радянськими службами залишається предметом суперечок2. 

Варто також згадати Антонія Верещиньского. Він проводив лекції в 
Дипломатичній школі юридичного факультету, але в осоновному працював у 
Політухнічному університеті, де навіть до введення нових порядків радянською 
владою був ректором3. Під час німецької окупації в своєму домі він проволив лекції і 
практичні заняття з політичного права. Пізніше він переїхав до Відня, де і помер. 

У 1935 р. у Львові появився підручник його авторства Wiadomości o Polsce 
współczesnej ze szczególnem uwzględnieniem stosunków politycznych, gospodarczych i 
społecznych. Через цілу книгу червоною ниткою проходить переконання у 
слабкості "передтравневого" устрою у Польщі та правильності ч популярності 
змін, які введено після замаху4. 

Верещиньскі також написав цікаву книжку, присвячену відродженню 
античних ідей в сфері устрою в сучасну епоху - Państwo antyczne i jego renesansy 
(Львів 1934). Львівський конституціоналіст у своїй розправі наголошував на 
тотальному характері давньої державності. Він вбачає неправдивість, 
поверховність античної демократії, яка прикриває панування традиційних еліт над 
здезорієнтованими масами. Історія повторюється і в 30-х роках ХХ століття народ, 
знеохочений кризою парламентаризму, відмовляється від людиновладства і, 
принаджуваний новими ідеями устрою, звертається до сильних владчих одиниць, 
які підносять владу, що валяєьться на вулиці, при чому викликають захоплення 
натовпу, який із задоволенням позбувається ліберальної здобичі і кидається в 
обійми омніпотентного Левіафана. Таким чином відбувається повернення до 

                                                 
1 L. Hass, Zasady w godzinie próby. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 
1987, с. 180  
2 A. Redzik, Wydział..., с. 4. K. Żygulski, Jestem..., с. 113-114. L. Hass, Masoneria polska XX wieku. 
Losy, loże, ludzie, Warszawa 1993, с. 318. 
3 Z. Popławski, Represje okupantów na Politechnice Lwowskiej, „Semper Fidelis” 1990, № 4. 
4 A. Wereszczyński, Państwo antyczne i jego renesansy, Lwów 1934, с. 268. 
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античності, але також певним чином до заснованого на станах середньовіччя з 
партійною номенклатурою замість аристократії та парвенійський, харизматичний 
узурпатор замість короля. Верещиньский підкреслює гробальний характер 
описаних нам процесів, які проходять в Німеччині, Австрії, Японії та в спокійній, 
„soft” версії в Італії, Туреччині і Сполучених Штатах. 

Відновлення радянської влади у Львові в 1944 р. означало дефінітивний кінець 
присутності польських юридичних наук в університеті, який замість Яна Казимира 
отримав нового покровителя в постаті Івана Франка. Однак, можемо говорити про 
продовження традиції галицької Alma Mater у столиці Нижньої Сілезії, де після 
Другої світової війни переїхала значна частина львівських вчених. 

І це незважаючи на той факт, що в Кракові завзято переокнували науковців, 
які приїхали зі Сходу, щоб вони залишились в місті над Віслою1. Вони, однак, 
після обрад вирішили, що не хочуть асимілюватися в "Ягелонці", але хочуть 
почати з нуля на Повернутих Землях2 і висловили своє бажання взяти участь у 
вроцлавській експедиції3, сподіваючись, що зможуть повернутися у Східну 
Малопольщу4. Ці сподівання, однак, не були здіснені, завдяки чому львівські 
традиції надаль пульсують у Вроцлаві. Це переконання неодноразово виражалося 
протягом понад півстоліття після повернення Польщею найбільшого міста Сілезії. 
Наприклад, один із репатрійованих науковців у святковій промові на урочистому 
засіданні дводцять років після прибуття зі Львова до Вроцлава не міг встояти перед 
такими сентиментальними спогадами: "На бібліотеці одного з університетів у 
Львові були написані слова, які мене як студента переконували особливим чином: 
"Hic mortui vivunt et multi loquntur""5. Хоча живе все менше людей, які пам'ятають 
Університет Яна Казимира, постійно живе львівська легенда, яка ніколи не втрачає 
свою магічну привабливість. Це власне вона становила магніт, який після війни 
притягував до Вроцлава уцілілих6, що прагнули над Одрою віднайти неповторну 
духовну атмосферу Міста Лева. Завдяки цьому, можливо, назавжди (...)genius loci 
львівських університетів переїхав разом із їхньою професурою у зруйновані 
війною вроцлавські стіни, які так часто пригадують архітектуру Університету Яна 
Казимира або старий Оссолінеум"7. 

У столиці Сілезії кожен, хто принаймні трохи цікавиться повоєнною історією 
міста, знає, що основу першого складу наукових співробітників творили люди, які 
приїхали з-над Полтви8. Так було також на вроцлаському юридичному факультеті 

                                                 
1 W. Wrzesiński, Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-2002, в: T. Kulak, M. Pater, W. Wrzesiński, 
Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002, Wrocław 2002, с. 202. 
2 W. Wrzesiński, Powstanie i przeobrażenia wrocławskiego środowiska naukowego, в: W. Wrzesiński 
(ред.), 50 lat nauki we Wrocławiu, Wrocław 1997, с. 9 .W. Wrzesiński, Uniwersytet..., с. 203. 
3 S. Kulczyński, Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta, „Zeszyty Wrocławskie” № 2 від 1952 р., с. 6 
– 8. 
4 W. Wrzesiński, Historyczne spory o charakter rozwoju polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego (1945-
1995), в: T. Kulak (ред.), Rola Uniwersytetu Wrocławskiego w nauce po II Wojnie Światowej i jego 
wkład do rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych. Materiały z konferencji naukowej, która odbyła się z 
okazji 50-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 5 XI 1995 r., Wrocław 1996, с. 9. 
5 K. Kocot, XX-lecie Wydziału Prawa we Wrocławiu, Wrocław 1965, с. 2.  
6 W. Wrzesiński, Historyczne..., с. 10. 
7 W. Wrzesiński, Powstanie…, с. 11. 
8 Z. Antkowiak, Wrocław od A do Z, Wrocław 1997, с. 435. W. Wrzesiński, Wstęp, в: W. Wrzesiński 
(ред.), 50 lat nauki we Wrocławiu, Wrocław 1997, с. 7.  
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в польському Вроцлаві1, де навіть науковий орган називається так само як його 
львівський відповідник, який видавався у Вроцлаві з 1972 р. „Przegląd Prawa i 
Administracji”2, тому що серед засновників цього факультету зі Львова походили: 
виконуючі організаційні функції Каміль Стефко і Тадеуш Біго, Станіслав Хуберт, 
Лєслав Адам, Вінценти Стишь, Юзеф Фєма, Францішек Лонгшам де Берье та 
Станіслав Сервацкі3. Серед них до війни публічним правом займалися Біго, 
Стефко, Адам і Лонгшам де Берье. Жоден з них не у центрі своїх зацікавлень не 
ставив державне право, хоча Адам був на кафедрі політичного права і права 
народів4, а Біго на підземному факультеті права під час німецької окупації читав 
лекції з політичного права5. У Вроцлаві він зацмався міжнародним, 
адміністративним чи фінансовим правом. Це означає, що у випадку Інституту 
державного права, який пізніше перетворено на кафедру держаного права важко 
говорити про безпосереднє персональне продовження львівської традиції, хоча 
можна говорити про кресову традицію, оскільки керівник колективу, який 
займався політичним правом тобто граф Анджей Мицєльскі походив з Вільнюса. 

Тим не менше це не означає, що ми не можемо сформулювати тезу про 
непряме переймання львівських зразків. Про це може свідчити те, що такі 
особистості як Алєксандер Патшалек, Казімєж Джялоха чи Януш Тшціньскі, які 
представляють собою друге покоління вроцлавських дослідників правно-
конституційних явищ, відвідували заняття з львівськими професорами, завдяки 
чому вони могли переймати певні культурні традиції і передавати їх своїм 
наступникам, які пам'ятають про східно-малопольське коріння юридичних наук, 
які досліджували у Вроцлаві поляки. Про це свідчить плідна подорож до Львова 
нанішнього керівника кафедри Богуслава Банашака разом із перспективним 
представником вже четвертої генерації сілезьких конституціоналістів польського 
походження Ришардом Баліцкім. Налагоджені контакти з львівським юридичним 
факультетом Університету імені Івана Франка повинні бути вигідними для обох 
сторін і слід сподіватися, що ця співпраця буде продовжуватися. 

STRESZCZENIE 

 Lwowski Uniwersytet Jana Kazimierza zyskał na znaczeniu, podobnie jak całe miasto, 
wówczas, gdy pod Wysokim Zamkiem umieszczono najważniejsze w autonomicznym 
Królestwie Galicji i Lodomerii instytucje. Potrzebowały one fachowych urzędników, co w 
poważny sposób przyczyniło się do pojawienia się kształcących ich akademickich nauczycieli i 
badaczy, zajmujących się prawem publicznym. 

Ich umiejętności przydały się, gdy przyszła pora opracowywania fundamentów 
ustrojowych odradzającego się państwa polskiego. Po Akcie 5 Listopada w komisji 
konstytucyjnej Królestwa Polskiego znalazł się wielki lwowski historyk prawa Oswald Balzer, 
który współuczestniczył w pierwszej oficjalnej XX-wiecznej próbie napisania polskiej ustawy 
zasadniczej. Głównym referentem powołanej przez Tymczasową Radę Stanu Komisji 
Konstytucyjnej był Józef Buzek, który po 11 listopada 1918 r. przestrzegał przed „zbytnią 
republikanizacją” ustroju. Ich dzieło kontynuował pracujący na tej samej uczelni sensu stricto 

                                                 
1 T. Bigo, Wydział Prawa, в: F. Longchamps de Bérier (ред.), Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-
55, Wrocław 1959, т. I, с. 115. 
2 K. Orzechowski, Nauki prawne, w: W. Wrzesiński, 50 lat..., с. 336. 
3 A. Redzik, Wydział…, с. 15. 
4 Ibidem, с 2. 
5 Ibidem, с. 11. 
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konstytucjonalista Edward Dubanowicz, który dostąpił zaszczytu przewodniczenia gremium, 
jakie opracowało projekt Konstytucji Marcowej. Ten akt prawny poddany został poważnej 
krytyce, w tym również ze strony mistrza Dubanowicza czyli Stanisława Starzyńskiego, 
uważającego ten akt prawny za zbyt demokratyczny.  

Prawem konstytucyjnym zajmował się też kierujący w latach 30-tych Katedrą prawa 
politycznego i prawa narodów Ludwik Ehrlich, znany przede wszystkim jako twórca metody 
pozytywistycznej w prawie narodów. Jednym z jego podwładnych był Zenon Wachlowski – 
autor pierwszego w polskim piśmiennictwie szerszego opracowania poświęconego 
stronnictwom politycznym. Innym konstytucjonalistą był Antoni Wereszczyński, doszukujący 
się podobieństw między antycznym totalnym ludowładztwem a współczesnymi demokracjami. 
Kolejny warty wspomnienia badacz zagadnień konstytucyjno-prawnych to Zdzisław Próchnicki, 
specjalizujący się we współtworzeniu tak potrzebnych w II RP podręczników, przybliżających 
młodzieży prawnopolityczną rzeczywistość odrodzonego państwa.  

W odmiennej pod różnymi względami Polsce Ludowej odnalazł się początkujący przed 
wojną we Lwowie na konstytucyjnej niwie Stefan Rozmaryn, który osiadł w Warszawie, gdzie 
spod pióra spłynęła Konstytucja Lipcowa. Jednak duchowy klimat Alma Mater znad Pełtwi 
odnajdziemy przede wszystkim w stolicy Śląska, do której po wojennej zawierusze przeniosło 
się sporo naukowców tworzących polski Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, na 
którym kolejne generacje konstytucjonalistów, w tym również autor tego opracowania, nie 
zapominają o lwowskich afiliacjach nadodrzańskiej Wszechnicy.  
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PRAWO KONSTYTUCYJNE 
NA UNIWERSYTECIE LWOWSKIM 
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM*  

Artur Ławniczak  

Dr Katedra Prawa Konstytucyjnego 
Uniwersytet Wrocławski  

Wśród miast znajdujących się na terytorium dzisiejszej Republiki Ukraińskiej Lwów 
zawsze był, obok Kijowa, wyróżniającym się ośrodkiem kulturalno-naukowym1. Nie 
dziwi zatem, że to właśnie w Lwim Grodzie Jan Kazimierz założył w 1661 r. Akademię 
Lwowską i powierzył jej prowadzenie jezuitom. Kasata zakonu (1773) i rozbiory 
zmieniły sytuację polityczną2, ale z powodu cywilizacyjnej dominacji żywiołu polskiego 
w "Zawsze Wiernym" Mieście Polacy nadawali tam ton życiu naukowemu nawet 
wówczas, gdy Rzeczpospolita upadła3.  

Nieodłączną częścią każdego "prawdziwego", "pełnego" uniwersytetu, a zatem także 
tutaj omawianego, jest wydział prawa. Dla Polaków fakultet prawniczy lwowskiej Alma 
Mater był szczególnie ważny przed odzyskaniem niepodległości, kiedy to w Lwim 
Grodzie funkcjonowały najważniejsze urzędy autonomicznej Galicji i Lodomerii4, co 
sprawiało, że miasto to stało się pepinierą oficjalnych kadr II RP. Przypomnijmy, że ani 
w zaborze pruskim, ani w rosyjskim przed 1914 r. nie funkcjonowały polskojęzyczne 
uniwersytety. Natomiast w c-k monarchii istniał od dawna Uniwersytet Jagielloński z 
polskim językiem wykładowym, a od 1871 r. na wykładach mowa Kochanowskiego 
uzyskała dominującą pozycję również we Lwowie5. Spowodowało to, że na początku 
XX wieku uczelnia ta uzyskała duży prestiż wśród polskiej młodzieży pragnącej 
zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie6. Wraz z jej napływem dokonało się 
„oderwanie oczu Krajowa i Lwowa od Wiednia, a skierowanie ku Warszawie i 
Poznaniowi7. 

Po 1918 r. Uniwersytet Lwowski, w tym również jego Wydział Prawa, w związku z 
rozwojem uczelni w Warszawie i Poznaniu oraz Wilnie stracił relatywnie co nieco na 
znaczeniu8, choć z emigracji powróciło kilku wybitnych uczonych9, tym niemniej aż do 
wkroczenia wojsk radzieckich w 1939 r. liczył się na naukowej mapie kraju, a skutki 

                                                 
* Pełna wersja tekstu ukazała się jako: A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, A. Preisner, Prawo 
konstytucyjne na Uniwersytecie Lwowskim w okresie międzywojennym, [w:] Prawo konstytucyjne II 
Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje, Kraków 2006, s. 13-54. 
1 W. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław - Warszawa - Kraków 2001, s. 87-88. 
2 B. Jaczewski, Nauka, w: J. Tomicki (red.), Polska Odrodzona 1918-1939. Państwo-społeczeństwo-
kultura, Warszawa 1988, s. 468. 
3 J. Janicki, Ni ma jak Lwów. Krótki przewodnik po Lwowie, Warszawa 1990, s. 169.  
B. Jaczewski, Nauka..., s. 469.  
4 L. Podhorodecki, Dzieje Lwowa, Warszawa 1993, s. 100.  
5 A. Górski, Podolacy – konserwatywne stronnictwo polityczne ziemian Galicji Wschodniej lat 1867-
1914, „Pro Fide, Rege et Lege. Pismo Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego” 2003, nr 1/2. 
6 S. Stroński, Edward Dubanowicz – zmarły w Londynie 18 października 1943 r. w: A. Ordęga i T. 
Terlecki (red.), Straty kultury polskiej 1939-1944, Glasgow 1945, s. 60. 
7 Ibidem, s. 60. 
8 K. Żygulski, Jestem z lwowskiego etapu..., Warszawa 1994, s. 64.  
9 E.K. Łazarenko, 300 рокiв Львивского Университету, Львив 1961, s. 35. 
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jego działalności dają się odczuwać aż do dzisiaj, szczególnie we Wrocławiu, dokąd 
przeniesiono w 1945 r. sporą część akademickiej społeczności lwowskiej1. 

Owa społeczność po 1918 r. uzyskała międzynarodowy rozgłos przede wszystkim 
dzięki lwowskiej szkole matematycznej, ale również na polu nauk społeczno-prawnych 
pojawiło się pod Wysokim Zamkiem szereg postaci, które warte są przypomnienia. 
Gwiazdą pierwszej wielkości był Oswald Balzer, który przeszedł do historii między 
innymi z tego powodu, że był "pierwszym wyłącznym reprezentantem prawa polskiego"2 
na lwowskiej Alma Mater, począwszy od 1887 r., kiedy ten wychowanek Ksawerego 
Liskego3, zwanego Magister incomparabilis, został mianowany profesorem, dzięki 
czemu mogła ruszyć katedra historii prawa polskiego. Był on zatem żywym symbolem 
polonizacji uczelni, a oprócz tego koordynował działalność naukową w skali całego 
miasta, ponieważ był wieloletnim prezesem Towarzystwa Naukowego. Wśród jego 
stricte naukowych zasług wymienia się wydanie pierwszego tomu monumentalnego 
Corpus Iuris Poloniae. Wykazał, że "podział Polski na dzielnice był następstwem 
przezwyciężenia ustroju rodowego przez rodzinny" oraz udowodnił, że "dzielnice 
piastowskie w XIV w. nie były zupełnie samodzielnymi i odrębnymi państwami". 
Oprócz tego wystąpił jeszcze z inicjatywą tworzenia bibliotek w miastach galicyjskich4. 
Poza tym był dyrektorem Archiwum Krajowego Aktów Grodzkich i Ziemskich oraz, po 
śmierci Liskego, redaktorem Kwartalnika Historycznego. W 1896 r. dużym echem 
odbiło się jego wystąpienie w obronie zniesławionej przez wielkiego Mommsena kultury 
słowiańskiej. Sześć lat później Balzer skutecznie przed sądem w Grazu bronił Morskiego 
Oka przed węgierskimi uroszczeniami, a więc pozostawił po sobie nie tylko uczone 
księgi, lecz również korzystną dla Galicji, a w efekcie dla Polski linię graniczną w 
Tatrach. 

Na gruncie konstytucyjnoprawnym wystąpił Balzer dwa razy. Po raz pierwszy, gdy 
został powołany przez Tymczasową Radę Stanu do komisji, przygotowującej konstytucję 
królestwa, zadeklarowanego przez Akt 5 listopada. Drugi przejaw aktywności nastąpił w 
trakcie przygotowywania Konstytucji marcowej, kiedy lwowski autorytet zgłosił swój 
prywatny projekt ustawy zasadniczej5.  

Bliskim przyjacielem Balzera był Władysław Abraham, również parający się 
historią prawa, a szczególnie stosunkami kościelno-państwowymi na ziemiach polskich. 
W związku z tym "zbadał genezę przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę i organizację 
najstarszej diecezji, badał prawną stronę chrystianizacji Litwy, zbadał powstanie 
biskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie, wyjaśnił powstanie dziesięciny 
swobodnej w Polsce, wysunął pogląd o Fuldzie i krajach nadreńskich jako źródle akcji 
misyjnych dla Polski"6. 

                                                 
1 K. Jonca, Słowo w 50. rocznicę wskrzeszenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Wrocławskiego, w: Z. Kegel, L. Lehman (red.), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 1996, s. 17.  
2 L. Finkel, S. Starzyński, Historya Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 1894, t. II, s. 205.  
3 S. Łempicki, Postulaty kulturalne Lwowa i Małopolski wschodniej, w: O program pracy naukowej i 
oświatowo-kulturalnej Lwowa i województw południowo-wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów 
1936, s. 20.  
4 A. Śródka, P. Szczawiński, Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków 
AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN, Część I: Nauki społeczne; Zeszyt 1: A-J, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk-Łódź, 1983, s. 68-69 
5 R. Mojak, Ewolucja polskiego konstytucjonalizmu w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej, w: W. 
Skrzydło (red.), Prawo konstytucyjne, Lublin 1996, s. 5. 
6 Ibidem, s. 24-25. 
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Przed 1919 r., kiedy to wznowiono zajęcia na lwowskiej wszechnicy1, nie 
zajmowano się na jej prawnym fakultecie współczesnym polskim prawem politycznym, 
bo takiego właściwie nie było. Co najwyżej można mówić o pewnych jego elementach, 
związanych z galicyjską autonomią, która jednak pozostawała w granicach "podwójnej" 
monarchii. Nie przypadkiem zatem nad Pełtwią rozkwitały nauki prawno-historyczne, 
zajmujące się przedrozbiorową Rzeczypospolitą, konserwując o niej pamięć i 
przygotowując grunt pod tworzoną od podstaw po odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę naukę polskiego prawa państwowego.  

Rodziła się ona we Lwowie powoli i z trudem. Przyczyny takiej sytuacji można się 
dopatrywać w utracie przez miasto rangi politycznej. Ze stolicy sławnego Królestwa 
Galicji i Lodomerii przekształciło się w zaledwie siedzibę władz wojewódzkich. Taki 
stan rzeczy zmniejszał presję na kształcenie urzędników szczebla centralnego, w związku 
z czym nie należy się dziwić, że przed 1939 r. na Wydziale Prawa większe znaczenie 
uzyskały nauki administracyjne, potrzebne na każdym poziomie działalności państwowej 
i samorządowej. Natomiast prawo państwowe rozkwitło w Warszawie i w od zawsze 
konkurencyjnym wobec niej Krakowie.  

Pamiętajmy o tym, że Lwów w większym stopniu niż tamte miasta został dotknięty 
działaniami wojennymi, co miało wpływ na "drenaż mózgów"2. Część kadr lwowskich 
przeniosła się do Krakowa, uchodząc przed armią rosyjską w 1914 r. Walki o Lwi Gród 
w 1918 r. też nie skłaniały do szybkiego powrotu3. Późniejsza stabilizacja polegała 
przede wszystkim na kontynuacji tradycyjnie istniejących kierunków badań.  

Prawo polityczne było uprawiane, szczególnie w latach 30-tych, w cieniu prawa 
narodów, z uwagi na to, że tymi obydwoma przedmiotami - ze zdecydowanym naciskiem 
na ten drugi - zajmował się Ludwik Ehrlich. W latach 1924-39 kierował on Katedrą 
Prawa Narodów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza, a w okresie 1932-34 
był dziekanem w.w. Wydziału. Po wojnie w okresie 1945-61 był kierownikiem Katedry 
Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Był on prawdziwym obywatelem świata, posiadającym oprócz 
obywatelstwa polskiego również północnoamerykańskie, w związku z czym myślał 
kategoriami globalnymi, ale bynajmniej nie zatracił patriotyzmu. We wszystkich 
wydawnictwach podkreśla się jego zasługi dla prawa międzynarodowego4, np. to, że był 
twórcą metody neopozytywistycznej w prawie narodów5, a milczeniem pokrywana jest 
prawnopaństwowa strona jego działalności. Spod jego pióra wyszły następujące pozycje: 
Kilka uwag o interpretacji konstytucji (1925), Petitions of Right (1929), The 
Development of International Law as a Science (Leyden 1962), The New Positivism in 
International Law, Gdańsk. Zagadnienia prawno-publiczne (Lwów 1926), Guillaume de 
Rennes et les origines de la science du droit de la guerre (1960), Interpretacja traktatów 

                                                 
1 K. Konecka, Janek Krasicki, Warszawa 1974, s. 96. 
2 T. Mańkowski, Życie naukowe współczesnego Lwowa, Warszawa 1934, s. 171. B. Jaczewski, 
Organizacja i instytucje życia naukowego w Polsce (listopad 1918 - 1939), w: L. Skubała - Tokarska 
(red.), t. V 1918 - 1939, w: B. Suchodolski (red.), Historia nauki polskiej, Wrocław - Warszawa - 
Kraków 1992, s. 254.  
3 R. Dyboski, La vie scientifique de la Pologne nouvelle, w: (brak red.) Almanach Polonais, Paris 1926, 
s. 635. 
4 L. Skiba, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, w: E. Szczepanik (red.) Wyższe uczelnie polskie 
na kresach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Londyn 1989, s. 23-24. 
 B. Jaczewski, Uniwersytet Jana Kazimierza, w: A. Garlicki, Z. Landau, W. Roszkowski, P. Stawecki, J.  
Tomaszewski (red. naukowa), Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 475. 
5 B. Jaczewski, Nauka..., s. 505. 
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(Warszawa 1957), Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza (Warszawa 1954), 
Polski wykład prawa wojny XV wieku. Kazanie Stanisława ze Skarbimierza "De bellis 
iustis" (Warszawa 1955), Potrzeba i plan nowego wydania pism Pawła Włodkowica 
(Kraków 1951), Prawo międzynarodowe (Warszawa 1958), Prawo narodów (Lwów 
1927)1, Rektor Paweł Włodkowic - rzecznik obrony przeciw Krzyżakom (Kraków 1963), 
Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa lwowskiego w wiekach średnich (1390-
1501) (Lwów 1914), Suwerenność a morze w prawie międzynarodowym (Warszawa 
1961), Suwerenność Polski na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Zagadnienia prawne 
(Katowice 1967), Ujednostajnienie norm o nabyciu i utracie obywatelstwa i 
przynależności w państwach słowiańskich (Lwów 1933), Wstęp do nauki o stosunkach 
międzynarodowych (Kraków 1947), Zarys historii nauki prawa politycznego w Polsce 
(Kraków 1949). Na płaszczyźnie prawa politycznego scharakteryzował siebie w sposób 
następujący: "We Lwowie habilitował się w r. 1920 z prawa politycznego, od r. 1924 był 
profesorem tego przedmiotu, a od r. 1929 profesorem prawa narodów i ogólnej nauki o 
prawie Ludwik Ehrlich (ur. 1889), który po studiach we Lwowie, Halle, Berlinie i 
Oxfordzie wykładał był w Oxfordzie i Kalifornii. Autor prac (głównie po angielsku) z 
historii prawa konstytucyjnego angielskiego (o postępowaniu sądowym przeciw koronie 
w wiekach średnich i o petycjach o prawo), współwydawca źródeł historii 
średniowiecznego prawa angielskiego, pisał o metodologii porównawczego studium 
prawa publicznego, o wpływie pierwszej wojny światowej na konstytucję i 
ustawodawstwo angielskie i na teorie polityczne, o historii zasady podziału władz (w 
teorii i praktyce), o interpretacji konstytucji z 1921 r., o ujednostajnieniu norm, o 
obywatelstwie w prawach słowiańskich itd."2. Wypada do tego dodać, że jako pierwszy 
Polak tłumaczył i komentował Kartę Narodów Zjednoczonych. Gdy umarł, kondukt 
żałobny prowadził będący jego dobrym znajomym sam Karol Wojtyła3. Nazywany jest 
Ehrlich nie bez powodu "wychowawcą całego pokolenia specjalistów"4 w prawie 
międzynarodowym.  

Ze starszej od Ehrlicha generacji lwowskich konstytucjonalistów należy wymienić 
zorientowanego narodowo konserwatystę Edwarda Dubanowicza5, mającego swój udział 
w wywalczeniu Lwowa dla Polski w 1918 r.6, a czynnego naukowo już przed I Wojną 
Światową7, o czym świadczą wydane nad Pełtwią: w 1907 r. rozprawka Stanowisko 
ludności żydowskiej w Galicji wobec wyborów do parlamentu wiedeńskiego w r. 1907., a 
w 1911 r. praca Cele „użyteczności publicznej” w rozumieniu powszechnego 
ustawodawstwa ekspropriacyjnego oraz opublikowane w następnym roku w tym samym 
mieście: Kataster narodowościowy i jego następstwa prawne i polityczne, Sejmowa 

                                                 
1 L. Ehrlich, Prawo narodów, Lwów 1927, s. 50-51. 
2 Dla Preisnera L. Ehrlich, Zarys historii prawa państwowego, w: L. Ehrlich, J.S. Langrod, Zarys 
historii polskiego prawa publicznego, Kraków 1948, s. 36-37. 
3 A. Śródka, Uczeni polscy XIX-XX stulecia, Warszawa 1994, t. I A-G, s. 441. 
B. Jaczewski, Nauka, w: J. Tomicki (red.), Polska Odrodzona 1918-1939. Państwo-społeczeństwo-
kultura, Warszawa 1988, s. 505. 
4 Zob. K. Żygulski, Jestem…, s. 64.  
5 J. Faryś, A. Wytor, Edward Dubanowicz 1881-1943. Biografia polityczna, Szczecin 1994, s. 42.  
 W. Władyka, Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926-1935, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 47. 
6 A. Czubiński, Najnowsze dzieje Polski 1914-1983, Warszawa 1987, s. 41.  
7 A. Peretiatkowicz, Współczesna Encyklopedja Życia Politycznego z uwzględnieniem życia 
gospodarczego. Podręczny informator dla czytelników gazet, Poznań 1932, s. 60. J. Faryś, A. Wytor, 
Edward..., s. 42. 
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reforma wyborcza a ugoda polsko-ruska. Również w 1912 r., ale w Krakowie, 
wydrukowano Wywłaszczenie w ustawodawstwie angielskiem (1845-1907). Szkic 
prawno-historyczny. Rok później w tym samym mieście wydano dwie pozycje tegoż 
autora: Kurya wielkiej własności i Proporcyonalność w zastosowaniu do sejmowej 
reformy wyborczej. W 1916 r. ukazały się: we Lwowie studium Prawno-państwowe 
stanowisko Królestwa Galicji i innych krajów przedlitawskich oraz monografia Zakres 
sejmowego ustawodawstwa Galicyi w świetle ustaw konstytucyjnych i historycznej 
rzeczywistości. Przyczynek do badań z dziedziny autonomii (trudami wydania Lwów 
podzielił się z Krakowem). Następnie należy odnotować ukazanie się w roku Wielkiej 
Socjalistycznej Rewolucji Październikowej pracy Rządy gabinetu. Rozbiór systemu 
parlamentarnego ze stanowiska prawno-porównawczego. Trzy lata później pod 
Wysokim Zamkiem światło dzienne ujrzała rozprawa Sprawa politycznej administracji w 
Polsce. Podstawy materyalne i zasady organizacyjne administracji terytoryalnej na 
stopniach pośrednich. W roku zamachu majowego w Poznaniu wydano inne dzieło tego 
samego autora, a mianowicie Rewizyę konstytucji. Warto jeszcze wspomnieć o pracy, 
która ukazała się we Lwowie dwa lata później pod tytułem Z zagadnień konstytucyjnych. 
Ograniczenia w sposobie wykonywania przez parlament prawa odpowiedzialności 
ministrów. W 1929 r. w stolicy wschodniej Małopolski pojawiła się broszurka pod 
podobnym tytułem, a mianowicie: Z zagadnień konstytucyjnych. Wzmocnienie władzy 
wykonawczej. Nie należy też skazywać na zapomnienie warszawskiej rozprawki z 1919 
r., zatytułowanej O naprawie podstaw gminy i o zbliżeniu budowy gminy galicyjskiej do 
ustroju gminnego w całej Polsce, jak również wydanych w tym samym roku opracowań 
O dobrą Konstytucyę oraz W sprawie Sądów pokoju na ziemiach polskich. Te trzy prace 
wydano we Lwowie. Wreszcie trzeba wspomnieć o napisanej wspólnie z J. Steckim i S. 
Strońskim książce Ustrój państwa, która zeszła z pras drukarskich w 1927 r. w 
Warszawie. 

Autor tych wszystkich dzieł był na początku II RP zwolennikiem demokracji 
przedstawicielskiej1, (choć wkrótce potem zaczął piętnować to zjawisko)2 i systemu 
parlamentarno-gabinetowego3, ale szybko dostrzegł jego wady4, w tym również w 
konkretnej, polskiej odmianie tej metody sprawowania władzy5. Ta pozorna 
ambiwalencja miała swoją przyczynę w przekonaniu Dubanowicza, że należy 
Piłsudskiego odsunąć od władzy, do czego może się przydać parlamentaryzm6, a po 
pozbyciu się głównej personalnej przeszkody, można będzie na poważnie zająć się 
uzdrowieniem ustroju. Warto przypomnieć, że jednym ze środków, jakie zalecał w tym 
długofalowym procesie naprawy Rzeczypospolitej, był Trybunał Konstytucyjny7. 

Jeżeli chodzi o współudział w kształtowaniu ustroju politycznego odrodzonej Polski, 
to wkład Dubanowicza polegał na tym, iż był on autorem sporej części8 oraz referentem, 

                                                 
1 E. Dubanowicz, Rewizya Konstytucyi, Poznań 1926, s. 44-48. 
2 Ibidem, s. 13-15.  
3 M. Pietrzak, Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926, Warszawa 1969, s. 43.  
4 Ibidem, s. 11. S. Krukowski, Geneza Konstytucji z 21 marca 1921 r., Warszawa 1977, s. 310. 
5 Ibidem, s. 71.  
6 J. Faryś, A. Wytor, Edward..., s. 71. 
7 Ibidem, s. 146. E. Dubanowicz, Naprawa ustroju Polski, w: E. Dubanowicz, S. Stecki, S. Stroński, 
Ustrój państwa polskiego, Warszawa 1927, s. 6. P. Döerre, Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego, 
czyli dzieje Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego w II Rzeczypospolitej, w: „Pro Fide Rege et 
Lege. Pismo Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego”, nr 2 z 1998 r., s. 20.  
8 S. Krukowski, Geneza..., s. 132.  
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co prawda wyjątkowo nieentuazjastycznym1, oficjalnego projektu Konstytucji 
Marcowej,2 w którym dzięki niemu proponowano, aby głowę państwa wybierali 
parlamentarzyści3 i z jego, Dubanowicza inicjatywy polski parlament uzyskał tradycyjną, 
dwuizbową postać4, (a głowa państwa, również dzięki niemu, straciła dowództwo nad 
armią5) przy czym według referenta Komisji Konstytucyjnej istnieje ścisłe iunctim 
między bikameralizmem a niepowszechną elekcją głowy państwa6. Lwowski statysta 
zdecydowanie wypowiadał się za usamodzielnieniem7 i wzmocnieniem izby wyższej, 
czego rozmaici demokraci nie mogli mu darować zarówno przed, jak i po II wojnie 
światowej8. Taka reforma, w jego opinii, zapobiegłaby „nadprodukcji ustaw”9, 
rozmywającej kontury państwa prawa. Można też mu przypisać autorstwo pomysłu 
stworzenia trybunału administracyjnego10. Wreszcie jego wypowiedź w trakcie prac nad 
ustawą zasadniczą formalnie zamknęła ewentualne rozważania nad przywróceniem w 
Polsce monarchii11. 

Poza udziałem w tworzeniu projektu Konstytucji Dubanowicz wyróżnił się w 1925 
r. referowaniem projektu konkordatu12. Funkcję poselską sprawował w latach 1919-1927 
jako przedstawiciel obozu narodowego13 (jego wpływy na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza zawsze były silne), którego członkiem był od początku swojej działalności 
politycznej14, z tym, że narodowy demokratyzm Dubanowicza był swoisty, gdyż 
reprezentował „odchylenie szlachecko-podolskie”15. Jego endeckość nie przeszkodziła 
temu, iż wielkie wrażenie na wielu ważnych piłsudczykach wywarła w.w. broszura 
Rewizya konstytucyi16, w której autor postulował daleko idące zmiany ustrojowe17 w 
kierunku wzmocnienia egzekutywy18. Wiele z jego postulatów odnajdziemy na kartach 

                                                 
1 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, Gdańsk 1970, t. II 1914-39, s. 541. E. 
Dubanowicz, Naprawa ustroju państwowego Polski, w: E. Dubanowicz, S. Stecki, S. Stroński, Ustrój 
państwa polskiego, Warszawa 1927, s. 3. E. Dubanowicz, Naprawa państwa, w: E. Dubanowicz, J. 
Stecki, S. Stroński, Ustrój państwa, Warszawa 1927, s. 3. J. Giertych, O wyjście z kryzysu, Warszawa 
1938, s. 229. 
2 E. Dubanowicz, Rewizya…, passim. 
3 S. Krukowski, Geneza..., s. 167.  
4 A. Ajnenkiel, Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972, s. 219-222. 
5 K. Pol, Edward Dubanowicz, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 3, s. 35. 
6 K. Pol, Poczet prawników polskich, Warszawa 2000, s. 610. S. Krukowski, Geneza..., s. 235. 
7 Ibidem, s. 246. E. Dubanowicz, Naprawa..., s. 5. 
8 T. Rek, Fakty oskarżają. Kartki z dziejów burżuazyjno-obszarniczego sejmu 1919-1922, Warszawa 
1954. 
9 E. Dubanowicz, Naprawa..., s. 5.  
10 S. Krukowski, Geneza..., s. 215-216.  
11 Ibidem, s. 133.  
12 J. Faryś, A. Wytor, Edward..., s. 109-110. J. Giertych, O wyjście..., s. 92.  
13 W. Konopczyński, Dubanowicz Edward, w: W. Konopczyński (red. główny), Polski Słownik 
Biograficzny, Kraków 1939-1946, t. V, s. 425. E. Dubanowicz, Rewizya..., s.72. S. Krukowski, 
Geneza..., s.196.  
14 A. Micewski, W cieniu marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II 
Rzeczypospolitej, Warszawa 1969, s. 395. W. Władyka, Działalność..., s. 37. 
15 W. Feldman, Dzieje polskiej myśli politycznej 1864-1914, Warszawa 1933, s. 356. J.J. Terej, Idee, 
mity, realia. Szkice do dziejów Narodowej Demokracji, Warszawa 1971, s. 74-75.  
16 Ibidem, s. 395. I. Boerner, Wielkomocarstwowa Polska a dzisiejsza konstytucja, Warszawa 1929, s. 6. 
17 W. Konopczyński, Dubanowicz..., s. 426.  
18 A. Gwiżdż, Burżuazyjno-obszarnicza konstytucja z 1921 roku w praktyce, Warszawa 1956, s. 126–
127.  
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Konstytucji kwietniowej, w związku z czym można go uznać za jej „ojca duchowego”1, 
choć nie uczestniczył w bezpośrednich pracach przygotowawczych. Wypada odnotować, 
że jako pierwszy w II RP wystąpił na trybunie sejmowej z inicjatywą wskrzeszenia w 
Rzeczypospolitej monarchii2, którą to ideę później, w latach 30-tych powtarzali za 
lwowskim konserwatystą3 różni politycy, a przede wszystkim Sławek. 

Lwowski profesor niejednokrotnie domagał się reformy ustroju politycznego. 
Uważał, że Polskę „ciągną w dół”: republika i równe prawo wyborcze4. Wprowadzenie 
dziedzicznej monarchii5 i prawa wyborczego opartego na zasadzie nierówności 
pozwoliłoby według niego na zbudowanie państwa odpowiedniego dla potrzeb Polaków. 
Jego postulaty nie znalazły zrozumienia wśród „poważnych” polityków z liczących się 
stronnictw, poza macierzystym dla Dubanowicza SChN-em. Nie wiemy, czy realizacja 
jego postulatów zmieniłaby bieg historii.  

W roku 1934 Dubanowicz padł ofiarą swoich przekonań, bo został usunięty w 
ramach "czystek jędrzejowiczowskich" z Katedry Prawa Politycznego, którą kierował od 
1917 r. W latach 30-tych, wierny swoim antyrepublikańskim przekonaniom, nawiązał 
współpracę z wydawanym przez Leszka Gembarzewskiego6 pismem „Głos Monarchisty” 
i w wydanej w 1936 r. książce Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego radykalnie 
zaatakował parlamentaryzm oraz przedstawił wizję dziedzicznej, polskiej monarchii, 
podkreślając znaczenie nomokracji oraz takich instytucji jak Trybunał Konstytucyjny i 
Senat. 

Po 17 września 1939 r. został zesłany w głąb Związku Radzieckiego, aby 
ostatecznie znaleźć się w Londynie, gdzie doradzał w Ministerstwie Infrastruktury, był 
członkiem Komisji Prac Ustawodawczych Ministerstwa Sprawiedliwości i prowadził 
wykłady w trzech zespołach kształcenia uniwersyteckiego. Napisał wówczas „więcej niż 
przedtem przez całe życie”, m. in. podręcznik Nauka obywatelska, Traktat o dwóch 
konstytucjach, pięć ustaw ustrojowych (o Izbie Gospodarczej, o najwyższych władzach 
państwa), razem z żoną wspomnienia ze zsyłki i kilkanaście rzeczy mniejszych7. Przed 
śmiercią zdążył jeszcze ciepło wypowiedzieć się na temat Konstytucji kwietniowej8, de 
lege ferenda polecając coś w połowie drogi między nią a marcową9. Zmarł w stolicy 
Anglii w 1943 r.10, „pełen wiary, że Polska, której zmartwychwstanie było słońcem jego 
młodości, i teraz wyjdzie z potopu cała i mocna”11.  

W okresie tworzenia podstaw ustrojowych odradzającego się państwa polskiego 
oprócz Dubanowicza aktywny był również inny przedstawiciel nauki prawa publicznego 
na Uniwersytecie Lwowskim, a mianowicie Józef Buzek. Był on „na Janie Kazimierzu” 
profesorem statystyki oraz nauki administracji i prawa administracyjnego12. Poza 

                                                 
1 E. Dubanowicz, Rewizya..., s. 8-9.  
2 A. Ajnenkiel, Spór..., s. 372. Działalność Stronnictwa Chrz.-Nar. w sprawie ustroju państwa w r. 1926, 
w: Ustrój Państwa, Warszawa 1927, s. 42. P. Döerre, Ku stałemu..., s. 20.  
3 H. Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Wrocław 1983, s. 129. 
4 E. Dubanowicz, Naprawa..., s. 4.  
5 Ibidem, s. 7. 
6 D. Pater, Krew i tradycja. Wizja Europy w poglądach Leszka Gembarzewskiego, w: „Pro Fide Rege et 
Lege. Pismo Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego”, nr 2-3 z 2005 r., s. 69. 
7 W. Konopczyński, Dubanowicz..., s. 426. 
8 J. Faryś, A. Wątor, Edward..., s. 152. 
9 E. Dubanowicz, Nauka obywatelska. Dla II klasy Liceum Ogólnokształcącego, Londyn 1943, s. 107.  
10 K. Pol, Edward…, s. 35. 
11 W. Konopczyński, Dubanowicz..., s. 426. 
12 K. Pol, Poczet..., s. 1230.  
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uczelnią sprawował od 1918 r. funkcję dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego1. 
Jego kompetencje zostały dostrzeżone jeszcze zanim „wybuchła niepodległość”, 
ponieważ już w 1917 r. prowadził w Warszawie wykłady na kursach dla urzędników 
wyższej administracji Królestwa Polskiego2. Oprócz tego był generalnym referentem 
komisji, powołanej przez Tymczasową Radę Stanu dla opracowania projektu konstytucji 
oraz ordynacji wyborczej. W imieniu owej komisji, zgodnie z ówczesnym 
„zapotrzebowaniem społeczno-politycznym” rekomendował ustrój, nawiązujący do 
„tradycji 3-go maja”, jako najodpowiedniejszy dla Polski3, podkreślając rozliczne zalety 
monarchii4 i nieprzystawalność republiki do sytuacji społecznej w Polsce5. Na 
przykładzie Francji pokazywał, że bez odpowiednich dla parlamentaryzmu warunków6 
może mieć on fatalne skutki dla państwa, w którym będzie doktrynersko wdrażany7. Jego 
ostrzeżenia przed czekającymi Polskę wstrząsami w przypadku wzorowania się na 
Republice Francuskiej8 okazały się być trafne.  

W 1919 r. przedstawił on w imieniu Klubu Pracy Konstytucyjnej oryginalny, 
niezwykle „regionalistyczny” projekt konstytucji, który nie znalazł zrozumienia u 
innych teoretyków9 ani w ośrodkach opiniotwórczych10. Nie widzieli oni potrzeby 
dzielenia Rzeczypospolitej na 70 ziem z 70 sejmami ziemskimi, którym 
przysługiwałoby domniemanie kompetencji kosztem Sejmu. Sejm składałby się z izby 
poselskiej i senatu. Posłów na 5-letnią kadencję wybieraliby mężczyźni i ewentualnie 
kobiety w tych ziemiach, w których przyznano im prawo do głosowania. W skład 
senatu wchodziłoby po dwóch senatorów z ziemi. Kadencja tego organu miała trwać aż 
dziewięć lat i nie mogłaby być skracana. Izbie wyższej przysługiwałyby szczególne 
kompetencje doradcze względem prezydenta i sądowe w odniesieniu do wysokich 
urzędników państwowych. Poza tym senat przedstawiałby prezydentowi kandydatury 
na członków sądu najwyższego. Organy sądownicze nie mogłyby badać zgodności 
ustaw z konstytucją11, ale akty podustawowe znalazłyby się w kręgu ich 
zainteresowań12. Prezydent według Buzka miał być wybierany przez wyłonionych na 
drodze głosowania powszechnego elektorów13 i dysponowałby rozległymi 
prerogatywami14, co miało stanowić conditio sine qua non antytezy demokracji 
parlamentarnej w postaci tzw. „republiki ludowej”15.  

                                                 
1 S. Krukowski, Geneza..., s. 14. 
2 Z.J. Winnicki, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy, Wrocław 1991, s. 330. 
3 A. Gwiżdż, Burżuazyjno..., s. 47. J. Buzek, Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
uzasadnienie i porównanie tegoż projektu z konstytucjami szwajcarską, amerykańską i francuską, 
Warszawa 1919, s. 99. J. Buzek, Projekt konstytucji państwa polskiego i ordynacji wyborczej sejmowej 
oraz uzasadnienie i porównanie projektu konstytucji państwa polskiego z innemi konstytucjami, 
Warszawa 1918, t. II Naczelne zasady polityczne konstytucji, s. 5. 
4 Ibidem, t. II, s. 120. 
5 Ibidem, t. II, s. 120. 
6 Ibidem, t. II, s. 47. 
7 Ibidem, t. II, s. 76.  
8 J. Buzek, Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej..., s. 101.  
9 J. Krukowski, Geneza..., s. 29. 
10 S. Rudnicki, Działalność..., s. 95. 
11 J. Buzek, Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej..., s. 138.  
12 Ibidem, s. 139. 
13 Ibidem, s. 108. 
14 A. Gwiżdż, Burżuazyjno…, s. 123.  
15 J. Krukowski, Geneza..., s. 246-247. J. Buzek, Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej..., s. 93. J. 
Krukowski, Geneza..., s. 248. 
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Poza konstytucją Buzek interesował się też ordynacjami wyborczymi i nie było to 
zainteresowanie całkiem platoniczne, ponieważ zaproponowany przez niego system 
okręgów dwumandatowych wprowadzono w Małopolsce w 1907 r. i obowiązywał on aż 
do upadku c.-k. Monarchii, a w 1918 r. przyjęto opracowany przez tego samego autora 
podział tej prowincji na okręgi wyborcze. Natomiast w 1921 r. pojawiła się w 
księgarniach praca Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu. Studjum krytyczno-
porównawcze (jako siedziby wydawnictwa podaje się Lwów i Warszawę), gdzie Buzek 
analizuje polskie prawo wyborcze na szerokim międzynarodowym tle i formułuje szereg 
tez, z których niektóre wciąż zachowują świeżość. Najpierw podnosi on kwestię 
„kompatybilności” ordynacji proporcjonalnej z parlamentaryzmem, wskazując na ryzyko 
sparaliżowania pracy legislatywy przez sprzeczne działania wielu stronnictw, które 
znalazłyby się poza parlamentem przy zastosowaniu ordynacji większościowej. 
Konstatując trudność wprowadzenia w Polsce systemu większościowego, gdyż „(...) 
konstytucja nasza wprowadza system wyborów proporcjonalnych (…) a system ten jest 
przez masy ludności uważany za jedynie słuszny”, Buzek wypowiada się na temat 
techniki głosowania, zdecydowanie krytykując oddawanie głosów na odległość za 
pośrednictwem przedstawicieli lub poczty. Wyborcy, gdy już osobiście udadzą się do 
urn, powinni za jednym zamachem dokonać elekcji posłów i senatorów. Przy tym 
generalnie nie należy elektoratu przymuszać prawnie do uczestniczenia w „podniosłym 
akcie”, gdyż przyniosłoby to fatalne skutki. Po podliczeniu głosów o prawidłowości 
wyborów powinien rozstrzygać sąd. Po jego pozytywnej decyzji wybory będą mogły 
zaowocować mądrymi decyzjami podejmowanymi przez wybrańców. Aby tak się stało, 
parlamenty powinny być niewielkie, gdyż duże ciała ustawodawcze są niewydajne i 
niepostępowe1. 

Poza pracami będącymi projektami konstytucji i komentarzami do nich oraz 
omówionym studium na temat ordynacji wyborczej zostawił Buzek po sobie następujące 
pozycje: Die wichtigsten Tatsachen der russischen Volkswirtschaft, Die überseeische 
Oesterreichische Wanderung in der Jahren 1896-8, Der Einfluss der Ernten auf die 
Bevölkerungsbewegung in Galizien, Podstawy organizacyjne angielskiego samorządu, 
Proces wynarodowienia w świetle nowszej statystyki nardowościowej państw 
europejskich (1903), Studia z zakresu administracji i wychowania publicznego (1905), 
Administracja gospodarstwa społecznego (1913) licząca sobie 946 stron, Stosunki 
zawodowe i socjalne Galicji wedle wyznania i języka (1905), Własność tabularna w 
Galicji według stanu z końcem r. 1902, Materiały statystyczne do reformy sejmowego 
prawa wyborczego, O rozsiedleniu ludności Galicji wedle wyznania i języka (1909), 
Historia polityki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków (1909), Problemat 
równowagi budżetu państwa (1923), Główne zasady programu agrarnego w dziedzinie 
handlowo-cłowej (1923)2, Pogląd na wzrost ludności ziem polskich w wieku XIX 
(Kraków 1915 

Inny wybitny specjalista od prawa politycznego czyli Stanisław Starzyński według 
samego Kutrzeby „należał do najwybitniejszych w Polsce znawców prawa 
konstytucyjnego” i był mistrzem Dubanowicza3, który uczęszczał na jego wykłady. 
Starzyński parał się pracą naukową nie tylko w XX, ale także w XIX wieku4, o czym 

                                                 
1 J. Buzek, Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej…, passim. 
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świadczy powołanie go na profesora lwowskiej wszechnicy w 1889 r. W latach 1913-14 
sprawował na niej urząd rektora. Oprócz tego udzielał się politycznie, ponieważ w latach 
1907-20 był członkiem Sejmu galicyjskiego, a oprócz tego w latach 1884-88 i 1901-11 
posłował w Wiedniu. Do tego jeszcze w okresie 1919-25 prezesował Wschodnio - 
Małopolskiemu Stronnictwu Zachowawczemu, będącego kontynuacją powstałego w 70-
tych latach XIX wieku, rywalizującego z krakowskimi stańczykami, zachowawczego 
ugrupowania politycznego, zwanego podolakami1.  

Napisał wspólnie z Ludwikiem Finklem Historyę Uniwersytetu Lwowskiego, która 
wyszła na świat ze lwowskiej drukarni w 1894 r. i do dzisiaj jest niezastąpionym źródłem 
informacji na temat rozbiorowych dziejów wschodniogalicyjskiej Alma Mater. Spośród 
innych książek, które wyszły spod pióra Starzyńskiego warto wymienić Kodeks prawa 
politycznego czyli Austryackie Ustawy Konstytucyjne 1848 - 1903 (Lwów 1903), Studya 
konstytucyjne (Lwów 1909), Kilka uwag o konstytucji R.P. (1921) Konstytucyę Państwa 
Polskiego (Lwów 1921), Nadrzędność czy równorzędność ustaw konstytucyjnych z 
ustawami zwykłemi? Normy prawne i metaprawne (Lwów 1930), O t. zw. 
ustawodawstwie tymczasowem (Lwów 1883), Prawo państwowe jako przeciwieństwo 
nauk prawnych (1893), Studya z zakresu prawa wyborczego (1897), Materjały do sprawy 
polskiej na Kongresie Wiedeńskim 1814/15 (1920), Walka z parlamentaryzmem (1923), 
O niezmienności ustaw w Polsce dawnej a dzisiejszej (1928), Projekt reformy Konstytucji 
Polskiej (Lwów 1928), Obywatelstwo państwa polskiego (Kraków 1921), Powojenny 
ustrój państw europejskich (Kraków 1926)2, Współczesny ustrój prawno-polityczny 
Polski i innych państw słowiańskich (Lwów 1928), O dążeniach do reformy ustroju w 
niektórych państwach, a zwłaszcza w Polsce (1930) i Życie gospodarcze a ustrój państwa 
(Warszawa 1930). W sumie napisał ponad 70 prac. Określając zakres zainteresowań 
naukowych tego badacza możemy, że: „Prace prof. Starzyńskiego dotyczyły reżimu 
konstytucyjnego Polski, krajów słowiańskich i innych państw europejskich”3. Ehrlich 
napisał o Starzyńskim w ten sposób: "We Lwowie po polonizacji Uniwersytetu nie było 
zrazu katedry prawa politycznego. Wykładali ją zastępczo uczeni polscy specjalizujący 
się właściwie w innych przedmiotach, aż w r. 1883 habilitował się z prawa politycznego 
Stanisław Starzyński4 (1853-1935), po studiach we Lwowie, Wiedniu i Monachium i po 
niedługiej służbie administracyjnej. Praca habilitacyjna o tzw. ustawodawstwie 
tymczasowym należała do najważniejszych zdobyczy ówczesnej polskiej nauki prawa 
politycznego; omawiała, uwzględniając gruntownie literaturę naukową francuską i 
niemiecką oraz różne ustroje, najbardziej podstawowe zagadnienia prawa politycznego, 
nie pomijając zresztą nawet nazwy prawa <politycznego>. (..) W pracach swych 
operował pojęciami dokładnie sformułowanymi, wyciągając logiczne konsekwencje z 
założeń (..) Zasiadając od młodości (z przerwami) w austriackiej Izbie Posłów (później 
przez krotki czas w Izbie Panów5) zapoznał się praktycznie z wieloma zagadnieniami 
systemu parlamentarnego. W austriackiej (po niemiecku wydawanej) encyklopedii 
prawnopaństwowej był autorem szeregu artykułów, które należą w niej do najlepszych, a 
dotyczą podstawowych zagadnień ówczesnego prawa politycznego austriackiego. Po 
odbudowaniu państwowości polskiej omawiał m. in. różne zagadnienia konstytucyjne 
                                                 
1 Górski, Podolscy…, s. 44. 
2 S. Starzyński, Powojenny ustrój państw europejskich, Kraków 1926, s. 102. 
3 J. Wirski, La philosophie du droit et le droit public, w: Pologne 1914-1939, vol. III, Vie intellectuelle 
et artistique, Neuchâtel 1947, s. 292. 
4 S. Stroński, Edward..., s. 50. 
5 E. Dubanowicz, Działalność polityczna Stanisława Starzyńskiego, w: E. Dubanowicz, L. Ehrlich, 
Stanisław Starzyński. Z okazji pięćdziesięciolecia doktoratu, Lwów 1932, 11-13.  
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polskie1, opracował zarys porównawczy nowoczesnego ustroju państw europejskich 
(właściwie nie tylko europejskich), to znowu specjalnie słowiańskich, omawiał też 
zagadnienie praw podmiotowych”2. 

Kilkadziesiąt lat później dwaj inni badacze następująco scharakteryzowali 
zainteresowania naukowe Starzyńskiego: „(..) prowadził pionierskie w Polsce badania 
nad pojęciami państwa i władzy państwowej, podziałem władzy, zagadnieniem 
połączenia państw, stosunkiem ustaw zasadniczych do zwyczajnych, prawem 
konieczności państwowej i źródłami prawa konstytucyjnego; badał prawne problemy 
samorządu, suwerenności i decentralizacji; przygotował projekt polskiej reformy 
konstytucyjnej (1928); wydawał zbiory źródeł prawa austriackiego”3.  

Warty przypomnienia jest udział Starzyńskiego w dyskusjach dotyczących 
Konstytucji. Najpierw był członkiem, obok Buzka, komisji powołanej przez TRS, 
optującej za konstytucją monarchiczną i trudno go podejrzewać o nieszczere poparcie 
takiej opcji. Generalnie podolski arystokrata ducha doceniał znaczenie wszystkich ustaw 
zasadniczych, podkreślając ich nadrzędność nad innymi aktami prawnymi4, ale 
równocześnie stał na stanowisku prymatu prawa wiecznego5. Nic dziwnego zatem, że z 
perspektywy wieczności zajmował wobec Konstytucji marcowej konsekwentnie 
krytyczne stanowisko6, gdyż uważał, że jest „przedemokratyzowana”7. Galicyjski 
konserwatysta z dużym dystansem podchodził do demokracji8, a szczególnie do 
demokracji bezpośredniej9. Gdy po zakończeniu I Wojny Światowej ponownie pracował 
nad konstytucją, biorąc udział w tzw. „Ankiecie”, gdzie z inicjatywy premiera 
Moraczewskiego wraz z innymi specjalistami od prawa publicznego przygotowywał 
założenia ustawy zasadniczej10, przejawiła się jego „dążność do stworzenia systemu 
zabezpieczającego zarówno przed radykalizmem izby poselskiej11, jak i przed dyktaturą 
głowy państwa”12. Obawa przed tą dyktaturą oraz pogodzenie się z przewagą izby niższej 
pozwalają go zaklasyfikować jako konserwatystę umiarkowanego, nie reakcyjnego, 
dalekiego od fundamentalizmu, zdającego sobie sprawę z olbrzymich trudności 
związanych z integralnym powrotem do przedrewolucyjnych rozwiązań13.  

                                                 
1 M. Pietrzak, Rządy..., s. 39-41. S. Starzyński, Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i innych 
państw słowiańskich, Lwów 1928, s. 67. 
2 L. Ehrlich, Zarys..., s. 33-34. 
3 A. Śródka, P. Szczawiński, Biogramy..., Część I Nauki społeczne, Zeszyt 3 P-Z, s. 309. 
4 S. Starzyński, Nadrzędność czy równorzędność ustaw konstytucyjnych z ustawami zwykłemi? Normy 
prawne i metaprawne, Lwów 1930, s. 1-2. 
5 „Co do kwestji stosunku prawa pozytywnego do najwyższych zasad nadziemskich sądzimy, że rzecz 
tę ujął genialnie mądry jurysta rzymski w powszechnie znanej formule: „Iuris praecepta haec sunt: 
neminem laedere, honeste vivere, suum cuique tribuere"”. Ibidem, s. 16. L. Ehrlich, Dotychczasowa 
działalność naukowa Stanisława Starzyńskiego, w: E. Dubanowicz i L. Ehrlich, Stanisław..., s. 26. 
6 S. Starzyński, Konstytucya państwa polskiego, Lwów 1921, s. 53. 
7 A. Ajnenkiel, Spór..., s. 274. S. Starzyński, Konstytucja RP, „Przegląd Prawa i Administracji” 1921, z. 
1-6, s. 97. S. Starzyński, Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i innych państw słowiańskich, 
Lwów 1928, s. 32.  
8 S. Starzyński, Współczesny..., s. 80. 
9 S. Starzyński, Powojenny ustrój państw europejskich, Kraków 1926, s. 100.  
10 S. Starzyński, Konstytucya..., s. 54. 
11 Ibidem, s. 53. 
12 S. Krukowski, Geneza..., s. 56-58. 
13 Szlachta, Osłabić dominację partii. Zagadnienie Izby wyższej parlamentu w pismach polskich 
konserwatystów do 1939 r. „Pro Fide, Rege et Lege”, nr 3/4, 2001, s. 13-14. 
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Jego dzieła w dalszym ciągu zasługują na lekturę, ponieważ wiele z uwag 
zachowuje aktualność, niektóre są prorocze (postulat stworzenia w Polsce Trybunału 
Konstytucyjnego1), a inne zmuszają do myślenia i być może kiedyś doczekają się 
realizacji ( wzmocnienie Senatu, ustanowienie instytucji wiceprezydenta2).  

Po Ehrlichu, Rozmarynie, Dubanowiczu i Starzyńskim przypomnimy Zdzisława 
Próchnickiego, który zaznaczył swoją obecność na naukowej arenie w 1902 r., gdy w 
„Zawsze Wiernym Mieście” wydano jego, liczącą ponad 160 stron, rozprawę 
Konstytucya austryacka, będącą zapisem 12 wykładów, jakie wygłosił na Uniwersytecie, 
gdzie w 1898 r. uzyskał tytuł doktora praw. W ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku był 
on też prezesem Czytelni Akademickiej w okresie 1895/96, która to funkcja należała do 
„jednej z trzech naczelnych władz”3 we Lwowie. Godne odnotowania jest też to, że w 
1902 r. został Próchnicki współzałożycielem lwowskiej Szkoły Nauk Politycznych oraz 
jego działalność w Towarzystwie dla Popierania Nauki Polskiej. Na niwie politycznej 
pokazał się w 1904 r. w charakterze działacza Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, 
z którego ramienia od 1908 r. zasiadał w Radzie Miejskiej Lwowa. W trakcie 
odzyskiwania niepodległości na początku 1919 r. zasiadał w Komisji Rządzącej dla 
Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Spiszu i Orawy. Później został współautorem dwóch 
podręczników: wraz z B. Janowskim Wiadomości z ogólnej nauki o państwie (Lwów 
1920) oraz wspólnie z F. Bujakiem, Z. Pazdrą i S. Sobińskim bardziej „przekrojowego” 
opracowania, stanowiącego rozszerzenie poprzedniego Polska współczesna. Geografja – 
życie gospodarcze – ustrój państwowy – administracja (Lwów 1923)4. W drugiej 
połowie lat 30-tych Próchnicki jako zastępca profesora prowadził na drugim roku 
studiów zajęcia z prawa politycznego5. 

W następnej kolejności powinno się wymienić pracującego pod kierownictwem 
Ehrlicha w Katedrze Prawa politycznego i prawa narodów docenta Zenona 
Wachlowskiego. Był on autorem monografii O interpretacyjnych postanowieniach 
konstytucji (1925) i książki Rząd prezydencjalny w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
(Lwów 1935). W pracy tej autor pokazuje jak zmienił się ustrój polityczny w USA pod 
wpływem tzw. opinii publicznej, popierającej wzrost kompetencji prezydenta, co 
intepretuje jako zwycięstwo demokracji i rzeczywistości nad nomokracją. Amerykańskie 
ludowładztwo wyraża się w absolutnej władzy przywódcy, czerpiącego swą siłę z partii, 
na czele której stoi. Partia ta wraz z ze swoją oponentką tworzą prosty system, 
umożliwiający pociąganie władzy do odpowiedzialności. Ich rywalizacja jest znacznie 
ważniejsza niż „papierowe” przepisy konstytucji. Wachlowski napisał jeszcze 
monografię O interpretacyjnych postanowieniach konstytucji (Lwów 1931), rozprawę 
Suwerenność prawna i polityczna w historii i teorii angielskiej (Lwów 1938) oraz 
pierwsze polskie duże i głośne opracowanie naukowe poświęcone partiom politycznym, 
zatytułowane Stronnictwa polityczne w państwie współczesnym, które zostało wydane w 
Krakowie w 1939 r. W książce tej dokonuje głębokiej i obszernej analizy miejsca 
zajmowanego w nowoczesnym państwie przez partie polityczne na przykładach Wielkiej 
                                                 
1 S. Starzyński, Współczesny..., s. 147.  
2 S. Starzyński, Konstytucja…, s. 28.   
3 W. Konopczyński, Dubanowicz Edward, w: E. Rostworowski (red. nacz.), Polski..., op. cit., t. V, s. 
425. 
4 E. Rostworowski (red. nacz.), Polski..., t. XXVIII, s. 551-552. 
5 Spis wykładów w roku akademickim 1938/1939 na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, 
realizowanych po wojnie we Wrocławiu oraz spis wykładów w roku akademickim 1946/1947, s. 19. 
Rocznik Polityczny i Gospodarczy, Warszawa 1937, s. 804. Rocznik Polityczny i Gospodarczy, 
Warszawa 1939, s. 489. 
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Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy Związku Radzieckiego. Podkreśla ich niezbędność 
dla funkcjonowania mechanizmu państwowego, niezależnie od ustroju, przy czym 
akcentuje większy demokratyzm systemu dwupartyjnego. Pokazuje dokonujący się, np. 
w parlamentach, proces instytucjonalizacji stronnictw politycznych, związany z 
przekształcaniem się ich w centra władzy. Godna odnotowania jest również aktywność 
Wachlowskiego na polu krzewienia postępowych idei w ramach wolnomularstwa1. 
Wojna przerwała karierę naukową lwowskiego badacza, a jego losy po aresztowaniu w 
1940 r. przez służby radzieckie pozostają przedmiotem sporów2. 

Warto jeszcze wspomnieć Antoniego Wereszczyńskiego. Miał on zajęcia na 
Studium Dyplomatycznym Wydziału Prawa, ale głównie pracował na Politechnice, gdzie 
nawet do zaprowadzenia nowych porządków przez władzę radziecką był rektorem3. W 
czasie okupacji niemieckiej w swoim domu prowadził wykłady i ćwiczenia z prawa 
politycznego. Później wyjechał do Wiednia, gdzie zmarł. 

W 1935 we Lwowie ukazał się podręcznik jego autorstwa zatytułowany Wiadomości 
o Polsce współczesnej ze szczególnem uwzględnieniem stosunków politycznych, 
gospodarczych i społecznych. Przez karty tego dzieła czerwoną nicią przewija się 
przekonanie o słabości „przedmajowego” ustroju w Polsce i słuszności oraz popularności 
zmian, jakie się dokonały po zamachu4. 

Wereszczyński napisał też ciekawą książkę poświęconą odżywaniu antycznych 
pomysłów ustrojowych w epoce nowoczesnej - Państwo antyczne i jego renesansy 
(Lwów 1934). Lwowski konstytucjonalista mocno akcentuje w swojej rozprawie totalny 
charakter starożytnej państwowości. Zauważa pozorność, płytkość antycznej demokracji, 
która przykrywa panowanie tradycyjnych elit nad zdezorientowanymi masami. Historia 
się powtarza i w latach 30-tych XX wieku lud, zniechęcony kryzysem parlamentaryzmu, 
rezygnuje z ludowładztwa i, wabiony nowymi pomysłami ustrojowymi, zwraca się w 
stronę silnych, cezarystycznych jednostek, które podnoszą leżącą na ulicy władzę, 
wzbudzając przy tym zachwyt tłumów, z chęcią wyzbywających się liberalnych 
zdobyczy i rzucających się w objęcia omnipotentnego Lewiatana. W ten sposób 
następuje powrót do starożytności, ale w pewien sposób także do opartego na stanach 
Średniowiecza z partyjną nomenklaturą zamiast arystokracji i parweniuszowskim, 
charyzmatycznym uzurpatorem zamiast króla. Wereszczyński podkreśla globalny 
charakter opisywanych przez siebie procesów, dokonujących się w Niemczech, Austrii, 
Japonii, w łagodnej, „soft” wersji we Włoszech, w Turcji czy Stanach Zjednoczonych 
wreszcie.  

Przywrócenie władzy radzieckiej we Lwowie w 1944 r. oznaczało definitywny 
koniec obecności polskich nauk prawnych na Uniwersytecie, który zamiast Jana 
Kazimierza uzyskał nowego patrona w postaci Iwana Franki. Jednak możemy mówić o 
kontynuacji tradycji galicyjskiej Alma Mater w stolicy Dolnego Śląska, dokąd po II 
Wojnie Światowej przeniosła się spora część lwowskich naukowców.  

Stało się tak pomimo tego, że w Krakowie usilnie namawiano pracowników nauki 
przybyłych ze Wschodu do pozostania nad Wisłą5. Oni jednak po naradzeniu się 
                                                 
1 L. Hass, Zasady w godzinie próby. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 
1987, s. 180  
2 A. Redzik, Wydział..., s. 4. K. Żygulski, Jestem..., s. 113-114. L. Hass, Masoneria polska XX wieku. 
Losy, loże, ludzie, Warszawa 1993, s. 318. 
3 Z. Popławski, Represje okupantów na Politechnice Lwowskiej, „Semper Fidelis” 1990, nr 4. 
4 A. Wereszczyński, Państwo antyczne i jego renesansy, Lwów 1934, s. 268. 
5 W. Wrzesiński, Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-2002, w: T. Kulak, M. Pater, W. Wrzesiński, 
Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002, Wrocław 2002, s. 202. 
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zdecydowali, że nie pragną zasymilować się na "Jagiellonce", lecz wolą zacząć całkiem 
od nowa na Ziemiach Odzyskanych1 i wyrazili chęć wzięcia udziału w wyprawie 
wrocławskiej2, żywiąc się nadzieją, iż będzie im dane powrócić do Małopolski 
Wschodniej3. Oczekiwaniom tym nie dane było się spełnić, dzięki czemu tradycje 
lwowskie wciąż są żywe we Wrocławiu. Temu przekonaniu dawano wyraz wielokrotnie 
na przestrzeni ponad pół wieku od odzyskania przez Polskę największego miasta Śląska. 
Na przykład jeden z repatriowanych naukowców w wystąpieniu okolicznościowym na 
oficjalnej akademii dwadzieścia lat po przybyciu ze Lwowa do Wrocławia nie mógł się 
powstrzymać przed takim sentymentalnym wspomnieniem: "Na bibliotece jednej z 
uczelni lwowskich widniał napis, który mnie jako studenta przekonywał w sposób 
szczególny, a który głosił: "Hic mortui vivunt et multi loquntur""4. Chociaż coraz mniej 
żyje ludzi pamiętających Uniwersytet Jana Kazimierza, wciąż żywa jest lwowska 
legenda, nigdy nie tracąca swej magicznej mocy. To właśnie ona stanowiła magnes, 
ściągający do Wrocławia wojennych rozbitków5, pragnących nad Odrą odnaleźć 
niepowtarzalny duchowy klimat Lwiego Grodu. Dzięki temu chyba na trwałe " (...) 
genius loci lwowskich uczelni przeniósł się wraz z ich profesurą w zniszczone wojną 
mury wrocławskie, jakże często architektonicznie tak podobne do Uniwersytetu Jana 
Kazimierza, czy starego Ossolineum"6. 

W stolicy Śląska każdy, kto przynajmniej trochę interesuje się powojenną historią 
miasta, wie, że trzon pierwszego „zaciągu” kadry naukowej tworzyli ludzie przybyli znad 
Pełtwi7. Było tak również na wrocławskim Wydziale Prawa w polskim Wrocławiu8, 
gdzie nawet organ naukowy nazywa się tak samo jak jego lwowski odpowiednik czyli 
ukazujący się we Wrocławiu od 1972 r. „Przegląd Prawa i Administracji”9, bo spośród 
założycieli tego wydziału ze Lwowa pochodzili: spełniający funkcje organizatorskie 
Kamil Stefko oraz Tadeusz Bigo, Stanisław Hubert, Lesław Adam, Wincenty Styś, Józef 
Fiema, Franciszek Longchamps de Bérier i Stanisław Serwacki10. Spośród nich przed 
wojną prawem publicznym zajmowali się: Bigo, Stefko, Adam i Longchamps de Bérier. 
Żaden z nich w centrum swojego zainteresowania nie umieszczał prawa państwowego, 
choć Adam był w Katedrze prawa politycznego i prawa narodów11, a Bigo na 
podziemnym Wydziale Prawa podczas okupacji niemieckiej miał zajęcia z prawa 
politycznego12. We Wrocławiu zajmowali się prawem międzynarodowym, 
administracyjnym lub finansowym. Oznacza to, że w przypadku Zakładu Prawa 

                                                 
1 W. Wrzesiński, Powstanie i przeobrażenia wrocławskiego środowiska naukowego, w: W. Wrzesiński 
(red.), 50 lat nauki we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 9 .W. Wrzesiński, Uniwersytet..., s. 203. 
2 S. Kulczyński, Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta, „Zeszyty Wrocławskie” nr 2 z 1952 r., s. 6-8. 
3 W. Wrzesiński, Historyczne spory o charakter rozwoju polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego (1945-
1995), w: T. Kulak (red.), Rola Uniwersytetu Wrocławskiego w nauce po II Wojnie Światowej i jego 
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Państwowego, później przekształconego w Katedrę Prawa Państwowego trudno jest 
mówić o bezpośredniej personalnej kontynuacji lwowskiej tradycji, choć można mówić o 
tradycji kresowej, gdyż długoletni kierownik zespołu zajmującego się prawem 
politycznym czyli hrabia Andrzej Mycielski pochodził z Wilna. 

Tym niemniej nie znaczy to, że nie możemy sformułować tezy o pośrednim 
przejmowaniu lwowskich wzorców. Wszak tacy ludzie jak Aleksander Patrzałek, 
Kazimierz Działocha czy Janusz Trzciński, którzy stanowią drugie pokolenie 
wrocławskich badaczy zjawisk prawnokonstytucyjnych, mieli zajęcia z lwowskimi 
profesorami, dzięki czemu mogli przejmować pewne wzorce kulturowe i przekazywać je 
swoim następcom, którzy pamiętają o wschodniomałopolskich korzeniach uprawianych 
przez Polaków we Wrocławiu nauk prawnych. Świadczy o tym owocna wyprawa w 2004 
r. do Lwowa aktualnego Kierownika Katedry Bogusława Banaszaka w towarzystwie 
obiecującego przedstawiciela już czwartej generacji dolnośląskich konstytucjonalistów o 
polskim rodowodzie Ryszarda Balickiego. Nawiązane kontakty z lwowskim Wydziałem 
Prawa Uniwersytetu Iwana Franki powinny być korzystne dla obu stron i należy mieć 
nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana.  

STRESZCZENIE 

Lwowski Uniwersytet Jana Kazimierza zyskał na znaczeniu, podobnie jak całe miasto, 
wówczas, gdy pod Wysokim Zamkiem umieszczono najważniejsze w autonomicznym 
Królestwie Galicji i Lodomerii instytucje. Potrzebowały one fachowych urzędników, co w 
poważny sposób przyczyniło się do pojawienia się kształcących ich akademickich nauczycieli i 
badaczy, zajmujących się prawem publicznym. 

Ich umiejętności przydały się, gdy przyszła pora opracowywania fundamentów 
ustrojowych odradzającego się państwa polskiego. Po Akcie 5 Listopada w komisji 
konstytucyjnej Królestwa Polskiego znalazł się wielki lwowski historyk prawa Oswald Balzer, 
który współuczestniczył w pierwszej oficjalnej XX-wiecznej próbie napisania polskiej ustawy 
zasadniczej. Głównym referentem powołanej przez Tymczasową Radę Stanu Komisji 
Konstytucyjnej był Józef Buzek, który po 11 listopada 1918 r. przestrzegał przed „zbytnią 
republikanizacją” ustroju. Ich dzieło kontynuował pracujący na tej samej uczelni sensu stricto 
konstytucjonalista Edward Dubanowicz, który dostąpił zaszczytu przewodniczenia gremium, 
jakie opracowało projekt Konstytucji Marcowej. Ten akt prawny poddany został poważnej 
krytyce, w tym również ze strony mistrza Dubanowicza czyli Stanisława Starzyńskiego, 
uważającego ten akt prawny za zbyt demokratyczny.  

Prawem konstytucyjnym zajmował się też kierujący w latach 30-tych Katedrą prawa 
politycznego i prawa narodów Ludwik Ehrlich, znany przede wszystkim jako twórca metody 
pozytywistycznej w prawie narodów. Jednym z jego podwładnych był Zenon Wachlowski – 
autor pierwszego w polskim piśmiennictwie szerszego opracowania poświęconego 
stronnictwom politycznym. Innym konstytucjonalistą był Antoni Wereszczyński, doszukujący 
się podobieństw między antycznym totalnym ludowładztwem a współczesnymi demokracjami. 
Kolejny warty wspomnienia badacz zagadnień konstytucyjno-prawnych to Zdzisław Próchnicki, 
specjalizujący się we współtworzeniu tak potrzebnych w II RP podręczników, przybliżających 
młodzieży prawnopolityczną rzeczywistość odrodzonego państwa.  

W odmiennej pod różnymi względami Polsce Ludowej odnalazł się początkujący przed 
wojną we Lwowie na konstytucyjnej niwie Stefan Rozmaryn, który osiadł w Warszawie, gdzie 
spod pióra spłynęła Konstytucja Lipcowa. Jednak duchowy klimat Alma Mater znad Pełtwi 
odnajdziemy przede wszystkim w stolicy Śląska, do której po wojennej zawierusze przeniosło 
się sporo naukowców tworzących polski Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, na 
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którym kolejne generacje konstytucjonalistów, w tym również autor tego opracowania, nie 
zapominają o lwowskich afiliacjach nadodrzańskiej Wszechnicy.  
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ЦЕНТРАЛЬНО–СХІДНА ЄВРОПА 
В ПОГЛЯДАХ ЮЗЕФА ПІЛСУДСЬКОГО 

ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
Марек Мацєєвскі 

Після здобуття Польщею в кінці 1918 р. незалежності, її влада зіткнулася з 
важливою проблемою визначення місця і ролі Речі Посполитої в Європі та 
налагодження стосунків із сусідніми державами. Проблема формулювання цілей 
польської зовнішньої політики і реалізації цих концепцій виявилася не менш 
важливою від упорядкування після багатьох років окупації складних внутрішніх 
справ: устроєвих, правових, соціальних і культурних. Завершення Першої світової 
війни привело до істотних змін на політичній мапі нашого континенту в порівнянні 
з періодом до її вибуху. Як відомо, розпалися європейські потуги - імперії 
Габсбургів, Гогенцоллернів і Романових - і на руїнах цих імперій повстали нові 
держави, в тому числі Польща. Деякі європейські країни, огорнені політичною та 
економічною кризою, потрапили у вир революції, яка вибухла в 1917-1919 роках. У 
результаті цих змін повстали нові, досі невідомі в світі політичні явища, тобто 
комунізм і фашизм, які вже в двадцятих роках ХХ століття стали двома проявами 
тоталітаризму, котрий ознаменував майже цілий період цього бурхливого століття. 
Все це не могло не вплинути на зовнішню політику відродженої Речі Посполитої1. 
З огляду на географічне розташування, новій Польщі довелося з кінця 1918 р. 
безпосередньо межувати з двома зі своїх донедавніх загарбників - з Німеччиною і 
Росією (Радянською). Вже на початку свого існування Річ Посполита була змушена 
розпочати з цією другою державою руйнівну війну, для того щоб зберегти 
незалежність. Що стосується Німеччини, то хоча між ними і не було війни, проте 
стосунки з Рейхом залишалися напруженими, постійно загрожуючи вибухом 
військового конфлікту, зокрема, в результаті розвитку в цій країні 
націоналістичних тенденцій і прагнення помсти, які були скеровані проти 
положень Версальського договору 1919 р. І більшовицькою Росією, і 
республіканською Німеччиною Польща сприймалася як нестійкий і небажаний твір 
післявоєнного міжнародного порядку, який повинен - як очікувалося в цих країнах 
- швидко зникнути з карти Європи. З різних причин ненайкращими були також 
стосунки Другої Речі Посполитої з Чехословаччиною, а особливо з Литвою. Добрі 
відносини тодішня Польща здолала налагодити, загалом, лишень з одним своїм 
сусідом - Румунією, а також із Угорщиною і деякими балтійськими країнами та з 
західними державами, головним чином Францією і Великобританією. Останні дві 
країни (особливо Франція) розглядалися в якості стратегічних партнерів і 
союзників Речі Посполитої. Варто пригадати, що польський уряд швидше 
скептично відносився до діяльності Ліги Націй та різних планів з роззброєння. 
Представлене розташування і ситуація Польщі на міжнародній арені призвели до 
вироблення владами Речі Посполитої майже відразу після здобуття незалежності 
                                                 
1 У науковій літературі можна зустрітися з поглядом, що в міжвоєнній Польщі - в основному в 
колах правлячої декілька років санації - не було розроблено чіткої і тривалої 
зовнішньополітичної доктрини тільки не завжди цільної концепції цієї політики, які змінювалися 
в часі і не були послідовно реалізовані. Такий підхід, здаєтся, заперечують результати 
найновших наукових досліджень, особливо В. Палюха, представлені ним у монографії Myśl 
polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926-1939, Lublin 2005, c. 567 i н. 
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теорії двох ворогів країни - Німеччини і Росії1. З цього геополітично 
обґрунтованого положення виходили в своїх поглядах на Польщу вже в кінці 
другої декади ХХ ст. Тимчасовий Голава Держави Юзеф Пілсудський і його 
прихильники. Слід додати, що воно проявлялося - хоча і з різною інтенсивністю і в 
більшій мірі в стосунку до Радянського Союзу - в польській зовнішній політиці в 
принципі протягом цілого міжвоєнного періоду. У зв'язку з цим, метою було не 
допустити до збільшення потужності як Німеччини, так СРСР, особливо до 
укладення між двома державами політичного і військового співробітництва. Не без 
причини в можливій співпраці Рейху і Радянського Союзу польська влада вбачала 
особливу загрозу для незалежності, територіальної цілісності і безпеки Речі 
Посполитої. 

Прагнення забезпечити Польщі безпеку в аспекті зовнішньому (від двох 
ворожих сусідів) і внутрішньому (від кресових меншин) лягло в основу прийнятих 
невдовзі після закінчення Першої світової війни пілсудчиками концепцій в сфері 
територіальної перебудови Центрально-Східної Європи. Розвинені, особливо в 
1919-1920 роках положення в цій області прийняли форму федераційних ідей 
регіонального характеру, які мали надати цій частині континенту понадетнічну і 
коопераційну структуру. Вищезгадані концепції сягали своїм корінням до деяких 
поглядів Пілсудського іще з перелому ХІХ-ХХ ст., заснованих на переконанні в 
необхідності знищення російської імперії і створення на її руїнах невеликих 
держав2. Цьому переконанню він залишився вірний майже до кінця свого життя. 
Коли він помирав у 1935 р. то напевно мусив собі усвідомити, що бажання 
фундаментально ослабити Росію, якою тоді керував диктатор Йосип Сталін і яка 
ставала сильнішою у військовому і економічному плані, виявилося всього лишень 
простою фантазією, так само як намагання ослабити її в період нацистської 
Німеччини. Повертаючись, однак, до перерваної теми щодо федеративної ідеї: 
розроблені після Першої світової війни Пілсудським і його прибічниками з 
бельведерського табору так звані східні плани набули - це варто підкреслити - 
першими польськими ідеями, що стосувалися Центральної Європи. Вже в ХІХ ст. 
концепції створення федерації в цій частині континенту, яка мала перед усім мати 
слов'янський характер, промували (іноді поєднуючи плани в цій галузі з ідеями 
загальноєвропейської спільноти) деякі тодішні польські інтелектуали і політики: 
Адам Чарторискі, Кароль Ліберт, Адам Міцкевич і Едвін Гордашевскі3. Крім того 
                                                 
1 Ibidem, с. 613 i н. Пор. також: L. Piątkowski, Rosja w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego do 1921 
roku, „Res Historica”, з. 8, 1999, с. 44 i н.; M. Stolarska, Rosja a niepodległość Polski w publicystyce 
piłsudczyków lat 1917-1922 (w:) Wizje przyszłej Polski w myśli politycznej lat I i II wojny światowej, 
pod red. M. Tanty`ego, Warszawa 1990, с. 238 i н.; T. Serwatka, Józef Piłsudski a Niemcy, Wrocław 
1997, с. 12 i ін.; J. Faryś, Niemcy w polskiej myśli politycznej 1918-1939 (в:) U źródeł polskiej 
nowoczesnej myśli politycznej w XIX i XX wieku, під ред. M. Baumgarta i J. Jekiela, Szczecin 1996, 
с. 209 i н. 
2 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, т. II, Warszawa 1937, с. 253. Пор. W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław-
Warszawa-Kraków 1995, с. 21 i н. Див.: A. Nowaka: Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej 
polityki wschodniej 1733-1921), Kraków 1999, с. 317 i н.; Polska i trzy Rosje. Studium polityki 
wschodniej Piłsudskiego (do kwietnia 1920 r.), Warszawa 2001, с. 155 i н.  
3 Більше на цю тему я пишу між іншим в статтях: Federacja europejska w polskich koncepcjach od 
Stanisława Leszczyńskiego do Rowmunda Piłsudskiego, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, № 1, 2005, с. 139 i н.; Zjednoczona 
Europa w polskich koncepcjach od XVIII do XX wieku (в:) Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-
prawne. Najnowsze kierunki badań, під ред.. R. M. Małajnego, Katowice 2008, с. 79 i н. 
(співавторство з Л. Махаєм). 
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іще попередня польська політична і правова доктрина зробила чималий внесок у 
розвиток ідеї співробітництва а навіть європейської єдності, вистачить пригадати 
погляди Станіслава з Скарбімєжа, Павла Влодковіца, Станіслава Лєщиньського і 
Каєтана Скшетуського. На відміну від згаданих політиків та ідеологів (і деяких 
польських мислителів ХІХ ст. та початку ХХ ст. - зокрема Войцєха Богуміла 
Ястшембовського, Стефана Бущиньського або ж Ігнаци Падеревського), які 
будували плани побудови спільноти цілого континенту (Сполучені Штати Європи), 
пілсудчики дискутували в основному на тему створення союзу держав, 
розташованих у центрально-східній частині Європи. Нереальними, а навіть 
шкідливими в політичних умовах, що виникли на континенті після Першої світової 
війни, які характеризувалися різким конфліктом інтересів окремих країн і 
прагненням більшості держав зберегти свою незалежність, вважали можливі ідеї 
щодо створення загальноєвропейської федерації. З огляду на це вони досить 
скептично відносилися, наприклад, до популярної в 20-ті роки ідеї пан-Європи 
австійського дипломата Річарда фон Куденхове-Калергі1.  

Пілсудського і його прибічників не переконували також - щоправда не 
пов'язані з загальноєвропейськими концепціями єдності - промовані ендеками 
на чолі з Романом Дмовскім націоналістичні інкорпоративні пропозиції по 
відношенню до непольських національностей, які проживали на східних кресах 
Речі Посполитої. Бельведерський табір і націонал-демократи різнилися, 
зрештою, не тільки в цьому питанні але також в оцінці загрози для Польщі 
особливо з боку її східного сусіда2. Проголошуваній ендецією п'ястовській ідеї 
пілсудчики протиставляли ягеллонську концепцію. Вони вбачали в ній таке 
системне рішення, яке більш сприяло інтересам Польщі, оскільки створювало - 
прикладом Першої Речі Посполитої - властиву основу будови, опертої на 
взаємній повазі і толеранції, політичної спільноти локальних батьківщин при 
збереженні культурних, моральних і релігійних відмінностей. Ці положення 
супроводжувалися переконаннями Пілсудського про провідну роль Польщі в 
Центральниій і Східній Європі як найбільшого після Росії (яку треба було 
послабити будь-якою ціною) і найвпливовішої держави в цьому регіоні3. Перш 
ніх перейти до обговорення федеративних концепцій пілсудчиків слід іще 
зробити деякі загальні зауваження щодо характеру й наслідків ціх ідей. 
Тимчасовий Голова Держави аж ніяк не вважав федерацію (указуючи в цій 
сфері на приклад Австро-Угорщини і Швейцарії) ідеальною територіальною 
                                                 
1 Пор. J. Tombiński, Początki ruchu paneuropejskiego w Polsce, „Prace Historyczne”, з. 118, Kraków 
1995, с. 84 i н.; G. Haręża, Z problematyki paneuropeizmu w Drugiej Rzeczypospolitej (в:) Doktryny 
polityczne i prawne u progu XXI wieku. Wybrane problemy badawcze, під ред.. M. Maciejewskiego i 
M. Marszała, Wrocław 2002, с. 267 i н.; A. Borzym, J. Sadowski, Polscy Ojcowie Europy, Warszawa 
2007, с. 82 i н. 
2 Якщо йдеться про ендецькі концепції в області території Польщі відсилаю до роботи Р. 
Дмовського, Polityka polska i odbudowa państwa, Warszawa 1826. Пор. також M. Leczyk, Komitet 
Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 1917-1919, Warszawa 1966, с. 220 i iн. 
3 Пор. W. Kalicki, Wypowiedzi Józefa Piłsudskiego dla prasy zagranicznej o międzynarodowej roli 
Polski w latach 1919-1920 (в:) Europa i integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX wieku, 
під ред. J. Juchnowskiego i J. Tomaszewskiego, Wrocław 2003, с. 40 i н. Це переконання 
Пілсудського не було однак засноване виключно на націоналістичних, а тим більше на 
імперіалістичних принципах - на відміну від насичених ідеєю гегемонії німецьких концепцій 
Східної Європи (Mitteleuropa) з кінця XIX i початку XX ст. У справі цих концепцій пропоную 
монографію A. Maршалка, Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996, с. 33 
i н. 
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структурою, хоча й без сумніву кращу - тому що більш тривалу - від вільного 
союзу держав. Він також не надавав великого значення питанню визначення 
правових засад для її функціонування, виходячи з припущення, що якщо 
вдасться її створити, то "принципи і положення самі знайдуться"1. Його ідеї в 
цій сфері в принципі обмежувалися тільки вказанням на необхідність створення 
федерації в Центрально-Східній Європі. Багато в чому федеративні погляди 
Пілсудського пригадували відповідні концепції польських соціалістів у 
міжвоєнний період, з якими він був зрештою в деякій мірі ідеологічно 
пов'язаний2. Вартно також наголосити, що жодна федеративна ідея пілсудчиків 
(ані інших політичних сил тодішньої Польщі) не дочекалися реалізації, хоча 
були - про що нижче - спроби здійснення цих намірів. Пригадаю, що 
федеративні наміри бельведерського табору стали однією з причин вибуху в 
1919 р. польсько-більшовицької війни. Щоправда вона закінчилася військовим 
успіхом Речі Посполитої, але в політичному плані вона однак означала (у 
результаті положень Ризького мирного договору 1921 р.) кінець зусиль в сфері 
створення союзу Польщі, Литви та України. 

Як уже згадувалося, федеративні ідеї Пілсудського почали набирати більш 
чітких політичних зарисів після здобуття Польщею незалежності. Навесні 1919 р. 
зусилля Тимчасового Голови Держави в цій області були виразно підтверджені 
його близькими соратниками - Леоном Вашілєвським і Янушем Радзивіллом. В 
обох випадках передумовою для формулювання думки про доцільність створення в 
Східній Європі іще чітко не окресленого союзу держав було згадане переконання 
Пілсудського в історичній місії Польщі в цьому регіоні. На початку травня 1919 р. 
Радзівілл прямо пише в своєму меморандумі, що Річ Посполита повиння стати 
"самостійною державою, свідомою своєї сили, своїх цілей і свого історичного 
покликання"3. Будучи такою державою, вона була б в змозі покликати до життя 
згадану федерацію, яка містилася в рамках ідеї Пілсудського про "Велику 
Польщу", яка мала складатися також з народів колишнього Великого князівства 
Литовського і України. У бельведерському таборі (в тому числі Л. Вішілєвскі) у 
зв'язку з цим панувало дещо наївне переконання, що литовці, білоруси й українці 
повинні цілком природно бути зацікавлені Польщею в страху перед постійною 
загрозою з боку Росії4. Пілсудчики не обмежувалися на зорі Другої Речі 
Посполитої тільки до прокламування федеративних ідей. Тимчасовий Голова 
                                                 
1 W. Balcerak, Koncepcje „integracyjne” w polskiej polityce zagranicznej (1918-1939), „Dzieje 
Najnowsze”, № 2, 1970, с. 33; K. M. Dziewanowski, Joseph Pilsudski. An European federalist, 1918-
1922, Stanford 1969, с. 91; P. Hauser, Federacyjna wizja Rzeczypospolitej w poglądach Józefa 
Piłsudskiego i próba jej urzeczywistnienia w latach 1918-1921 (в:) Polska i Ukraina. Sojusz z 1920 roku 
i jego następstwa, під ред. Z. Karpusa, W. Rezmera i E. Wiszki, Toruń 1997, с. 38; A. Micewski, W 
cieniu marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 1968, 
с. 25; J. Jekiel, Koncepcje wschodniej granicy Polski w polskiej myśli politycznej w latach 1918-1919. 
Rozważania wstępne (в:) U źródeł polskiej nowoczesnej myśli..., с. 169 i н. 
2 Пор. J. Juchnowski, Federalizm w myśli politycznej PPS a sprawa niepodległości Polski (1893-1918), 
Acta Universitatis Wratislaviensis, Seria „Nauki Polityczne”, т. XVIII, 1983, с. 36 i н.; idem, 
Federalizm i integracja europejska w myśli politycznej socjalistów polskich (1922-1939) (в:) 
Federalizm. Teorie i koncepcje, pod red. W. Bokajły, Wrocław 1998, с. 202 i н. 
3 Pro memoria Janusza Radziwiłła w sprawie granic wschodnich Polski z 10 V 1919 r., „Materiały do 
historii stosunków polsko-radzieckich”, т. II – listopad 1918-kwiecień 1920, Warszawa 1961, с. 255. 
Пор. також L. Wasilewski, Józef Piłsudski. Jakim go znałem, Warszawa 1935, с. 175-176. 
4 J. Konefał, Koncepcja federalistyczna Józefa Piłsudskiego (в:) Żar niepodległości. Międzynarodowe 
aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, під ред. L. Maliszewskiego, Lublin 2004, с. 59 i н. 
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Держави також намагався створити необхідні умови для вжиття заходів до 
втілення цих концепцій. З цією метою він спричинився до того, щоб прем'єр 
Єнджей Морачєвскі призначив функції міністра закордонних справ саме 
Вашілєвському, а іншим своїм соратникам (Титусові Філіповічові і Роману 
Кноллові) загварантував менш експоновані становища в цьому ресорті. Реалізація 
федераційних ідей, однак, зіткнулася з різними перешкодами. Одною з 
найсерйозніших було несумісне з планами Пілсудського становище литовців - хоча 
і не всіх, але переважної більшості - в питанні встановлення в Вільнюсі столиці цієї 
держави. Вони не уявляли собі будь-якого зв'язку з Польщею без приналежності 
Вільнюса до Литви. У задумах Пілсудського втілення федеративних планів 
вимагало охоплення Польщею земель, центрами яких були Вільнюс, Мінськ і Київ 
в якості умови створення пізніше на цих обшарах держав, об'яднаних із Річ 
Посполитою. З цієї причини деякі литовські політики (навіть прихильний Польщі 
Міхал Ремер) вважали вже в 1919 р., що плани Пілсудського, по суті, не опиралися 
на ідеї федерації, не кажучи вже про конфедерацію, але на концепції "імперії 
польських володінь", яка охоплювала колишню територію Ягеллонів1. У світлі цієї 
концепції зазначені східно-європейські народи були б - згідно з сучасним 
литовським автором Рімантасом Мікнисом - фактично падпорядковані полякам, не 
будучи рівноправними партнерами в рамках можливої федерації. Слід зазначити, 
що дану думку репрезентує не тільки згаданий дослідник, але іноді таке становище 
займають також деякі польські вчені2. У польській науковій літературі, однак, 
перевожає думка, згідно з якою належить розглядати ідеї Пілсудського у зв'язку з 
Литвою, Україною та в певному розумінні Білорусією в федераційному значенні. 
Зіткнувшись з сильним опором литовців у справі Вільнюса, Тимчасовий Голова 
Держави прийняв по відношенню до них політику доконаних фактів. Способом 
змусити литовців прийняти ідею федерації з Польщею - в задумах Пілсудського - 
мала бути збройна окупація польською армією Вільнюса, який в 1919 р. 
знаходився в руках більшовиків. Вірто відзначити, що політична ситуація в Литві 
(яка складалася з етнічної Литви і більшої від неї історичної Литви) у цей період 
була вкрай заплутаною, як і в Україні, про що йтиметься нижче. З 1917 р. там діяла 
Литовська Народна Рада (Тариба) під головуванням Антанаса Сметони, яка в 
лютому наступного року проголосила незалежну литовську державу, яка насправді 
частково залежала від Німеччини. Проти Тарибі виступили місцеві комуністи, 
скликуючи в 1918 р. власний уряд, а після приходу в Литву Червоної Армії в 1919 
р. проголошуючи створення Литовсько-Білоруської Соціалістичної Республіки. 
Вона проіснувала лишень до половини того року, коли владу - після розгрому 
більшовиків - знову прийняв уряд Тариби. Всі ці події на могли не вплинути на 
політичні наміри Пілсудського щодо Литви, і особливо самого Вільнюса. Згідно з 
сугестією Вашілєвського, "серйозно можна буде говорити з литовцями тільки тоді, 

                                                 
1 R. Miknys, Michał Römer, krajowcy a idea zjednoczenia Europy w pierwszej połowie XX w. (в:) O 
nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich 
implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, pod red. J. Kłoczowskiego i S. Łukasiewicza, Lublin 
2003, с. 99. Пор. також Z. Solak, Wyprawa kowieńska Michała Römera, „Niepodległość”, t. XLVII, 
Nowy Jork-Londyn 1995, s. 138 i n.; K. Katelbach, Moja misja kowieńska, „Zeszyty Historyczne”, № 
36, Paryż 1976, с. 60. 
2 Пор. A. Nowak, Polska i trzy Rosje..., с. 219 i н.; J. Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 
1988, с. 275 i н. Пор. також J. Cisek, Piłsudski`s Federalism 1918-1921 (в:) Wilsonian East Central 
Europe. Current Perspective, ed. by J. J. S. Micgel, New York 1995, с. 42 i н. 
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коли ми будемо тримати Вільнюс міцно в руках"1. З огляду на згадані політичні 
умови, Пілсудський на початку весни 1919 р. переконував згадуваного Ремера (в 
якому він вбачав майбутнього прем'єра Литви), що після приходу польських військ 
до Вільнюса він проголосить прокламацію, яка буде оголошувати самостійність 
литовської держави і водночас буде передбачати його зв'язок із Польщею. Литовці, 
однак, не мали наміру приймати пропозицію Тимчасового Голови Держави, 
послідовно вимагаючи визнання Вільнюса своєю столицею. Відмова зі сторони 
литовців остаточно переконала Пілсудського прийняти рішення про збройну 
окупацію Вільнюса, яка відбулася 19 квітня 1919 р. - але в основному вона була 
скерована на витіснення звідти комуністів, а не на анексію міста Польщею (за що 
виступали ендеки)2. Незважаючи на військові дії, він все ще розраховував на угоду 
з литовцями, проголошуючи наступну відозву до них, в якій він запевняв про 
визнання їх права на свободу "розв'язування внутрішніх і національних справ" та 
про готовність до встановлення цивільного уряду в Вільнюсі3. Пілсудський був 
переконаний, що процес створення центрально-європейської федерації повинен 
початися власне з налагодження відповідних стосунків з Литвою, ураховуючи 
прив'язаність корінних мешканців до справи власної державності. З одного боку 
він намагався змусити литовців до відповідних поступок на користь Польщі, з 
другого боку - намагався здобути їх прихильність за допомогою обіцянки 
підтримати їх зусилля по створенню і підтриманню самостійної литовської 
держави. Ця політика, однак, не принесла результатів, яких очікували пілсудчики, 
в основному через непримиренну позицію литовців, але також частково із-за 
тактичних помилок, які поповнював у стосунку до них бельведерський табір4. 
Питання про польсько-литовські відносини виросло до ранги настільки важливої 
проблеми, що знайшло своє відображення на Паризькій конференції в 1919 р. 
Серед польських делегатів на ній складалися дві різні позиції в цій справі: 
пілсудчики й ендеки5. Аналогічна поляризація думок про відносини Польщі зі 
східними сусідами проявилася в діючому з 1914 р. в столиці Франції Польському 
національному комітеті. Позицію пілсудчиків представляв у 1919 р. на цьому 
форумі Антоні Суйковскі, який з запалом переконував визнати значення 
створюваної федерації6. Таке територіально-устроєве рішення підтримував також 

                                                 
1 Raport L. Wasilewskiego z misji w Paryżu z 3 IV 1919 r., „Z dziejów Stosunków Polsko-
Radzieckich”, т. t. VI, 1970, с. 242. Пор. також T. Piszczykowski, Odbudowanie Polski 19114-1921. 
Historia i polityka, Londyn 1969, с. 259.  
2 Пілсудчики також не виключали, однак, вже ранньою весною 1919 р. можливості остаточного 
приєднання Вільнюся до Польщі, про що також свідчить такст статті в „Gazecie Polskiej” № 83 
від 16 III того ж року, в якому йдеться про необхідність перенесення кордонів Польщі на схід 
таким чином, щоб в її межах опинилися зокрема віленські, гродненські і білостоцькі землі. Пор. 
R. Wapiński, Miejsce ziem wschodnich Rzeczypospolitej przedrozbiorowej w polskiej świadomości 
politycznej lat 1864-1918, Acta Universitatis Wratislaviensis, Seria „Historia”, т. 116, 1994, с. 53 i н. 
3 S. Swianiewicz, Niezrealizowane plany Piłsudskiego, „Kultura”, № 5, Paryż 1960, с. 6. Пор. також J. 
Ochamański, Kulisy wyprawy wileńskiej Piłsudskiego, „Z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich”, т. 
IV, 1968, с. 69 i н.; J. Lewandowski, Federalizm. Litwa i Białoruś w polityce obozu belwederskiego (XI 
1918 – IV 1920), Warszawa 1962, с. 83 i наст. 
4 P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920, Warszawa 1966, с. 80. 
5 Профедераційні концепції представляти на цій конференції представники різних польських 
політичних середовищ: K. Длускі, М. Сокольніцкі, Б. Вєнява-Длугошовскі і ін. K. Gomółka, 
Między Polska a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1922, 
Warszawa 1994, с. 35. 
6 J. Zamoyski, Powrót na mapę. Polski Komitet Narodowy w Paryżu 1914-1919, Warszawa 1991, с. 74. 
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тодішній прем'єр Польщі Ігнаци Падеревскі. Він намагався переконати до ідеї 
східно-європейської федерації президента США Вудро Вільсона, вбачаючи в ній 
початок майбутніх Сполучених Штатів Європи. Варто зазначити, що положення 
східної політики Пілсудського (у тому числі плани щодо Литви) знайшли 
прихильників також за кордоном: у Латвії, Естонії та Фінляндії і навіть в Англії. 

У 1919 р. Пілсудський особливо був зацікавлений не стільки в отриманні 
прихильності для своїх федеративних ідей серед латишів та естонців, скільки власне 
серед литовців. Тому він не припиняв своїх зусиль, скерованих переконати 
литовських політиків співпрацювати в цій сфері. У своїй політиці по відношенню до 
Литви не тільки навесні, але також і влітку 1919 р. він передбачав можливість 
створення федерації, не виключаючи, однак, приєднання Вільнюса до Польщі, що 
перекреслювало би - про що він не міг не знати - реалізацію концепції союзу з цією 
країною. Сумніви, які з цього приводу непокоїли Тимчасового Голову Держави 
знайшли підтвердження в записках Генерального комісара Цивільного уряду східних 
земель Єжи Осмуловського. Він писав у липні 1919 р., що Пілсудський не може 
прийняти рішення щодо вибору однієї з двох можливостей, але певно хоче 
"безумовно, без сумніву врятувати для Польщі Віленщизну"1. Представники 
бельведерського табору прагли постійно розвивати пропаганду, спрямовану на 
обґрунтування проголошуваних ними політичних поглядів щодо Литви. За 
дорученням Вашілєвського у Вільнюсі нею зайнявся зокрема Юзеф Альбін 
Хербачевскі. У своїй брошурі „Dokąd idziesz, Litwinie” він вказував на небезпеку, яка 
загрожує Литві як з боку Росії, так з боку Німеччини, у зв'язку з чим він скептично 
оцінював можливості створення самостійної литовської держави2. Тільки у федерації 
з Польщею литовці могли б "мужньо протистояти цій небезпеці і відчути себе 
справді вільними". У серпні 1919 р. Пілсудський послав Вашілєвського і Тадеуша 
Каспшицького з місією досягти порозуміння в справі федерації з політиками в 
Каунасі (Йонас Вілєішіс, Степанас Кайрис, Пятрас Леонас та ін.). Поляки 
запропонували створення "Сполучених Штатів" територій східної Європи з трьома 
адміністративними цетрами: Вільнюс, Каунас і Мінськ. У цих містах мали бути 
організовані сейми, які мали вибрати центральні влади перерахованих земель. 
Литовські політики, однак, не проявили зацікавленості проектом польських 
посланників і навіть проявили до них вороже ставлення, побоюючись домінації 
Польщі в такому союзі. Серед пілсудчиків знову відродилося бажання вжити проти 
литовців політики доконаних фактів. З цією метою Польською воєнною організацією 
(ПВО) було прийнято рішення про проведення перевороту в Каунасі в ніч з 27 на 28 
серпня 1919 р. У кінцевому результаті не проведена ПВО акція остаточно поховала 
шанси можливої польсько-литовсткої федерації, тому що влади в Каунасі ще більше 
уміцнили своє становище в цій справі. 

Опір литовців щодо східних планів Пілсудського викликав зміну його 
ставлення до Литви. Починаючи приблизно з середини 1919 р. він постановив 
"трактувати Литву per nogam, виявляючи по відношенню до неї negligeance, 
оскільки її політики - це - або дурні, або запроданці. В кінці кінців ми переможемо 
її"3. Пілсудський, однак, не перекреслював можливості будь-якого порозуміння з 

                                                 
1 Цит. за J. Lewandowski, Federalizm..., с. 228. На дилему Пілсудського по відношенню до Литви 
звертав також увагу Z. Budecki, Stosunki polsko-litewskie. Po wojnie światowej 1918-1928, 
Warszawa 1928, с. 18 i н. 
2 A. J. Horbaczewski, O Wilno i nie tylko o Wilno, Warszawa 1922, с. 7 i н. 
3 L. Wasilewski, Józef Piłsudski..., с. 214.  
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литовцями. У зв'язку з цим він розраховував на підтримку інших країн Балтії, які - 
як вже згадувалося - відносилися більш прихильно до його концепції східної 
політики. Тимчасовий Голова Держави сподівався, що вони вплинуть на зміну 
позиції Литви щодо федеральних планів, усвідомлюючи литовцям вигоди від 
приєднання до такого союзу. З таким наміром Вашілєвський поїзав у січні 1920 р. в 
Гельсінкі на балтіську конференцію за участю - крім поляків - також представників 
фінляндських, естонських, латвійських і литовських влад. Від імені Пілсудського 
він мав порозумітися з ними "в справі захисту політичних, економічних і віськових 
інтересів"1. Однак, і цього разу не вдалося отримати прихильності литовців. Тим не 
менше конференція в Гельсінках не незазнала фіаско. На ній вирішено створити 
спільний (за винятком Литви) антибільшовицьки фронт і визначити в Ризі бюро 
для обміну інформацією про збройні сили цих країн та мілітарної ситуації в 
Східній Європі2. На початку лютого 1920 р. зі спільного антибільшовицького 
фронту виступила Естонія, уклавши мирний договір із Росією. У цій ситуації 
польська влада могла - серед країн Балтії - розраховувати на співробітництво лише 
з Латвією і Фінляндією. До співпраці вона намагалася переконати (на конференції 
в березні того ж року) також Румунію і так звану петлюрівську Україну 
(Українську Народну Республіку). Окрім того з Литвою Пілсудський пов'язував 
певні - хоча і слабкі - надії на вихід з імпасу в польсько-литовських відносинах. 
Іще в 1919 р. він передбачав, що латвійстка влада вплине на зміну литовської 
позиції щодо Польщі, особливо тоді коли Латвія опинилася в федерації з Річ 
Посполитою3. Однак жодні дії у цій справі не принесли позитивних результатів. 
Завершенням оперцій, що мали на меті заволодіння Литвою для східної політики 
Пілсудського, стало включення (1922) Вільнюса та околиць до Польщі в результаті 
віськових дій генерала Люцьяна Желіговського 12 жовтня 1920 р. і проголошенням 
окремої Центральної Литви. 

Окрім Литви в федераційних концепціях бельведерського табору важливу роль 
відігравала Україні. Її значення, хоча і не було для Пілсудського настільки 
пріоритетне як литовське питання, але, безумовно, важко його переоцінити в 
східних планах Тимчасового Голови Держави. Вже в 1918 р. він трактував Україну 
як "природний бар'єр" між Польщею та Росією і з огляду на це завжди брав 
Україну до уваги в своїх задумах щодо східної політики Речі Посполитої4. 
Прагнучи здобути прихильність України в своїх федераційних проектах, 
Пілсудський хотів послабити економічний потенціал радянської Росії і тим самим 
зменшити загрозу з її боку для Польщі. Евентуальний зв'язок України з Польщею 

                                                 
1 J. Lewandowski, Federalizm..., с. 202. До налагодження співпраці з цими країнами закликали 
також польські війсові кола та дипломатія Другої Речі Посполитої. Пор. інструкцію Міністерства 
закордонних справ для дипломатичних представників РП, яка містить вказівки для польської 
східної політики від 10 X 1920 р. (в:) „Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-
radzieckich”, т. III, Warszawa 1967, с. 464. 
2 A. Skrzypek, Związek Bałtycki. Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 
1919-1925, Warszawa 1972, с. 57 i н. 
3 З цієї причини він хотів добитися спільного кордону Польщі з Латвією, який перетинав би 
територіальний зв'язок Литви з Росією. Пор. L. Wasilewski, Józef Piłsudski..., с. 176; K. Grygajtis, 
Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX wieku, Częstochowa 2001, с. 254 i н. 
4 Пор. H. Jabłoński, Z dziejów genezy sojuszu Piłsudski – Petlura, „Zeszyty Naukowe Wojskowej 
Akademii Politycznej”, № 5, 1961, с. 40 i н.; E. Koko, Polska Partia Socjalistyczna i Józef Piłsudski 
wobec kwestii ukraińskiej w latach 1918-1920. Próba porównania stanowisk, „Dzieje Najnowsze”, з. 1, 
т. XXI, 1918, с. 27 i н. 
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міг би означати втрату Росією територій багатих в різні природні ресурси (в тому 
числі вугілля і родючі орні землі) Бельведерський табір був переконаний в 
доцільності такої федерації - вона включала би також інші держави на схід від Речі 
Посполитої - не тільки в період після здобуття Польщею незалежності, але іще в 
кінці 1920 р., і навіть в дещо пізніший період1. Доцінюючи стратегічне значення 
України на Сході в якості південного флангу планованої федерації, влада Речі 
Посполитої - інспірована Пілсудським - вже в січні 1919 р. призвела до перших 
контактів з представниками уряду цієї країни. До Варшави тоді прибула українська 
делегація "пертлюрівської орієнтації" (Євгеній Волощиновський і Венчеслав 
Прокопович), з якою розмови проводили з польської сторони Алєксандер 
Венцковський, Станіслав Войцєховський і Вітольд Йодко. У ході цих переговорів, 
однак, не було підписано угоду в справі федерації, але тільки в загальних рисах 
окреслено майбутні кордони між двома державами2. Справу можливого створення 
зв'язку Польщі з Україною додатково ускладнювала заплутана внутрішня ситуація, 
що склалася в той час у цього східного сусіда Речі Посполитої. Після Першої 
світової війни Україна не була єдиним політичним і територіальним утворенням, 
але поділялася на пробольшевицькі території і райони ворожі комуністичним 
силам. Крім Української Народної Республіки, яка виступала за незалежність 
країни, вже з жовтня 1918 р. у Східній Галичині існувала пробольшевицька 
Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР), а на початку 1919 р. в Харкові 
проголошено Українську Радянську Соціалістичну Республіку. У січні цього ж 
року ЗУНР підписала акт злуки з Наддніпрянською Україною. У результаті цих 
подій дійшло до збройного конфлікту з Польщею, яка не мала наміру відмовлятися 
від Східної Галичини, витісняючи українців з цього обшару. Криваві бої 
проходили в листопаді 1918 р. особливо за Львів - який розглядався Пілсудським, 
подібно як Вільнюс, бастіоном польськості. Варто пригадати, що до остаточного 
завершення боротьби Української Народної Республіки за незалежність і від 
Польщі, і від Радянської Росії призвів Ризький договір у березні 1921 р. 

Без сумніву, питання про державну приналежність Львова негативно вплинуло 
на польсько-українські відносини, що головним чином унеможливлювало іще до 
1921 р. укладення федерації. Пілсудчики, однак, на початку 20-х рр. мали надію на 
укладення таких відносин з Україною, які не перекреслювали б можливості 
реалізації таких планів за сприятливих обставин у майбутньому. Така можливість 
на мить появилася, зрештою, в травні 1919 р., коли Директорія Української 
народної Республіки (на чолі з Семеном Петлюрою) не виключала навіть союзу з 
Польщею3. У результаті розпочатих у Любліні польсько-українських переговорів 
Річ Посполита взяла на себе зобов'язання надати Петлюрі військову допомогу 
проти більшовиків. Під час наступних переговорів представників обох урядів (в 

                                                 
1 Пор. статтю Sprawa Petlury, „Nowa Reforma”, № 277 від 21 XI 1920 р. Подаю за J. Lewandowski, 
Imperialne słabości. Kształtowanie się koncepcji polityki wschodniej piłsudczyków 1921-1926, 
Warszawa 1967, с. 52-53. 
2 P. Wandycz, Z zagadnień współpracy polsko-ukraińskiej w latach 1919-1920, „Zeszyty Historyczne”, 
№ 12, Paryż 1967, с. 74. Пор. також W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 
1867-1935, т. II, Warszawa 1994, с. 67 i н. 
3 Такі дані навів у своєму рапорті посланник влад Української Народної Республіки до Польщі - 
Б. Кутиловський. Вони збереглися в матеріалах Управління Польського народного Комітету в 
Архіві нових актів у Варшаві. Zachowały się one w zbiorach Zespołu Komitetu Narodowego 
Polskiego w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Подаю за G. Harężą, Polskie koncepcje 
federacyjne w okresie międzywojennym, Wrocław 2005, с. 123 (рукопис кандидатської дисертації). 
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тому числі у вересні 1919 р.) не йшлося вже безпосередньо про спільну 
федерацію1. Представникам Петлюри в першу чергу залежало на отриманні 
мілітарної підтримки з боку Польщі зі збереженням незалежної державності 
України. Можливість того, що влада в Варшаві і Києві розпочне переговори щодо 
питання союзу двох країн (та інших держав цієї частини Євпори) не було цілковито 
втраченою. Певні надії на створення федерації з Україною могли появитися - як 
могло б здаватися - в зв'язку з підписанням так званої варшавської угоди (22 квітня 
1920 р.) про демаркацію кордону Польщі з цією країною. Роботи, скеровані на 
однозначне регулювання спірних територіальних питань відкривали перспективи 
тіснішої польсько-української співпраці2. Всупереч очікуванням пілсудчиків до 
такого співробітництва ніколи не дійшло. Навпаки - після укладення згаданого 
ризького договору відносини Річ Посполитої з радянською Україною не 
складалися належним чином (через устроєві розбіжності між цими державами та 
націоналістичні устремління української меншини, що проживала в межах Дрегої 
Речі Посполитої). Як у випадку з Литвою, так і в зв'язку з Україною питання 
евентуальної федерації наштовхувалося на різноманітні перешкоди, які в 
основному виникали з історично накопичених взаємних упереджень, страхів і 
образ а також, несприяючій ідеям Пілсудського, міжнародній ситуації в Східній 
Європі. 

У колі зацікавлень бельведерської команди питанням федерації в цій частині 
континенту опинилася також Білорусь. Однак, питання про створення зв'язку з нею 
предсталялося дещо по-іншому, ніж у випадку з Литвою і Україною, про що далі 
йтиметься. Без сумніву, ці дві країни відігравали більшу від Білорусі роль в планах 
Пілсудського. Перш ніж приступити до обговорення цієї проблеми варто пригадати 
декілька фактів з історії Білорусі на зламі другої і третьої декади ХХ ст. Тодішня 
політична ситуація на цьому обшарі також певним чином впливала на східні плани 
Пілсудського. Перед закінченням Першої світової війни в Білорусі наступила значна 
радикалізація суспільних і національних настроїв, між іншим у результаті її окупації 
австрійськими і німецькими військами в 1918 р. Діюча з липня 1917 р. Білоруська 
Рада шукала спочатку підтримки з боку Польського корпусу генерала Юзефа 
Довбора-Мушніцького, а потім з боку німців. Призначений нею уряд впав разом із 
окупацією в кінці 1919 р. більшої частини Білорусі Червоною Армією. У лютому і 
березні 1919 р. почалися бої між польськими і більшовицькими відділами, які 
спочатку займали територію по евакуйованих німецьких військах. Напевно не 
відповідали замірам Пілсудського також і інші події, які тоді розігрувалися в 
Білорусі. До них належало проголошення на початку січня того ж року Білоруської 
Радянської Саціалістичної Республіки, яке поклало кінець сподіванням більшості 
національно свідомих білорусів на державну самостійність. Таким чином зникли 
підстави для дальших дій по включенню Білорусі до евентуальної федерації з 
Польщею. Під час польсько-більшовицької війни, однак, появилися обставини, які 
                                                 
1 J. Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 19181-
1923, Wrocław 2004, с. 224 i н.; R. Torzecki, Piłsudski i Petlura w latach 1919-1923 (в:) Międzymorze, 
Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wiek, колективна робота., Warszawa 1995, с. 
196 i н. 
2 Ще в 1919 р. настійно переконували до такої співпраці, яка мала включати також інші країни 
Східної Європи, публіцисти, пов'язані з бельведерським табором, в тому числі Т. Швєнціцкий й 
А. Скварчиньский, розміщуючи статтю на цю тему на шпальтах „Gazety Polskiej” (напр., № 341 
від 28 IX 1919 i № 354 від 11 X 1919) i журналі „Rząd i Wojsko” (між іншим № 42-43 від 23 XI 
1919). 
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могли сприяти реалізації планів Пілсудського у цій області. На початку жовтня 1920 
р. більшовики запропонували територіальні поступки щодо Польщі у Білорусі. 
Примітно, що влада Речі Посплитої не скористалася цією пропозицією (яка в тому 
числі включала приєднання до Польщі Мінська Литовського) і прийняли рішення 
про пересунення польського кордону з Білоруссю на близько сто кілометрів на 
захід1. Таким чином було втричено нагоду створення самостійної білоруської 
держави і тим самим формування з нею можливої федерації. У зв'язку з цим варто 
розглянути причини поведінки польської влади. Як виникає з виданої в Лондоні в 
1943 р. роботи Станіслава Грабського „La frontiere polono-sovietique”, насправді вона 
не була зацікавлена в створенні самостійної білоруської дерджави, тому що вважала, 
що білоруси не змогли б її втримати - через слабке почуття власної національної 
ідентичності і значну большевізацію цього суспільства. Ще на початку 1920 р. 
Пілсудський мав сказати під час зустрічі зі згаданим Осмуловскім, Валєрим Славкєм 
і Владиславом Рачкєвічєм, що він не має наміру робити "політичних поступок на 
користь білоруської фікції" а тільки прихиляється до "культурного розвитку" 
білорусів2. Тимчасовий Голова Держави також брав до уваги позицію колишніх 
держав Антанти, які скептично ставилися до можливості самостійного 
функціонування Білорусії на міжнародній арені. З недовірою про можливість будь-
якого союзу Польщі з Білоруссю виражався вже в вересні 1919 р. відомий гарячий 
прихильник федерації держав Східної Європи - Мельхіор Ванькович на шпальтах 
журналу „Rząd i Wojsko”. З представлених енунціацій виникає, що Білорусь у 
принципі ніколи не розглядалася пілсудчиками в якості потенційного члена 
евентуальної східно-європейської федерації (принаймні доти, доки вона не стала б 
самостійним політичним утворенням). Як відомо, після укладення Ризького договору 
а навіть до кінця 1920 р. створення незалежної білоруської держави виявилося чимсь 
завсім нереальним. 

Накопичувані перешкоди на шляху до створення федерації з Литвою і 
Україною призвели до збільшення інтересу Пілсудського і деяких його 
прибічників до сформульованих ними іще задовго перед 1918 р. концепцій 
"Міжмор'я" (intermarum). Слід зазначити, що ідеї в цій сфері також становили 
різновид федераційних а принаймні конфедераційних концепцій. На відміну від 
незреалізованих планів щодо союзу з Литвою і Україною чи евентуально 
Білоруссю, зрештою, не повністю уточнена ідея "Міжмор'я" охоплювала більшу 
кількість держав, а конкретніше країни, які знаходились між Балтійським і Чорним 
морями (Фінляндія, Естонія, Латвія, Венгрія, Румунія). До групи цих держав 
Пілсудський зараховував навіть іще Вірменію і Грузію. У колах, пов'язаних із 
Тимчасовим Головою Держави не виключалося приналежності до intermarum 

                                                 
1 K. Grygajtis, Polskie idee federacyjne..., с. 260 i н. Пор. також K. Gomółka, op. cit., с. 63; A. 
Deruga, Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918-1919), Warszawa 
1969, с. 123 i н.; J. Łojek, Idea federacyjna Józefa Piłsudskiego, „Przegląd Powszechny”, № 11, 1988, 
с. 187; M. Wojnicka, Związki Polski z Białorusią w świetle prasy polskiej w latach 1918-1921, „Studia 
z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, т. XXX, 1996, с. 27 i н.; idem, Stosunek Polski do 
Białorusi w latach 1918-1920 (в:) Odrodzona Polska wśród sąsiadów 1918-1921, під ред. A. Koryna, 
Warszawa 1989, с. 76 i н. 
2 Подаю за J. Lewandowskim, Federalizm..., с. 229. При іншій нагоді Пілсудський ствердив: 
"Білорусь іще зовсім не готова (до створення власної державності - М.М.) і на сьогодні 
наполегливо обстоювати цю справу було б зі шкодою для інших справ, серйозніших. Треба 
створити відповідні прецеденти і чекати на сприятливу кон'юнктуру, поки що створюючи в 
Польщі білоруський П'ємонт". L. Wasilewski, Józef Piłsudski..., с. 216.  
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країн, розташованих біля Егейського і Середземного морів. Концепція "Міжмор'я" 
опиралася якщо і не аналогічних, то без сумніву на подібних до вже згаданих 
федераційних ідей політичних тезах: прагненні послабити, а навіть розбити Росію, 
тобто знівелювання загрози з її сторони для менших країн Східної Європи1. На 
зламі двадцятих років ці дві ідеї взаємно доповнювалися і напевно не виключали 
одна одну, що свідчило про пошуки бельведерського табору оптимального 
вирішення питання східної політики Речі Посполитої. У принципі, можна 
ствердити, що початково ідея федерації Польщі з Литвою і Україною містилися в 
рамках ширшої концепції "Міжмор'я". У задумах пілсудчиків всі згадані держави 
(у двох варіантах федеративної ідеї) повинні створити своєрідний "санітарний 
кордон" щодо більшовицької Росії, зміцнюючи - через приналежність до одного 
багатонаціонального союзу країн - свою позицію по відношенню до Німеччини. 
Одним із перших публіцистів, пов'язаних із бельведерського табору, який 
проголошував необхідність створення альянсу держав, що знаходились в сфері 
"Міжмор'я", був Влоджімєш Вакар. Із такою думкою він виступив вже в 1919 р., 
тобто в період все ще триваючих пертрактацій з Литвою і Україною щодо 
створення федерації2. До співців концепції intermarum належали також інші 
тогочасні польські публіцисти, які перебували під впливом бельведерського 
табору, в тому числі Томаш Кримский і Еугеніуш Вішнєвский. Прибічником 
такого розв'язання був також особливо активний в прагненні реалізувати 
федераційні плани Леон Вашілєвский. Доцільність втілення ідеї "Міжмор'я" перед 
усім мало - як він писав у 1923 р. - виправдати "невдале географічне положення" 
Польщі між Німеччиною і Росією3. Однак вже тоді Вашілєвский усвідомлював собі 
неможливість зреалізування цього задуму. Варто зазначити, що концепцію 
intermarum промували не тільки пілсудчики, але також представники інших 
політичних сил тодішньої Польщі. Прихильниками цієї ідеї були деякі людовці 
(особливо з кіл ПСЛ „Wyzwolenie”), соціалісти і навіть консерватисти (Ян 
Добровольский), ліберали (Станіслав Буковєцкий) і ендеки (Станіслав Кожіцкі) а 
також іще до 1918 р. не пов'язаний з жодною зі згаданих партій Вінценти 
Лютославскі4. Деякі публіцисти намагалися надати зусиллям щодо реалізації ідеї 
"Міжмор'я" певні організаційні форми, які мали допомогти відповідним заходам 
влади Речі Посполитої. З цією метою згаданий Вакар допровадив на початку 1921 
р. разом з іншими ентузіастами цієї концепції (в тому числі Тадеушем Голувкою) 
до створення Союзу Зближення Відроджених Народів5. Однак, вже наприкінці того 
ж року ця асоціація припинила свою діяльність. 
                                                 
1 Уже в 1904 р. Пілсудський склав у цій справі меморіал японському Міністерству закордонних 
справ, який може розглядатися в якості початку формування його ідеї "Міжмор'я". J. Piłsudski, 
Pisma zbiorowe, т. II, с. 253. Пор. також P. Okulewicz, Koncepcja „Międzymorza” jako próba 
stworzenia strefy bezpieczeństwa między Niemcami a Rosją w okresie międzywojennym (в:) O nowy 
kształt Europy..., с. 63. 
2 W. Wakar, Związek Ludów Wyzwolonych, Warszawa 1919, passim. Доцільність створення 
intermarum він також аргументував культурними, суспільними й економічними міркуваннями, 
вказуючи на подібність у цих сферах держав, які розташовані між Балтійським і Чорним морями. 
Пор. також A. Skwarczyński, Cele wojny na wschodzie, Warszawa 1920, с. 8 i ін. 
3 L. Wasilewski, Drogi rozwoju polskiej polityki zagranicznej, „Droga”, № 5 від 23 VIII 1923 р. 
4 Пор. W. Lutosławski, Praca Narodowa, Wilno 1922, passim. З іще недопрацьованим задумом 
"Міжмор'я" він виступив вже в 1907 р. M. Boruta, Wolni z wolnymi, równi z równymi. Polska i 
Polacy o niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej, Kraków 2002, с. 81. 
5 I. Werschler, Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko – życie i działalność, Warszawa 
1984, с. 119. 
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За створенням федерації, яка охоплювала б держави між Балтійським і Чорним 
морями промовляли - на думку польської дипломатії в початковий період після 
Першої світової війни - не тільки страх перед загрозою з боку більшовицької Росії і 
Німеччини, але також і інші політичні міркування. У концепції intermarum 
вбачалося контрпропозицію і альтернативу іншому союзу - Чехословаччини з 
Югославією і, можливо, Румунією, табто так званою Малої Антанти1. Пілсудчики 
недарма побоювалися негативних для Польщі наслідків такого альянсу. Вже в 
серпні 1920 р. дійшло до підписання першого союзного договору між 
Королівством сербів, хорватів і словенців та бажаючою відігравати провідну роль в 
Центральній Європі Чехословаччиною. Щоправда проти порозуміння між цими 
двома державами, спрямованого на створення Малої Антанти, виступила Румунія, 
яка виразилася за включенням до цього пакту також Польщі і Греції2. Однак, 
позицію влади в Бухаресті не послабили зусилля Чехословаччини до створення 
Малої Антанти і очолювання країн цієї частини Європи. Не змінилося також 
негативне ставлення уряду в Празі (особливо міністра закордонних справ Едварда 
Бенеша) щодо можливого приєднання Речі Посполитої до Малої Антанти. Участь 
більшої від Чехословаччини і сильнішої від неї Польщі в тому союзі міг би - на 
думку уряду в Празі - позбавити Чехословаччину провідної позиції в Малій 
Антанті. У свою чергу Річ Посполита аж ніяк не мала заміру - якщо б вона мала 
опинитися в цьому союзі - відігравати в ньому підлеглу роль. Як відомо, 
пілсудчики намагалися зробити з Польщі своєрідну імперію в Центрально-Східній 
Європі а в будь-якому випадку забезпечити їй істотний вплив на розвиток 
політичної ситуації в цьому регіоні. Я хотів би до цього додати, що були ще й інші 
причини поганих польсько-чехословацьких відносин після Першої світової війни 
(між іншим питання Цешинської Сілезії). Вузькі рамки цієї статті, однак, не 
дозволяють розвинути цієї проблеми. Слід зазначити, що в Річ Посполитій не 
бракувало прихильників (у тому числі Константи Скірмут і Еразм Пільтц) 
приєднання Польщі до Малої Антанти а навіть поборників укладення порозуміння 
з Чехословаччиною3. Через напружені відносини з цією країною Голова польської 
дипломатії Еустахи Сапєха вирішив - ймовірно під впливом Пілсудського - під 
кінець жовтня 1920 р. про відмову Польщі подавати заявку на членство в Малій 
Антанті. Таким чином надаль актуальним залишалося питання реалізації концепції 
"Міжмор'я", отримуючи на початку існування Другої Річ Посполитої пріоритетне 
значення в польській зовнішній політиці щодо Східної і Центральної Європи. 

З цього приводу польська влада робила зусилля, щоб отримати прихильність 
щодо концепції intermarum у першу чергу з боку Угорщини і Румунії. Як по 
відношенню до першої, так і до другої країни осягнення мети, поставленої 
дипломатією Речі Посполитої, не викликало серйозних проблем. Відносини з 
Угорщиною укладалися успішно, зокрема, завдяки взаємній симпатії та 

                                                 
1 P. Okulewicz, Koncepcja „międzymorza” w myśli i praktyce politycznej Józefa Piłsudskiego w latach 
1918-1926, Poznań 2001, с. 46 i iн.; H. Batowski, „Międzymorze”. Przyczynek do dziejów polityki 
zagranicznej przed rokiem 1939, „Przegląd Kulturalny”, № 41 від 10-16 X 1957 р. 
2 W. Balcerak, Pakty regionalne w Europie Środkowej (1918-1939), „Sprawy Międzynarodowe”, № 1, 
1972, с. 72; J. Lewandowski, Pierwsze próby integracji Europy Środkowej po I wojnie światowej na tle 
rywalizacji polsko-czechosłowackiej, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, т. II, 1967, с. 152. 
3 До підписання такого договору дійшло 6 XI 1921 р., але він виявився радше некорисним для 
Польщі, оскільки Чехословаччина надаль на визнавала східного кордону Річ Посполитої і не 
входила з нею в будь-який союз. Пор. Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-
1939, т. I, Warszawa 1989, с. 180. 
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історичним зв'язкам між двома народами. У Польщі доцінювалося прихильне 
ставлення угорської влади по відношенню до Польщі в період польсько-
більшовицької війни. Прихильником польсько-угорського зближення була також 
Франція, яка після Піршої світової війни стала на варті так званого версальського 
порядку, прагнучи отримати підтримку для тогочасного status quo на континенті 
країнами Східної і Центральної Європи1. Що стосується Румунії, то вже в травні 
1919 р. вона виступила в якості союзника Польщі в її боротьбі з Західно-
Українською Народною Республікою, займаючи частину Східної Малопольщі - 
Покуття. Вже в серпні того ж року Румунія передала цей обшар Річ Посполитій. 
Слід додати, що також у випадку Румунії французький уряд сприяв політиці 
Польщі по відношенню до неї. З метою наближення можливості втілення 
концепції "Міжмор'я", влада Річ Посполитої намагалася привести до поліпшення 
поганих - через територіальні суперечки - стосунків між Угорщиною і Румунією. 
Пригадаю, що в результаті Тріанонського договору (4 червня 1920 р.) Угорщина 
на користь Румунії втратила Трансильванію і східну частину Банату. Без 
врегулювання конфлікту між цими двома державами не можна було навіть 
думати про можливе політичне зближення на осі Варшава - Будапешт - Бухарест. 
Позицію Польщі в цій справ однозначно сформулював міністр Еустахи Сапєха в 
інтерв'ю ґазеті „Temps” наприкінці вересня 1920 р. Подібну думку виразив посол 
Піч Посполитої в Будапешті Ян Шембек, навівши як завдання польської 
дипломації прагнення "примирити угорців з румунами" і вказуючи на 
необхідність проявляти по відношенню до угорців "як найбільше зичливості"2. 
До підтримки концепції intermarum поляки намагалися - безуспішно - переконати 
Румунію в ході візиту на початку листопада 1920 р. в Варшаві її міністра 
закордонних справ Таке Іонеску. У свою чергу румуни, також безуспішно, 
намагалися переконати владу Річ Посполитої, щоб вона зайняла більш прихильне 
становище щодо Малої Антанти. Хоча польсько-румунські переговори не 
привели до будування блоку "Міжмор'я", однак, створили передумови для 
подальших дій в цьому напрямку. На початку березня 1921 р. між двама 
державами було укладено конвенцію про оборонний союз. Також і в наступні 
роки влада Річ Посполитої обстоювали співпрацю з Румунією і Угорщиною, але 
вона вже не залежала від можливої згоди цих держав на створення "Міжмор'я". 
Як переконують історичні факти, ця концепція у кінцевому підсумку виявилася 
скоріше утопійною. 

Майже одночасно з переговорами з Румунією на початку двадцятих років 
Польща підняла відповідні зусилля для того щоб переконати також балтійські 
держави до ідеї intermarum. Таку мету поставила перед собою делегація Річ 
Посполитої на конференції в Балдурії під Ригою, яка відбулася в серпні 1920 р., на 
якій також були присутні представники Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та 
України. Підписаний у результаті цієї зустрічі договір становив зачаток 
Балтійського союзу, що мав полягати на співпраці цих країн у політичній, 

                                                 
1 J. Kukułka, Francja a Polska po traktacie wersalskim (1919-1920), Warszawa 1970, с. 315 i н. Пор. 
також M. K. Kamiński, M. Zacharias, W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP 1918-1939, 
Warszawa 1993, с. 62 i iн. 
2 H. Bułhak, W poszukiwaniu sojuszów i związków integracyjnych z państwami Europy Środkowej i 
Wschodniej. Przyczynek do dziejów dyplomacji polskiej jesienią 1920 r. (в:) Międzymorze, Polska i 
kraje Europy Środkowo-Wschodniej..., с. 235. Пор. також M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki 
wojskowe 1921-1939, Białystok 1997, с. 36. 
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юридичній, економічній та господарчій сферах1. Невдовзі положення трактату 
зірвала Литва - побоюючись домінуючої позиції Польщі в цьому союзі. Реалізуючи 
східні плани Пілсудського польська влада дійсно мала намір відігравати провідну 
роль в Балтійському Союзі. На конференції в Балдурії вона не шкодувала зусиль, 
для того щоб обґрунтувати необхідність забезпечити Річ Посполитій відповідну 
міжнародну позицію, висуваючи для цього вже багаторазово використовуваний 
аргумент про загрозу для країн Східної Європи з боку Радянської Росії і 
Німеччини2. Учасники цієї зустрічі прийняли рішення про проведення в 
майбутньому спільних нарад на рівні міністрів закордонних справ а навіть 
організувати постійні органи союзу: Раду Делегатів Балтійських Держав і Раду 
Військових Представників. Слід додати, що в принципі, вони функціонували 
тільки на папері. Тим не менше, польська дипломатія певні надії на реалізацію 
концепції "Міжмор'я" покладала в наступному балтійському з'їзді, який відбувся в 
кінці липня 1921 р. в Гельсінках. Також і в цьому випадку на шляху до осягнення 
цієї мети стало неприхильне щодо Річ Посполитої становище литовських влад. 
Замість широкого фронту балтійських держав вони промували ідею так званого 
малого союзу (без участі Польщі). Ініціатива литовців отримала - досить 
несподівано - підтримку Латвії3. Створення Малого Союзу, однак, заблокували 
уряди Естонії і Фінляндії. Вони не мали наміру дозволити виключити Річ 
Посполиту з цього блоку, вбачаючи в ній настільки сильну державу, що саме вона 
повинна впливати на розвиток ситуації в басейні Балтійського моря, блокуючи 
зазіхання Німеччини і Росії щодо гегемонії в цій частині Європи. Міжнародні 
плани цих двох країн становили іще більшу загрозу для малих балтійських держав, 
ніж для більшої від них Польщі. 

Варто в скороченому вигляді представити подальший розвиток політичних 
подій, що мали вплив на формування концепції intermarum. У цій сфері ситуація 
змінювалася майже як в калейдоскопі. Вже в кінці 1921 р. латвійська влада 
відмовилася від підтримки позиції Литви щодо Річ Посполитої, на цей раз 
виражаючи позитивне ставлення до питання участі Польщі в балтійському союзі. У 
якості часткового успіху Польща могла розглядати перебіг наступної балтійської 
конференції, організованої в Варшаві в березні 1922 р. Її учасники вирішили 
прийняти спільну політичну лінію в ході майбутньої конференції в Генуї. Не без 
підстави влада Річ Посполитої - у тому числі сам Пілсудський - побоювалася, що 
на ній дійде до послаблення позиції Польщі та інших менших держав Східної і 
Центральної Європи, в результаті очікуваного порозуміння між Німеччиною і 
Радянським Союзом. Для того щоб уникнути цього польський уряд (представлений 
на конференції в Варшаві Скірмунтом) прагнув заручитися підтримкою також з 
боку Франції, Латвії, а навіть Чехословаччини. Підписаний у березні 1922 р. 
договір про співпрацю між Польщею, Латвією, Естонією і Фінляндією, однак, не 
набув чинності. Це було пов'язане з тим, що він не був ратифікований фінським 
                                                 
1 З ідеєю такого союзу вже восени 1919 р. виступив польський депутат в Латвії В. Камєнєцкі, 
який вюачав у ньому своєрідну східно-європейську федерацію. K. Grygajtis, Koncepcje „Wielkiego 
Związku Bałtyckiego” (1922 r.), „Sprawy Polityczne”, № 3, 2002, с. 49; A. Skrzypek, Układ polsko-
bałtycki z 17 marca 1922 r., „Z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich”, т. VIII, 1971, с. 38 i н. 
2 Пор. P. Pullat, Od Wersalu do Westerplatte. Stosunki estońsko-polskie w okresie międzywojennym, 
Kraków 2003, с. 89; J. Juchnowski, Federalizm w polskiej myśli politycznej XX wieku (в:) Polacy – 
Polska – Europa. Interpretacje idei politycznych, під ред.. T. Godlewskiego i W. Jurkiewicza, 
Bydgoszcz 2002, с. 213 i н.  
3 J. Lewandowski, Pierwsze próby integracji..., с. 158 i н. 
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парламентом, оскільки більшість його депутатів дотримувалася пронімецької 
орієнтації. Тим не менше преса, пов'язана з бельведерським табором позитовно 
відгукувалася про результати варшавської конференції1. Вже в 1922 р., однак, 
ставало все більше очевидним для пілсудчиків та інших прихильників концепції 
"Міжмор'я", що шанси на її реалізацію були досить незначними. Щоправда 
балтійські держави продовжували співпрацювати з собою, але не передбачали 
поєднуватися в федерацію або ж конфедерацію. Слід додати, що вони прийняли 
спільну позицію в ході конференції з роззброєння в Москві в грудні 1922 р. 2. Іще в 
січні 1925 р. поляки намагалися реактивувати ідею intermarum на балтійській 
конференції в Гельсінках. Результати цих заходів були, однак, більш ніж 
скромними3. Варто зазначити, що після підписання ризького договору (який 
остаточно визначав польсько-російський кордон) і в зв'язку з еволюцією позиції 
західних країн до Радянського Союзу і Німеччини а також створенням Малої 
Антанти концепція "Міжмор'я" все більше виявлялася політичною фантазією. Крім 
того з кінця 1922 р. Пілсудський мав все щораз менший вплив на зовнішню 
політику Річ Посполитої. Як відомо, після вибору Габріеля Нарутовича 
президентом Польщі він перестав виконувати функцію Керівника Держави. Слід 
також зазначити, що Річ Посполита аж ніяк не відмовилася в подальшому від 
бажання співпрацювати з балканськими державами та іншими меншими країнами 
континенту, які іноді окреслюються Третьою Європою4. Метою своєї зовнішньої 
політики Польща, однак, вже не обирала реалізацію федераційних планів але перед 
усім ставила собі за завдання побудову мирних відносин в Європі. Остаточне 
завершення зацікавлень Польщі проблемою intermarum поклало укладення в 1925 
р. угод в Локарно. 

Насамкінець варто зазначити, що невдачу потерпів намір реалізації іще одної 
концепції східної політики, яка походила з кіл пілсудчиків і яка також мала 
прихильників у Генеральному штабі польської армії. У деяких аспектах вона 
пригадувала ідею "Міжмор'я", але промовано її пізніше від попередніх, бо тільки 
від середини двадцятих років ідея прометеїзму. Вона передбачала - очевидно 
наївно - розпад радянської імперії на ряд країн: Україну, Білорусь і країни Кавказу 
(Грузія, Вірменія, Азербайджан) 5. Коли б так сталося, то вони мали б створити 
конфедерацію, протиставляючись таким чином СРСР і наближаючись до 
некомуністичних країн Європи. Планованому кавказькому союзові хотіла 
патронувати власне Польща, яка намагалася бути в Європі представником 
інтересів неросійських народів, які перебували під сталінською владою. У 1932 р. в 
                                                 
1 Пор. також A. Bilmaus, Związek państw bałtyckich, „Przegląd Współczesny”, № 29 від вересня 
1924 р., с. 377. 
2 P. Jurkiewicz, Moskiewska konferencja rozbrojeniowa w grudnia 1922 r. Epizod z historii stosunków 
polsko-radzieckich w okresie międzywojennym, „Z dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich”, т. I, 
1965, с. 47 i н.; W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939, Warszawa 1994, с. 
118 i н. 
3 Тоді вдалося підписати тільки погоджувально-арбітражний договір, хоча окрім Польщі також 
Естонія хотіла розширити формулу балтійського союзу. Однак проти цього рішуче виступала 
Фінляндія. Пор. J. Grzymała-Grabowiecki, Polityka zagraniczna Polski w roku 1925, Warszawa 1926, 
с. 91 i iн.; P. Łossowski, Stosunki polsko-estońskie 1918-1939, Gdańsk 1992, с. 67 i н. 
4 Детальніше про це нещодавно писав W. Paruch, op. cit., с. 689 i н. 
5 Пор. J. Lewandowski, „Prometeizm” – koncepcja polityki wschodniej piłsudczyzny, Warszawa 1958, 
passim; S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa 1971, passim.; W. 
Bączkowski, Prometeizm na tle epoki: Wybrane fragmenty z historii ruchu, „Niepodległość”, т. 17, 
1984, с. 28 i н. 
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Варшаві опрацьовано положення такої конфедерації, які з'ясовували принципи її 
функціонування і завдання спільних органів. Слід зазначити, що заангажованій в 
справі співробітництва кавказьких країн польській владі йшлося на наданні цьому 
союзові не стільки характеру вільного зв'язку держав, скільки тісної федерації. 
Думка про доцільність втілення ідеї прометеїзму побутувала в польських 
політичних колах - в першу чергу в санаційних - майже до кінця існування Другої 
Річ Посполитої. Докладне обговорення цих питань, однак, виходять за часові 
рамки моєї статті. 
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Po odzyskaniu przez Polskę pod koniec 1918 r. niepodległości jej władze stanęły 
wobec ważnego problemu określenia miejsca i roli Rzeczypospolitej w Europie oraz 
ułożenia stosunków z sąsiadującymi państwami. Kwestia sformułowania założeń polskiej 
polityki zagranicznej i realizacji tych koncepcji okazała się nie mniej istotna od uporania 
się po wielu latach zaborów z trudnymi sprawami wewnętrznymi: ustrojowymi, 
prawnymi, społecznymi i kulturalnymi. Zakończenie I wojny światowej spowodowało 
bowiem zasadnicze zmiany na mapie politycznej naszego kontynentu w porównaniu z 
okresem sprzed jej wybuchu. Jak wiadomo, rozpadły się przedwojenne potęgi 
europejskie - cesarstwa Habsburgów, Hohenzollernów i Romanowów – a na gruzach 
tych imperiów powstały nowe państwa, m. in. właśnie Polska. Przez niektóre kraje 
pogrążonej w kryzysie politycznym i gospodarczym Europy przetoczyła się w latach 
1917-1919 potężna fala rewolucyjna. W jej wyniku zrodziły się nowe, nieznane 
wcześniej na świecie zjawiska polityczne, czyli komunizm i faszyzm, które stały się już 
w latach dwudziestych XX w. dwoma przejawami totalitaryzmu znamionującego niemal 
cały okres tego burzliwego stulecia. Wszystko to nie pozostało bez wpływu na politykę 
zagraniczną odrodzonej Rzeczypospolitej1. Ze względu na położenie geograficzne nowej 
Polsce przyszło od schyłku 1918 r. graniczyć bezpośrednio z dwoma ze swych 
niedawnych zaborców – z Niemcami i Rosją (Sowiecką). Już u swego zarania 
Rzeczpospolita zmuszona była podjąć z tym drugim państwem wyniszczającą wojnę o 
zachowanie niepodległości. Co się tyczy Niemiec, to wprawdzie nie toczyła z nimi 
wojny, lecz stosunki z Rzeszą pozostawały napięte, nieustannie grożąc wybuchem 
konfliktu militarnego, m. in. w rezultacie rozwijających się w tym państwie tendencji 
nacjonalistycznych i odwetowych, które kierowały się przeciwko postanowieniom 
traktatu wersalskiego z 1919 r. I przez bolszewicką Rosję, i przez republikańskie Niemcy 
była Polska postrzegana jako nietrwały i niepożądany twór powojennego porządku 
międzynarodowego, który powinien – jak się spodziewano w tych państwach - rychło 
zniknąć z mapy Europy. Z różnych powodów złe były relacje Drugiej Rzeczypospolitej 
również z Czechosłowacją, a zwłaszcza z Litwą. Poprawne stosunki ówczesna Polska 
zdołała sobie ułożyć w zasadzie tylko z jednym swym sąsiadem – Rumunią, a także z 
Węgrami i niektórymi państwami bałtyckimi oraz z krajami Zachodu, przede wszystkim 
z Francją i Wielką Brytanią. W tych dwóch ostatnich krajach (zwłaszcza we Francji) 
upatrywano nawet strategicznych partnerów i sojuszników Rzeczypospolitej. 
Przypomnę, że raczej sceptycznie rządy polskie odnosiły się do działalności Ligi 
Narodów oraz rozmaitych planów rozbrojeniowych. Wskazane położenie i sytuacja 
Polski na arenie międzynarodowej spowodowały wypracowanie przez władze 
Rzeczypospolitej zaraz niemal po uzyskaniu niepodległości teorii dwóch wrogów 
                                                 
1 W literaturze naukowej można natrafić na pogląd, że w Polsce międzywojennej – głównie w kręgach 
rządzącej nią przez kilkanście lat sanacji – nie została wypracowana jednoznaczna i trwała doktryna 
polityki zagranicznej, a jedynie nie zawsze spójne koncepcje tej polityki, zmieniające się w czasie i 
niezupełnie konsekwentnie realizowane. Opiniom takim zdają się zaprzeczać wyniki najnowszych 
badań naukowych, zwłaszcza W. Parucha, przedstawione przez niego w obszernej monografii Myśl 
polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926-1939, Lublin 2005, s. 567 i n. 
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naszego kraju, czyli Niemiec i Rosji1. Z tego geopolitycznie uwarunkowanego założenia 
wychodzili w swych poglądach na Polskę już pod koniec drugiej dekady XX w. 
Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski i jego poplecznicy. Dodam, że 
przyświecało ono – wprawdzie z różnym nasileniem i bardziej w odniesieniu do Związku 
Sowieckiego - polskiej polityce zagranicznej w zasadzie przez cały okres 
międzywojenny. Za cel stawiano sobie w związku z tym niedopuszczenie do wzrostu tak 
potęgi Niemiec, jak i ZSRR, a zwłaszcza do zawarcia przez oba państwa politycznej i 
militarnej współpracy. Nie bez powodu w ewentualnym współdziałaniu ze sobą Rzeszy i 
Związku Sowieckiego polskie władze dostrzegały szczególne zagrożenie dla 
niepodległości, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. 

Dążenie do zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa w aspekcie zewnętrznym (od 
dwóch wrogich sąsiadów) i wewnętrznym (od narodowości kresowych) legło u podstaw 
przyjętych tuż po zakończeniu I wojny światowej przez piłsudczyków koncepcji 
odnoszących się do terytorialnej przebudowy Europy Środkowo-Wschodniej. Rozwijane 
zwłaszcza w latach 1919-1920 założenia w tej dziedzinie przybrały formę pomysłów 
federacyjnych o charakterze regionalnym, mających doprowadzić do nadania tej części 
kontynentu struktury ponadetnicznej i kooperacyjnej. Rzeczone koncepcje sięgały swymi 
korzeniami do niektórych zapatrywań Piłsudskiego jeszcze z przełomu XIX i XX w., 
opartych na przekonaniu o potrzebie rozbicia imperium rosyjskiego i utworzenia na jego 
gruzach mniejszych państw2. Przeświadczeniu temu pozostał on w zasadzie wierny 
niemal do końca swego życia. Gdy umierał w 1935 r. musiał jednak zdawać sobie 
sprawę, że pragnienie gruntownego osłabienia Rosji dyktatorsko rządzonej wtedy przez 
Józefa Stalina i coraz silniejszej militarnie oraz gospodarczo okazało się jedynie 
pobożnym życzeniem i zwykłą mrzonką, podobnie zresztą jak dążenie do osłabienia już 
w tamtym okresie hitlerowskich Niemiec. Wracając jednak do przerwanego wątku 
dotyczącego idei federacyjnych: opracowane po I wojnie światowej przez Piłsudskiego i 
jego popleczników z obozu belwederskiego tzw. plany wschodnie nie były – co warto 
podkreślić - pierwszymi polskimi pomysłami dotyczącymi Europy Środkowej. Już w 
XIX w. koncepcje stworzenia federacji w tej części kontynentu, mającej przede 
wszystkim przybierać wymiar słowiański, lansowali (niekiedy łącząc plany w tej 
dziedzinie z ideami wspólnoty ogólnoeuropejskiej) niektórzy ówcześni polscy 
intelektualiści i politycy: Adam Czartoryski, Karol Libelt, Adam Mickiewicz czy Edwin 
Gordaszewski3. Jeszcze wcześniej zresztą polska doktryna polityczna i prawna wniosła 
również niemały wkład w rozwój idei współpracy, a nawet jedności europejskiej, by 
                                                 
1 Ibidem, s. 613 i n. Por. też L. Piątkowski, Rosja w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego do 1921 roku, 
„Res Historica”, z. 8, 1999, s. 44 i n.; M. Stolarska, Rosja a niepodległość Polski w publicystyce 
piłsudczyków lat 1917-1922 (w:) Wizje przyszłej Polski w myśli politycznej lat I i II wojny światowej, 
pod red. M. Tanty`ego, Warszawa 1990, s. 238 i n.; T. Serwatka, Józef Piłsudski a Niemcy, Wrocław 
1997, s. 12 i in.; J. Faryś, Niemcy w polskiej myśli politycznej 1918-1939 (w:) U źródeł polskiej 
nowoczesnej myśli politycznej w XIX i XX wieku, pod red. M. Baumgarta i J. Jekiela, Szczecin 1996, 
s. 209 i n. 
2 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. II, Warszawa 1937, s, 253. Por. W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław-
Warszawa-Kraków 1995, s. 21 i n. Odsyłam także do prac A. Nowaka: Jak rozbić rosyjskie imperium? 
Idee polskiej polityki wschodniej 1733-1921), Kraków 1999, s. 317 i n.; Polska i trzy Rosje. Studium 
polityki wschodniej Piłsudskiego (do kwietnia 1920 r.), Warszawa 2001, s. 155 i n.  
3 Szerzej o tym piszę m. in. w artykułach: Federacja europejska w polskich koncepcjach od Stanisława 
Leszczyńskiego do Rowmunda Piłsudskiego, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i 
Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, , nr 1, 2005, s. 139 i n.; Zjednoczona Europa w polskich 
koncepcjach od XVIII do XX wieku (w:) Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne. Najnowsze 
kierunki badań, pod red. R. M. Małajnego, Katowice 2008, s. 79 i n. (współautorstwo z Ł. Machajem). 
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wymienić poglądy Stanisława ze Skarbimierza, Pawła Włodkowica, Stanisława 
Leszczyńskiego i Kajetana Skrzetuskiego. O ile jednak wymienieni politycy i 
ideologowie (oraz niektórzy polscy myśliciele w XIX w. i na początku XX stulecia – m. 
in. Wojciech Bogumił Jastrzębowski, Stefan Buszczyński czy Ignacy Paderewski) snuli 
plany budowy wspólnoty całego kontynentu (Stanów Zjednoczonych Europy), o tyle 
piłsudczycy rozprawiali głównie o potrzebie stworzenia związku państw leżących tylko 
w środkowo-wschodniej części Europy. Za nierealne, a nawet szkodliwe w warunkach 
politycznych powstałych na kontynencie po I wojnie światowej, charakteryzujących się 
ostrymi konfliktami interesów poszczególnych krajów i dążeniem większości państw do 
zachowania swej odrębności, uważali ewentualne pomysły dotyczące powołania 
federacji ogólnoeuropejskiej. Z tego względu sceptycznie odnosili się na przykład do 
popularnej w latach dwudziestych idei Paneuropy austriackiego dyplomaty Richarda von 
Coudenhove-Kalergiego1.  

Do Piłsudskiego i jego zwolenników nie przemawiały także – nie mające wprawdzie 
nic wspólnego z koncepcjami ogólnoeuropejskiej jedności – lansowane przez endeków z 
Romanem Dmowskim na czele nacjonalistyczne propozycje inkorporacyjne w 
odniesieniu do niepolskich narodowości zamieszkujących wschodnie kresy 
Rzeczypospolitej. Obóz belwederski i Narodowi Demokraci różnili się między sobą nie 
tylko zresztą w tej kwestii, ale także w ocenie zagrożenia dla Polski zwłaszcza ze strony 
jej wschodniego sąsiada2. Głoszonej przez endecję idei piastowskiej piłsudczycy 
przeciwstawiali koncepcję jagiellońską. Upatrywali w niej bowiem rozwiązanie 
ustrojowe bardziej sprzyjające interesom Polski, gdyż stwarzające – na wzór Pierwszej 
Rzeczypospolitej – właściwą podstawę budowy opartej na wzajemnym poszanowaniu i 
tolerancji wspólnoty politycznej lokalnych ojczyzn przy zachowaniu występujących 
między nimi różnic kulturalnych, obyczajowych i religijnych. Założeniom tym 
towarzyszyło przekonanie Piłsudskiego o wiodącej roli Polski w Europie Środkowej i 
Wschodniej – jako największego po Rosji (która należało za wszelką cenę osłabić) i 
najbardziej wpływowego państwa w tym regionie3. Przed przejściem do omówienia 
federacyjnych koncepcji piłsudczyków należy poczynić jeszcze inne ogólne 
spostrzeżenia, odnoszące się do istoty i konsekwencji tych pomysłów. Tymczasowy 
Naczelnik Państwa bynajmniej nie uważał mianowicie federacji (wskazując w tym 
zakresie na przykład Austro-Węgier i Szwajcarii) za idealną strukturę terytorialną, choć 
za zapewne lepszą – gdyż bardziej trwałą - od luźnego związku państw. Nie 
przywiązywał również większej wagi do kwestii określenia prawnych zasad jej 
funkcjonowania, wychodząc z założenia, że jeśli uda się ją utworzyć, to „reguły i 
                                                 
1 Por. J. Tombiński, Początki ruchu paneuropejskiego w Polsce, „Prace Historyczne”, z. 118, Kraków 
1995, s. 84 i n.; G. Haręża, Z problematyki paneuropeizmu w Drugiej Rzeczypospolitej (w:) Doktryny 
polityczne i prawne u progu XXI wieku. Wybrane problemy badawcze, pod red. M. Maciejewskiego i 
M. Marszała, Wrocław 2002, s. 267 i n.; A. Borzym, J. Sadowski, Polscy Ojcowie Europy, Warszawa 
2007, s. 82 i n. 
2 Odnośnie do koncepcji endeckich w sprawie terytorium Polski odsyłam do pracy R. Dmowskiego, 
Polityka polska i odbudowa państwa, Warszawa 1826. Por. też M. Leczyk, Komitet Narodowy Polski a 
Ententa i Stany Zjednoczone 1917-1919, Warszawa 1966, s. 220 i in. 
3 Por. W. Kalicki, Wypowiedzi Józefa Piłsudskiego dla prasy zagranicznej o międzynarodowej roli 
Polski w latach 1919-1920 (w:) Europa i integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX wieku, 
pod red. J. Juchnowskiego i J. Tomaszewskiego, Wrocław 2003, s. 40 i n. Owo przekonanie 
Piłsudskiego nie opierało się jednak na nacjonalistycznych, a tym bardziej imperialistycznych 
założeniach – w odróżnieniu od przepojonych ideą hegemonizmu niemieckich koncepcji Europy 
Wschodniej (Mitteleuropa) z przełomu XIX i XX w. W kwestii tych koncepcji odsyłam do monografii 
A. Marszałka, Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996, s. 33 i n. 
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paragrafy same się znajdą”1. Jego pomysły w tej dziedzinie ograniczały się w zasadzie 
tylko do wskazania potrzeby powołania federacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod 
wieloma względami federacyjne poglądy Piłsudskiego wykazywały podobieństwo do 
odnośnych koncepcji polskich socjalistów w okresie międzywojennym, z którymi był on 
zresztą poniekąd związany ideologicznie2. W tym miejscu warto także podkreślić, że 
żadna z idei federacyjnych piłsudczyków (ani też innych sił politycznych w ówczesnej 
Polsce) nie doczekała się realizacji, choć podejmowane były – o czym niżej – próby 
urzeczywistnienia tych zamierzeń. Przypomnę, że federacyjne zamierzenia obozu 
belwederskiego stały się jedną z przyczyn wybuchu w 1919 r. wojny polsko-
bolszewickiej. Co prawda zakończyła się ona militarnym sukcesem Rzeczypospolitej, ale 
w sensie politycznym oznaczała jednak (w wyniku postanowień traktatu ryskiego z 1921 
r.) kres dążeń do stworzenia związku Polski, Litwy i Ukrainy. 

Jak już wspomniałem, federacyjne pomysły Piłsudskiego zaczęły nabierać coraz 
bardziej wyraźnych kształtów politycznych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
Wiosną 1919 r. dążenia Tymczasowego Naczelnika Państwa w tej dziedzinie zostały 
wyraźnie potwierdzone przez jego bliskich współpracowników - Leona Wasilewskiego i 
Janusza Radziwiłła. W obu przypadkach przesłanką do formułowania opinii o celowości 
stworzenia w Europie Wschodniej jeszcze nie w pełni określonego związku państw było 
wzmiankowane przekonanie Piłsudskiego o historycznej misji Polski w tym regionie. Na 
początku maja 1919 r. Radziwiłł bez ogródek pisał w swym memoriale, że 
Rzeczpospolita powinna stać się „samodzielnym mocarstwem, świadomym swej siły, 
swych celów i swego dziejowego powołania”3. Jako takie państwo byłaby bowiem 
predestynowana do powołania rzeczonej federacji, która mieściła się w ramach 
Piłsudskiego idei „Wielkiej Polski” mającej skupiać także narody dawnego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i Ukrainy. W obozie belwederskim (m. in. L. Wasilewski) 
wyrażano w związku z tym nieco naiwne przekonanie, że Litwini, Białorusini i Ukraińcy 
powinni w naturalny sposób garnąć się do Polski w obawie przed nieustannym 
zagrożeniem ze strony Rosji4. Piłsudczycy nie ograniczali się u zarania Drugiej 
Rzeczypospolitej jedynie do głoszenia pomysłów federacyjnych. Tymczasowy Naczelnik 
Państwa starał się również stworzyć warunki dla podjęcia działań zmierzających do 
urzeczywistnienia tych koncepcji. W tym celu spowodował powierzenie przez premiera 
Jędrzeja Moraczewskiego funkcji ministra spraw zagranicznych właśnie Wasilewskiemu, 
a innym swym współpracownikom (Tytusowi Filipowiczowi i Romanowi Knollowi) 
                                                 
1 W. Balcerak, Koncepcje „integracyjne” w polskiej polityce zagranicznej (1918-1939), „Dzieje 
Najnowsze”, nr 2, 1970, s. 33; K. M. Dziewanowski, Joseph Pilsudski. An European federalist, 1918-
1922, Stanford 1969, s. 91; P. Hauser, Federacyjna wizja Rzeczypospolitej w poglądach Józefa 
Piłsudskiego i próba jej urzeczywistnienia w latach 1918-1921 (w:) Polska i Ukraina. Sojusz z 1920 
roku i jego następstwa, pod red. Z. Karpusa, W. Rezmera i E. Wiszki, Toruń 1997, s. 38; A. Micewski, 
W cieniu marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 
1968, s. 25; J. Jekiel, Koncepcje wschodniej granicy Polski w polskiej myśli politycznej w latach 1918-
1919. Rozważania wstępne (w:) U źródeł polskiej nowoczesnej myśli..., s. 169 i n. 
2 Por. J. Juchnowski, Federalizm w myśli politycznej PPS a sprawa niepodległości Polski (1893-1918), 
Acta Universitatis Wratislaviensis, Seria „Nauki Polityczne”, t. XVIII, 1983, s. 36 i n.; idem, 
Federalizm i integracja europejska w myśli politycznej socjalistów polskich (1922-1939) (w:) 
Federalizm. Teorie i koncepcje, pod red. W. Bokajły, Wrocław 1998, s. 202 i n. 
3 Pro memoria Janusza Radziwiłła w sprawie granic wschodnich Polski z 10 V 1919 r., „Materiały do 
historii stosunków polsko-radzieckich”, t. II – listopad 1918-kwiecień 1920, Warszawa 1961, s. 255. 
Por. też L. Wasilewski, Józef Piłsudski. Jakim go znałem, Warszawa 1935, s. 175-176. 
4 J. Konefał, Koncepcja federalistyczna Józefa Piłsudskiego (w:) Żar niepodległości. Międzynarodowe 
aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, pod red. L. Maliszewskiego, Lublin 2004, s. 59 i n. 
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zapewnił mniej eksponowane stanowiska w tym resorcie. Realizacja idei federacyjnych 
napotykała jednak na rozmaite przeszkody. Jedną z najpoważniejszych było niezgodne z 
planami Piłsudskiego stanowisko Litwinów – wprawdzie nie wszystkich, ale 
przytłaczającej większości z nich – w kwestii ustanowienia w Wilnie stolicy tego 
państwa. Nie wyobrażali oni sobie jakiegokolwiek związku z Polską bez przynależności 
Wilna do Litwy. W zamyśle Piłsudskiego urzeczywistnienie planów federacyjnych 
wymagało natomiast zajęcia przez Polskę ziem, których ośrodkami były Wilno, Mińsk i 
Kijów jako warunku stworzenia w dalszej kolejności na tych obszarach państw 
sfederowanych z Rzecząpospolitą. Z tego względu niektórzy politycy litewscy (nawet 
przychylny Polsce Michał Römer) uważali już w 1919 r., że plany Piłsudskiego w 
gruncie rzeczy nie opierały się na idei federacji, nie mówiąc już o konfederacji, lecz na 
koncepcji „imperium dominiów polskich” obejmującym dawne terytorium Jagiellonów1. 
Przy takim założeniu wymienione narody wschodnioeuropejskie zostałyby – według 
współczesnego autora litewskiego Rimantasa Miknysa - faktycznie podporządkowane 
Polakom, nie będąc równoprawnymi partnerami w ramach ewentualnej federacji. Warto 
wskazać, że powyższą opinię reprezentuje nie tylko ten badacz, ale bywa ona także 
wyrażana przez niektórych polskich uczonych2. W polskiej literaturze naukowej 
przeważa jednak opinia, według której należy uznać pomysły Piłsudskiego w odniesieniu 
do Litwy, Ukrainy i poniekąd Białorusi za federacyjne.  

Napotykając na zdecydowany upór Litwinów w sprawie Wilna, Tymczasowy 
Naczelnik Państwa przyjął wobec nich politykę faktów dokonanych. Sposobem na 
wymuszenie na Litwinach zgody na federację z Polską miało – w zamyśle Piłsudskiego – 
być zbrojne zajęcie przez armię polską Wilna znajdującego się w 1919 r. we władaniu 
bolszewików. Warto zaznaczyć, że sytuacja polityczna na Litwie (składającej się z Litwy 
etnicznej i większej od niej Litwy historycznej) w omawianym okresie była mocno 
pogmatwana, podobnie jak na Ukrainie, o czym niżej. Od 1917 r. działała tam Litewska 
Rada Narodowa (Taryba) pod przewodnictwem Antanasa Smetony, która w lutym 
następnego roku proklamowała powstanie niepodległego państwa litewskiego, faktycznie 
częściowo uzależnionego od Niemiec. Przeciwko Tarybie wystąpili rodzimi komuniści, 
powołując w 1918 r. własny rząd, a po wkroczeniu Armii Czerwonej na Litwę w 1919 r. 
ogłaszając powstanie Litewsko-Białoruskiej Republiki Socjalistycznej. Przetrwała ona 
zaledwie do połowy tegoż roku, kiedy władzę – po rozgromieniu bolszewików – 
ponownie przejął rząd Taryby. Wszystko to nie pozostało bez wpływu na polityczne 
zamierzenia Piłsudskiego wobec Litwy, a zwłaszcza samego Wilna. Zgodnie bowiem z 
sugestią Wasilewskiego „serio można będzie gadać z Litwinami tylko wówczas, kiedy 
będziemy trzymali Wilno mocno w ręku”3. Mając na uwadze wspomniane 
uwarunkowania polityczne, Piłsudski wczesną wiosną 1919 r. zapewniał wspomnianego 

                                                 
1 R. Miknys, Michał Römer, krajowcy a idea zjednoczenia Europy w pierwszej połowie XX w. (w:) O 
nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich 
implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, pod red. J. Kłoczowskiego i S. Łukasiewicza, Lublin 
2003, s. 99. Por. też Z. Solak, Wyprawa kowieńska Michała Römera, „Niepodległość”, t. XLVII, Nowy 
Jork-Londyn 1995, s. 138 i n.; K. Katelbach, Moja misja kowieńska, „Zeszyty Historyczne”, nr 36, 
Paryż 1976, s. 60. 
2 Por. A. Nowak, Polska i trzy Rosje..., s. 219 i n.; J. Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 
1988, s. 275 i n. Por. też J. Cisek, Piłsudski`s Federalism 1918-1921 (w:) Wilsonian East Central 
Europe. Current Perspective, ed. by J. J. S. Micgel, New York 1995, s. 42 i n. 
3 Raport L. Wasilewskiego z misji w Paryżu z 3 IV 1919 r., „Z dziejów Stosunków Polsko-
Radzieckich”, t. t. VI, 1970, s. 242. Por. też T. Piszczykowski, Odbudowanie Polski 19114-1921. 
Historia i polityka, Londyn 1969, s. 259.  
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Römera (w którym upatrywał przyszłego premiera Litwy), że po wkroczeniu wojsk 
polskich do Wilna ogłosi proklamację, która będzie zapowiadała samodzielność państwa 
litewskiego, a równocześnie przewidywała jego związek z Polską. Litwini nie zamierzali 
jednak przystać na propozycję Tymczasowego Naczelnika Państwa, konsekwentnie 
domagając się uznania Wilna za swoją stolicę. Odmowa ze strony Litwinów 
przypieczętowała decyzję Piłsudskiego o zbrojnym zajęciu Wilna, co nastąpiło w dniu 19 
IV 1919 r. – głównie jednak w celu wypędzenia stamtąd komunistów, a nie aneksji tego 
miasta przez Polskę (za czym opowiadali się endecy)1. Mimo podjętych działań 
militarnych wciąż liczył on na porozumienie z Litwinami, wydając kolejną odezwę do 
nich, w której zapewniał o swym uznaniu dla ich prawa do swobodnego „rozwiązywania 
spraw wewnętrznych i narodowych” oraz o gotowości do powołania w Wilnie cywilnego 
zarządu2. Piłsudski był bowiem przekonany, że proces budowy federacji środkowo-
europejskiej powinno się rozpocząć właśnie od ułożenia poprawnych stosunków z Litwą, 
uwzględniając przywiązanie jej rdzennych mieszkańców do sprawy własnej 
państwowości. Z jednej więc strony starł się wymusić na Litwinach wskazane ustępstwa 
wobec Polski, z drugiej zaś – próbował pozyskać ich przychylność poprzez obietnicę 
poparcia starań o ustanowienie i utrzymanie samodzielnego państwa litewskiego. 
Polityka ta nie przynosiła jednak rezultatów spodziewanych przez piłsudczyków, w 
znacznej mierze z powodu nieprzejednanej postawy Litwinów, ale też częściowo 
wskutek błędów taktycznych popełnianych w odniesieniu do nich przez obóz 
belwederski3. Kwestia stosunków polsko-litewskich urosła do rangi tak ważnego 
problemu politycznego, że znalazła nawet odzwierciedlenie na konferencji paryskiej w 
1919 r. Wśród polskich delegatów na nią ścierały się dwa odmienne stanowiska w tej 
sprawie: piłsudczyków i endeków4. Podobna polaryzacja opinii dotyczących relacji 
Polski z wschodnimi sąsiadami ujawniła się w działającym od 1914 r. w stolicy Francji 
Komitecie Narodowym Polskim. Opcję piłsudczykowską reprezentował w 1919 r. na 
tym forum Antoni Sujkowski, który z zapałem przekonywał do uznania celowości 
stworzenia federacji5. Tego rodzaju rozwiązanie ustrojowo-terytorialne popierał także 
ówczesny premier polski Ignacy Paderewski. Starał się on przekonać do idei federacji 
wschodnio-europejskiej prezydenta USA Woodrowa Wilsona, upatrując w niej zalążek 
przyszłych Stanów Zjednoczonych Europy. Warto dodać, że założenia polityki 
wschodniej Piłsudskiego (łącznie z planami wobec Litwy) wzbudziły życzliwe 
zainteresowanie również za granicą: na Łotwie, w Estonii i Finlandii, a nawet w Wielkiej 
Brytanii. 
                                                 
1 Również piłsudczycy nie wykluczali jednak już wczesną wiosną 1919 r. możliwości ostatecznego 
przyłączenia Wilna do Polski, o czym świadczy tekst artykułu w „Gazecie Polskiej” nr 83 z 16 III tegoż 
roku, w którym mowa o potrzebie przesunięcia granic Polski na wschód w taki sposób, aby na jej 
terytorium znalazły się m. in. ziemie wileńska, grodzieńska i białostocka. Por. R. Wapiński, Miejsce 
ziem wschodnich Rzeczypospolitej przedrozbiorowej w polskiej świadomości politycznej lat 1864-1918, 
Acta Universitatis Wratislaviensis, Seria „Historia”, t. 116, 1994, s. 53 i n. 
2 S. Swianiewicz, Niezrealizowane plany Piłsudskiego, „Kultura”, nr 5, Paryż 1960, s. 6. Por. też J. 
Ochamański, Kulisy wyprawy wileńskiej Piłsudskiego, „Z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich”, t. 
IV, 1968, s. 69 i n.; J. Lewandowski, Federalizm. Litwa i Białoruś w polityce obozu belwederskiego (XI 
1918 – IV 1920), Warszawa 1962, s. 83 i in. 
3 P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920, Warszawa 1966, s. 80. 
4 Profederacyjne koncepcje reprezentowali na tej konferencji przedstawiciele rozmaitych polskich 
środowisk politycznych: K. Dłuski, M. Sokolnicki, B. Wieniawa-Długoszowski i in. K. Gomółka, 
Między Polska a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1922, 
Warszawa 1994, s. 35. 
5 J. Zamoyski, Powrót na mapę. Polski Komitet Narodowy w Paryżu 1914-1919, Warszawa 1991, s. 74. 
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W 1919 r. Piłsudskiemu szczególnie zależało jednak nie tyle na pozyskaniu dla 
swych federacyjnych pomysłów przychylności Łotyszy czy Estończyków, ile właśnie 
Litwinów. Nie ustawał więc w wysiłkach zmierzających do nakłonienia polityków 
litewskich do współpracy w tej dziedzinie. W swej polityce wobec Litwy nie tylko 
wiosną, lecz również latem 1919 r. wciąż zakładał on możliwość stworzenia 
federacji, nie wykluczając jednak przyłączenia Wilna do Polski, co przekreślałoby – 
z czego zdawał sobie sprawę – realizację koncepcji unii z tym państwem. 
Wątpliwości nurtujące w tej sprawie Tymczasowego Naczelnika Państwa znalazły 
potwierdzenie w relacjach Komisarza Generalnego Zarządu Cywilnego Ziem 
Wschodnich - Jerzego Osmółowskiego. Pisał on w lipcu 1919 r., że Piłsudski nie 
może się zdecydować na wybór jednej z tych dwóch ewentualności, ale zapewne 
chce „bezwarunkowo, bezwzględnie wyratować dla Polski Wileńszczyznę”1. 
Przedstawiciele obozu belwederskiego starali się nieustannie rozwijać akcję 
propagandową mającą na celu uzasadnienie głoszonych przez nich racji politycznych 
w odniesieniu do Litwy. Na polecenie Wasilewskiego zajął się nią w Wilnie m. in. 
Józef Albin Herbaczewski. W swej broszurze „Dokąd idziesz, Litwinie” wskazywał 
na grożące Litwie niebezpieczeństwo tak ze strony Rosji, jak i Niemiec, sceptycznie 
oceniając w związku z tym możliwości stworzenia samodzielnego państwa 
litewskiego2. Jedynie w federacji z Polską mogliby Litwini „dzielnie stawić czoła 
temu niebezpieczeństwu i poczuć się rzeczywiście wolni”. W sierpniu 1919 r. 
Piłsudski wysłał Wasilewskiego i Tadeusza Kasprzyckiego z misją porozumienia się 
w sprawie federacji z politykami w Kownie (Jonas Vileišis, Stepanas Kairys, Petras 
Leonas i in.). Polacy zaproponowali stworzenie „Stanów Zjednoczonych” obszarów 
wschodnich Europy z trzema ośrodkami administracyjnymi: Wilnem, Kownem i 
Mińskiem. W miastach tych miałyby zostać powołane sejmy, które wyłoniłyby 
władze centralne wymienionych ziem. Politycy litewscy nie wykazali jednak 
zainteresowania projektem polskich wysłanników, a nawet okazali się wrogo do 
niego nastawieni, obawiając się dominacji Polski w takim związku. Ponownie odżyła 
zatem wśród piłsudczyków koncepcja podjęcia wobec Litwinów polityki faktów 
dokonanych. W tym celu podjęta została decyzja o dokonaniu przez Polską 
Organizację Wojskową (POW) zamachu stanu w Kownie w nocy z 27 na 28 VIII 
1919 r. Ostatecznie nie przeprowadzona przez POW akcja zasadniczo pogrzebała 
szanse na ewentualną federację polsko-litewską, gdyż władze w Kownie jeszcze 
bardziej usztywniły swoje stanowisko w tej sprawie.  

Opór Litwinów wobec wschodnich planów Piłsudskiego spowodował zmianę jego 
nastawienia do Litwy. Od około połowy 1919 r. postanowił on „traktować Litwę per 
nogam, objawiać wobec niej negligeance, bo jej politycy – to – albo durnie, albo 
sprzedajni. W ostateczności pobijemy ją”3. Piłsudski nie przekreślał jednak możliwości 
jakiegokolwiek porozumienia z Litwinami. W tym względzie liczył na pomoc ze strony 
innych krajów bałtyckich, które – jak wspomniałem – odnosiły się raczej przychylnie do 
jego koncepcji polityki wschodniej. Tymczasowy Naczelnik Państwa spodziewał się, że 
wpłynął one na zmianę stanowiska Litwy wobec planów federacyjnych, uświadamiając 
Litwinom korzyści płynące z przystąpienia do takiego związku. Z takim zamiarem 

                                                 
1 Cyt. za J. Lewandowski, Federalizm..., s. 228. Na dylematy Piłsudskiego w odniesieniu do Litwy 
zwracał także uwagę Z. Budecki, Stosunki polsko-litewskie. Po wojnie światowej 1918-1928, Warszawa 
1928, s. 18 i n. 
2 A. J. Horbaczewski, O Wilno i nie tylko o Wilno, Warszawa 1922, s. 7 i n. 
3 L. Wasilewski, Józef Piłsudski..., s. 214.  
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Wasilewski udał się w styczniu 1920 r. do Helsinek na konferencję bałtycką z udziałem - 
prócz Polaków - także przedstawicieli władz fińskich, estońskich, łotewskich i 
litewskich. W imieniu Piłsudskiego miał on porozumieć się z nimi „w sprawie obrony 
wspólnych interesów politycznych, ekonomicznych i wojskowych”1. Również tym razem 
nie udało się jednak pozyskać przychylności Litwinów. Mimo to konferencja w 
Helsinkach wcale nie zakończyła się niepowodzeniem. Ustalono bowiem na niej 
utworzenie wspólnego (z wyjątkiem Litwy) frontu antybolszewickiego i powołanie w 
Rydze biura do wymiany informacji o siłach zbrojnych wymienionych państw i sytuacji 
militarnej we wschodniej Europie2. Na początku lutego 1920 r. ze wspólnego frontu 
antybolszewickiego wyłamała się Estonia, zawierając układ pokojowy z Rosją. W tej 
sytuacji władze polskie mogły – wśród krajów bałtyckich - liczyć na współpracę już 
tylko z Łotwą i Finlandią. Do współdziałania zamierzały one zatem nakłonić (na 
konferencji w marcu tegoż roku) także Rumunię i tzw. Ukrainę petlurowską (Ukraińską 
Republikę Ludową). Z Łotwą Piłsudski wiązał ponadto pewne – wprawdzie słabe – 
nadzieje na przełamanie impasu w stosunkach polsko-litewskich. Jeszcze w 1919 r. 
zakładał bowiem, że władze łotewskie wpłynął na zmianę stanowiska Litwinów wobec 
Polski, zwłaszcza wtedy, gdyby Łotwa znalazła się w federacji z Rzecząpospolitą3. 
Żadne działania w tej sprawie nie przyniosły jednak pozytywnych rezultatów. Ostateczny 
kres zabiegom o pozyskanie Litwy dla polityki wschodniej Piłsudskiego położyło 
włączenie (1922) Wilna i okolic do Polski w wyniku akcji zbrojnej gen. Lucjana 
Żeligowskiego w dniu 12 X 1920 r. i proklamowania przez niego odrębnej Litwy 
Środkowej.  

Oprócz Litwy w federacyjnych koncepcjach obozu belwederskiego ważną rolę 
odgrywała Ukraina. Jej znaczenie nie było wprawdzie aż tak priorytetowe dla 
Piłsudskiego jak kwestia litewska, ale niewątpliwie trudne do przecenienia w planach 
wschodnich Tymczasowego Naczelnika Państwa. Już od 1918 r. traktował on Ukrainę 
jako „naturalną przegrodę” między Polską a Rosją i z tego względu zawsze brał 
Ukrainę pod uwagę w swych pomysłach dotyczących wschodniej polityki 
Rzeczypospolitej4. Dążąc do pozyskania Ukrainy dla swych projektów federacyjnych, 
Piłsudski zamierzał osłabić gospodarczy potencjał Rosji sowieckiej, a tym samym 
zmniejszyć zagrożenie z jej strony dla Polski. Ewentualny związek Ukrainy z Polską 
oznaczałby bowiem utratę przez Rosję obszarów obfitujących w rozmaite bogactwa 
naturalne (m. in. węgiel i żyzne grunty orne). Obóz belwederski był przekonany o 
celowości takiej federacji – obejmującej również inne państwa na wschód od 
Rzeczypospolitej – nie tylko w okresie tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 

                                                 
1 J. Lewandowski, Federalizm..., s. 202. Do nawiązania współpracy z tymi państwami parły także 
polskie kręgi wojskowe oraz dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej. Por. instrukcję Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych dla przedstawicieli dyplomatycznych RP zawierającą wytyczne polskiej polityki 
wschodniej z 10 X 1920 r. (w:) „Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich”, t. 
III, Warszawa 1967, s. 464. 
2 A. Skrzypek, Związek Bałtycki. Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 
1919-1925, Warszawa 1972, s. 57 i n. 
3 Z tego względu zależało mu na uzyskaniu bezpośredniej granicy Polski z Łotwą, która przecięłaby 
terytorialną łączność Litwy z Rosją. Por. L. Wasilewski, Józef Piłsudski..., s. 176; K. Grygajtis, Polskie 
idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX wieku, Częstochowa 2001, s. 254 i n. 
4 Por. H. Jabłoński, Z dziejów genezy sojuszu Piłsudski – Petlura, „Zeszyty Naukowe Wojskowej 
Akademii Politycznej”, nr 5, 1961, s. 40 i n.; E. Koko, Polska Partia Socjalistyczna i Józef Piłsudski 
wobec kwestii ukraińskiej w latach 1918-1920. Próba porównania stanowisk, „Dzieje Najnowsze”, z. 1, 
t. XXI, 1918, s. 27 i n. 
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ale także jeszcze pod koniec 1920 r., a nawet w nieco późniejszym okresie1. 
Doceniając strategiczne znaczenie Ukrainy na Wschodzie jako południowej flanki 
planowanej federacji, władze Rzeczypospolitej – inspirowane przez Piłsudskiego – już 
w styczniu 1919 r. doprowadziły do pierwszych kontaktów z przedstawicielami rządu 
tego państwa. Do Warszawy przybyła wtedy delegacja ukraińska o „orientacji 
petlurowskiej” (Jewhienij Wołoszczynowski i Wienczesław Prokoponicz), z którą 
rozmowy prowadzili ze strony polskiej Aleksander Więckowski, Stanisław 
Wojciechowski i Witold Jodko. Podczas tych pertraktacji nie doszło wszakże do 
zawarcia porozumienia w sprawie federacji, a jedynie w zarysie ustalono kwestię 
kształtu przyszłych granic między obydwoma państwami2. Sprawę ewentualnego 
utworzenia związku Polski z Ukrainą dodatkowo komplikowała pogmatwana sytuacja 
wewnętrzna panująca w tamtym okresie u tego wschodniego sąsiada Rzeczypospolitej. 
Ukraina nie była bowiem po I wojnie światowej jednorodnym tworem politycznym i 
terytorialnym, rozpadając się na obszary probolszewickie i tereny wrogie siłom 
komunistycznym. Oprócz dążącej do niepodległości Ukraińskiej Republiki Ludowej 
już od października 1918 r. istniała w Galicji Wschodniej probolszewicka 
Zachodnioukraińska Republika Ludowa (ZURL), a na początku 1919 r. proklamowano 
w Charkowie Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką. W styczniu tegoż roku 
ZURL podpisała akt unii z Ukrainą Naddnieprzańską. W wyniku tych wydarzeń doszło 
do konfliktu zbrojnego z Polską, która nie zamierzała się wyrzec Galicji Wschodniej, 
wypierając Ukraińców z tego obszaru. Krwawe walki toczyły się w listopadzie 1918 r. 
zwłaszcza o Lwów – uważany podobnie jak Wilno przez Piłsudskiego za bastion 
polskości. Przypomnę, że ostatecznie kres dążącej do niezależności i od Polski, i od 
Rosji sowieckiej Ukraińskiej Republice Ludowej położył traktat ryski z marca 1921 r.  

Niewątpliwie sprawa przynależności państwowej Lwowa negatywnie zaważyła na 
stosunkach polsko-ukraińskich, zasadniczo utrudniając jeszcze przed 1921 r. zawarcie 
federacji. Piłsudczycy mieli jednak na początku lat dwudziestych nadzieję na ułożenie 
takich relacji z Ukrainą, które nie przekreślałyby możliwości realizacji tego rodzaju 
planów w sprzyjających okolicznościach w przyszłości. Taka ewentualność chwilowo 
zarysowała się zresztą w maju 1919 r., kiedy Dyrektoriat Ukraińskiej Republiki Ludowej 
(na czele z Semenem Petlurą) nie wykluczał nawet unii z Polską3. W rezultacie podjętych 
wtedy w Lublinie rozmów polsko-ukraińskich Rzeczpospolita zobowiązała się do 
udzielenia Petlurze pomocy wojskowej przeciwko bolszewikom. Podczas kolejnych 
negocjacji przedstawicieli obu rządów (m. in. we wrześniu 1919 r.) nie było jednak już 
wyraźnie mowy o wspólnej federacji4. Przedstawicielom Petlury przede wszystkim 

                                                 
1 Por. artykuł Sprawa Petlury, „Nowa Reforma”, nr 277 z 21 XI 1920 r. Podaję za J. Lewandowski, 
Imperialne słabości. Kształtowanie się koncepcji polityki wschodniej piłsudczyków 1921-1926, 
Warszawa 1967, s. 52-53. 
2 P. Wandycz, Z zagadnień współpracy polsko-ukraińskiej w latach 1919-1920, „Zeszyty Historyczne”, 
nr 12, Paryż 1967, s. 74. Por. też W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 
1867-1935, t. II, Warszawa 1994, s. 67 i n. 
3 Takie informacje przytoczył w swym raporcie wysłannik władz Ukraińskiej Republiki Ludowej do 
Polski – B. Kutyłowski. Zachowały się one w zbiorach Zespołu Komitetu Narodowego Polskiego w 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Podaję za G. Harężą, Polskie koncepcje federacyjne w okresie 
międzywojennym, Wrocław 2005, s. 123 (komputeropis rozprawy doktorskiej). 
4 J. Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 19181-
1923, Wrocław 2004, s. 224 i n.; R. Torzecki, Piłsudski i Petlura w latach 1919-1923 (w:) 
Międzymorze, Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wiek, oprac. zbior., Warszawa 
1995, s. 196 i n. 
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zależało na uzyskaniu wsparcia militarnego ze strony Polski, przy zachowaniu 
niezależności państwowej Ukrainy. Możliwość podjęcia przez władze w Warszawie i 
Kijowie zagadnienia związku obu państw (oraz innych krajów w tej części Europy) nie 
została jednak całkowicie zaprzepaszczona. Pewne nadzieje na powstanie federacji z 
Ukrainą mogło – jak się wydaje - stwarzać zawarcie tzw. umowy warszawskiej (22 IV 
1920) w sprawie wytyczenia granicy Polski z tym państwem. Dążenie do 
jednoznacznego uregulowania spornych spraw terytorialnych otwierało bowiem 
perspektywy bliższej współpracy polsko-ukraińskiej1. Wbrew oczekiwaniom 
piłsudczyków nigdy zresztą do niej nie doszło. Przeciwnie – po zawarciu wspomnianego 
traktatu ryskiego stosunki Rzeczypospolitej z sowiecką Ukrainą nie układały się 
poprawnie (z powodu odmienności ustrojowych między tymi państwami i 
narodowościowych dążeń mniejszości ukraińskiej żyjącej w granicach Drugiej 
Rzeczypospolitej). Jak w przypadku Litwy, tak i w odniesieniu do Ukrainy kwestia 
ewentualnej federacji napotykała więc na rozmaite przeszkody, które głównie wynikały z 
historycznie nawarstwionych wzajemnych uprzedzeń, obaw i pretensji oraz 
niesprzyjającej pomysłom Piłsudskiego sytuacji międzynarodowej w Europie 
Wschodniej. 

W polu zainteresowań obozu belwederskiego kwestią federacji w tej części 
kontynentu znajdowała się również Białoruś. Jak się jeszcze przekonamy, sprawa 
utworzenia związku z nią przedstawiała się jednak inaczej niż w przypadku Litwy i 
Ukrainy. Niewątpliwie oba te kraje odgrywały większą od Białorusi rolę w planach 
Piłsudskiego. Przed przejściem do omówienia tego zagadnienia warto przypomnieć 
kilka faktów z dziejów Białorusi na przełomie drugiej i trzeciej dekady XX w. 
Ówczesna sytuacja polityczna na tym obszarze także warunkowała bowiem plany 
wschodnie Piłsudskiego. Jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej nastąpiła na 
Białorusi znaczna radykalizacja nastrojów społecznych i narodowościowych, m. in. w 
rezultacie jej okupacji przez wojska niemieckie i austriackie w 1918 r. Działająca od 
lipca 1917 r. Rada Białoruska szukała najpierw wsparcia ze strony Korpusu Polskiego 
gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, a następnie Niemców. Powołany przez nią rząd 
upadł wraz z opanowaniem pod koniec 1919 r. większej części Białorusi przez Armię 
Czerwoną. W lutym i marcu 1919 r. zaczęły się walki między oddziałami polskimi i 
bolszewickimi, zajmującymi początkowo tereny po ewakuowanych wojskach 
niemieckich. Zapewne nie po myśli Piłsudskiego były jeszcze inne wydarzenia 
rozgrywające się wtedy na Białorusi. Należało do nich proklamowanie na samym 
początku stycznia tegoż roku Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, które 
położyło kres dążeniom bardziej uświadomionych narodowo Białorusinów do 
państwowej samodzielności. Tym samym odpadły podstawy do podjęcia działań 
zmierzających do włączenia Białorusi do ewentualnej federacji z Polską. Podczas 
wojny polsko-bolszewickiej pojawiły się jednak okoliczności mogące sprzyjać 
realizacji Piłsudskiego planów w tej dziedzinie. Na początku października 1920 r. 
Sowieci wystąpili bowiem z propozycją ustępstw terytorialnych wobec Polski na 
obszarze Białorusi. Znamienne, że władze Rzeczypospolitej nie skorzystały z tej oferty 
(obejmującej m. in. przyłączenie do Polski Mińska Litewskiego) i zdecydowały o 

                                                 
1 Jeszcze w 1919 r. namawiali do tej współpracy, mającej obejmować także inne kraje Europy 
Wschodniej, publicyści związani z obozem belwederskim, m. in. T. Święcicki i A. Skwarczyński, 
zamieszczając na ten temat artykuły na łamach „Gazety Polskiej” (np. nr 341 z 28 IX 1919 i nr 354 z 11 
X 1919) i periodyku „Rząd i Wojsko” (m. in. nr 42-43 z 23 XI 1919). 
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cofnięciu granicy Polski na Białorusi o około sto kilometrów na zachód1. W ten sposób 
została zaprzepaszczona możliwość powstania samodzielnego państwa białoruskiego, a 
zatem również zawiązania z nim ewentualnej federacji. Warto w związku z tym 
zastanawić się nad przyczynami postępowania władz polskich. Jak wynika z wydanej 
w Londynie w 1943 r. pracy Stanisława Grabskiego „La frontiere polono-sovietique”, 
w gruncie rzeczy nie były one zainteresowane w utworzeniu samodzielnego państwa 
białoruskiego, gdyż uważały, że Białorusini nie byli zdolni do jego utrzymania – ze 
względu na słabe poczucie własnej odrębności narodowej i znaczną bolszewizację tego 
społeczeństwa. Jeszcze na początku 1920 r. Piłsudski miał powiedzieć podczas narady 
ze wspomnianym Osmółowskim, Walerym Sławkiem i Władysławem Raczkiewiczem, 
że nie zamierza czynić „politycznych ustępstw na korzyść fikcji białoruskiej”, a 
jedynie opowiada się za „rozwojem kulturalnym” Białorusinów2. Tymczasowy 
Naczelnik Państwa brał również pod uwagę stanowisko byłych państw Ententy, które 
sceptycznie zapatrywały się na możliwość samodzielnego funkcjonowania Białorusi na 
arenie międzynarodowej. Z niedowierzaniem o możliwości jakiegokolwiek związku 
Polski z Białorusią wypowiadał się już we wrześniu 1919 r. skądinąd gorący 
orędownik federacji państw Europy Wschodniej – Melchior Wańkowicz na łamach 
czasopisma „Rząd i Wojsko”. Z przedstawionych enuncjacji nasuwa się zatem 
wniosek, że Białoruś w zasadzie nigdy nie była traktowania przez piłsudczyków jako 
potencjalny członek ewentualnej federacji wschodnio-europejskiej (przynajmniej 
dopóty, dopóki nie stałaby się ona samodzielnym tworem politycznym). Jak wiadomo, 
od czasu zawarcia traktatu ryskiego, a nawet od końca 1920 r. powołanie niezależnego 
państwa białoruskiego okazało się już sprawą zupełnie nierealną. 

Mnożące się przeszkody na drodze do zawiązania federacji z Litwą i Ukrainą 
spowodowały wzrost zainteresowania Piłsudskiego i niektórych jego popleczników 
formułowanymi niekiedy przez nich jeszcze przed 1918 r. koncepcjami „Międzymorza” 
(intermarum). Należy zauważyć, że pomysły w tej dziedzinie stanowiły także rodzaj 
koncepcji federacyjnych, a przynajmniej konfederacyjnych. W odróżnieniu jednak od 
niezrealizowanych planów związku z Litwą i Ukrainą czy ewentualnie Białorusią, nie w 
pełni zresztą sprecyzowana idea „Międzymorza” dotyczyła nieco większej liczby państw, 
a konkretnie krajów leżących pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym (Finlandia, 
Estonia, Łotwa, Polska, Węgry, Rumunia). Do tej grupy państw Piłsudski zaliczał nawet 
jeszcze Armenię i Gruzję. W kręgach związanych z Tymczasowym Naczelnikiem 
Państwa nie wykluczano również przynależności do intermarum krajów leżących nad 
Morzem Egejskim i Śródziemnym. Koncepcja „Międzymorza” opierała się jeśli nie na 
identycznych, to niewątpliwie na podobnych do omówionych już pomysłów 
federacyjnych założeniach politycznych: dążeniu do osłabienia, a nawet rozbicia Rosji, 

                                                 
1 K. Grygajtis, Polskie idee federacyjne..., s. 260 i n. Por. też K. Gomółka, op. cit., s. 63; A. Deruga, 
Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918-1919), Warszawa 1969, s. 123 
i n.; J. Łojek, Idea federacyjna Józefa Piłsudskiego, „Przegląd Powszechny”, nr 11, 1988, s. 187; M. 
Wojnicka, Związki Polski z Białorusią w świetle prasy polskiej w latach 1918-1921, „Studia z Dziejów 
Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XXX, 1996, s. 27 i n.; idem, Stosunek Polski do Białorusi w 
latach 1918-1920 (w:) Odrodzona Polska wśród sąsiadów 1918-1921, pod red. A. Koryna, Warszawa 
1989, s. 76 i n. 
2 Podaję za J. Lewandowskim, Federalizm..., s. 229. Przy innej okazji Piłsudski stwierdził: „Białoruś 
jest zupełnie jeszcze nie przygotowana (do utworzenia własnej państwowości – przyp. M. M.) i 
występować obecnie ostro ze sprawą białoruską byłoby to kompromitowanie innych spraw, 
poważniejszych. Trzeba utworzyć precedensy i czekać odpowiedniej koniunktury, wytwarzając na razie 
w Polsce Piemont białoruski”. L. Wasilewski, Józef Piłsudski..., s. 216.  
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czyli zażegnania zagrożenia z jej strony dla mniejszych krajów Europy Wschodniej1. Na 
przełomie lat dwudziestych oba pomysły przenikały się zresztą wzajemnie, a zapewne 
nie wykluczały się ze sobą, świadcząc o poszukiwaniu przez obóz belwederski 
optymalnego rozwiązania kwestii polityki wschodniej Rzeczypospolitej. Można w 
zasadzie stwierdzić, że pierwotnie idee federacji Polski z Litwą i Ukrainą mieściły się w 
ramach szerszej koncepcji „Międzymorza”. W zamyśle piłsudczyków wszystkie 
wymienione kraje (w obu odmianach idei federacyjnej) powinny stworzyć swego rodzaju 
„kordon sanitarny” wobec bolszewickiej Rosji, umacniając również – poprzez 
przynależność do jednego, wielonarodowego związku państw - swoją pozycję wobec 
Niemiec. Jednym z pierwszych publicystów związanych z obozem belwederskim i 
głoszących potrzebę stworzenia aliansu państw leżących w strefie „Międzymorza” był 
Włodzimierz Wakar. Wystąpił on z tym pomysłem już w 1919 r., a więc w okresie 
trwających jeszcze pertraktacji z Litwą i Ukrainą w sprawie utworzenia federacji2. Do 
piewców koncepcji intermarum należeli także inni, pozostający pod wpływem obozu 
belwederskiego publicyści polscy w tamtym okresie, m. in. Tomasz Krymski i Eugeniusz 
Wiśniewski. Za takim rozwiązaniem politycznym wyraźnie optował szczególnie 
aktywny w dążeniu do realizacji planów federacyjnych Leon Wasilewski. Celowość 
wdrożenia idei „Międzymorza” miało przede wszystkim – jak pisał w 1923 r. - 
uzasadniać „nieszczęśliwe położenie geograficzne” Polski między Niemcami i Rosją3. 
Wasilewski zdawał sobie jednak już wtedy sprawę z braku szans na urzeczywistnienie 
tego pomysłu. Warto zaznaczyć, że koncepcję intermarum lansowali nie tylko 
piłsudczycy, ale także przedstawiciele innych sił politycznych w ówczesnej Polsce. 
Opowiadali się za nią i niektórzy działacze ludowi (zwłaszcza z kręgów PSL 
„Wyzwolenie”), i socjaliści, a nawet konserwatyści (Jan Dobrowolski), liberałowie 
(Stanisław Bukowiecki) i endecy (Stanisław Kozicki). Do orędowników tej idei należał 
jeszcze przed 1918 r. niezwiązany z żadną z wymienionych opcji politycznych Wincenty 
Lutosławski4. Niektórzy publicyści próbowali nadać dążeniom do realizacji pomysłów 
„Międzymorza” pewne formy organizacyjne, mające wspomóc odnośne zabiegi władz 
Rzeczypospolitej. W tym celu wspomniany Wakar doprowadził na początku 1921 r. 
wraz z innymi entuzjastami tej koncepcji (m. in. Tadeuszem Hołówką) do utworzenia 
Związku Zbliżenia Narodów Odrodzonych5. Już pod koniec tegoż roku stowarzyszenie 
to zaprzestało jednak działalności. 

Za utworzeniem federacji obejmującej państwa między Bałtykiem i Morzem 
Czarnym przemawiały - w opinii polskiej dyplomacji w początkowym okresie po I 
wojnie światowej – nie tylko obawy przed zagrożeniem ze strony Rosji bolszewickiej i 
                                                 
1 Już w 1904 r. Piłsudski złożył w tej sprawie memoriał japońskiemu Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych, który może uchodzić za początek kształtowania się jego koncepcji „Międzymorza”. J. 
Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. II, s. 253. Por. też P. Okulewicz, Koncepcja „Międzymorza” jako próba 
stworzenia strefy bezpieczeństwa między Niemcami a Rosją w okresie międzywojennym (w:) O nowy 
kształt Europy..., s. 63. 
2 W. Wakar, Związek Ludów Wyzwolonych, Warszawa 1919, passim. Celowość stworzenia intermarum 
argumentował on także względami kulturalnymi, społecznymi i gospodarczymi, wskazując na 
podobieństwo w tych dziedzinach państw leżących między Bałtykiem i Morzem Czarnym. Por. też A. 
Skwarczyński, Cele wojny na wschodzie, Warszawa 1920, s. 8 i in. 
3 L. Wasilewski, Drogi rozwoju polskiej polityki zagranicznej, „Droga”, nr 5 z 23 VIII 1923 r. 
4 Por. W. Lutosławski, Praca Narodowa, Wilno 1922, passim. Z nie w pełni jeszcze sprecyzowanym 
pomysłem „Międzymorza” wystąpił on już w 1907 r. M. Boruta, Wolni z wolnymi, równi z równymi. 
Polska i Polacy o niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 81. 
5 I. Werschler, Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko – życie i działalność,, Warszawa 
1984, s. 119. 
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Niemiec, lecz również inne względy polityczne. W koncepcji intermarum upatrywano 
mianowicie kontrpropozycję i alternatywę dla innego sojuszu – Czechosłowacji z 
Jugosławią i ewentualnie Rumunią, czyli tzw. Małej Ententy1. Piłsudczycy nie bez 
podstaw żywili obawy przed negatywnymi dla Polski skutkami takiego aliansu. Już w 
sierpniu 1920 r. doszło bowiem w Belgradzie do zawarcia pierwszego traktatu 
sojuszniczego między Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i pragnącą 
odgrywać wiodącą rolę w Europie Środkowej Czechosłowacją. Co prawda porozumieniu 
obu tych państw zmierzającemu do powstania Małej Ententy sprzeciwiała się Rumunia, 
która opowiadała się za przynależnością do tego paktu także Polski i Grecji2. Stanowisko 
władz w Bukareszcie nie osłabiło jednak dążenia Czechosłowacji do stworzenia Małej 
Ententy i przewodzenia krajom tej części Europy. Nie zmieniło się też negatywne 
nastawienie rządu w Pradze (głównie ministra spraw zagranicznych Edwarda Beneša) do 
ewentualnego przystąpienia Rzeczypospolitej do Małej Ententy. Udział większej od 
Czechosłowacji i silniejszej od niej Polski w owym sojuszu mógłby bowiem – w opinii 
rządu w Pradze – pozbawić Czechosłowację nadrzędnej pozycji w Małej Entencie. Z 
kolei Rzeczpospolita bynajmniej nie zamierzała - gdyby miała się znaleźć w tym 
układzie - odgrywać w nim podrzędnej roli. Jak wiadomo, piłsudczycy pragnęli uczynić 
w Polski swego rodzaju imperium w Europie Środkowo-Wschodniej, a w każdym razie 
zapewnić jej istotny wpływ na rozwój sytuacji politycznej w tym regionie. Dodam, że 
były jeszcze inne powody złych stosunków polsko-czechosłowackich po I wojnie 
światowej (m. in. kwestia Śląska Cieszyńskiego). Wąskie ramy tego artykułu nie 
pozwalają jednak rozwinąć tego zagadnienia. Należy wskazać, że w Rzeczypospolitej 
wcale nie brakowało zwolenników (m. in. Konstanty Skirmunt i Erazm Piltz) 
przystąpienia Polski do Małej Ententy, a nawet rzeczników zawarcia porozumienia z 
Czechosłowacją3. Ze względu na napięte relacje z tym państwem szef polskiej 
dyplomacji Eustachy Sapieha zdecydował jednak – zapewne pod wpływem Piłsudskiego 
– pod koniec października 1920 r. o rezygnacji Rzeczypospolitej z ubiegania się o 
członkowsko w Małej Entencie. W ten sposób wciąż aktualna pozostawała kwestia 
realizacji koncepcji „Międzymorza”, nabierając u zarania Drugiej Rzeczypospolitej 
priorytetowego znaczenia w polskiej polityce zagranicznej w odniesieniu do Europy 
Wschodniej i Środkowej.  

Z tego względu władze polskie czyniły zabiegi o pozyskanie przychylności dla 
koncepcji intermarum w pierwszym rzędzie ze strony Węgier i Rumunii. Tak w 
odniesieniu do jednego, jak i drugiego państwa osiągnięcie celu stawianego przez 
dyplomację Rzeczypospolitej nie nastręczało większych problemów. Stosunki z 
Węgrami układały się pomyślnie, m. in. z powodu wzajemnej sympatii obu narodów i 
historycznych związków między nimi. W Polsce doceniano przychylną postawę władz 
węgierskich wobec Rzeczypospolitej w okresie prowadzonej przez nią wojny z 
bolszewikami. Za zbliżeniem polsko-węgierskim opowiadała się także Francja, która po I 

                                                 
1 P. Okulewicz, Koncepcja „międzymorza” w myśli i praktyce politycznej Józefa Piłsudskiego w latach 
1918-1926, Poznań 2001, s. 46 i in.; H. Batowski, „Międzymorze”. Przyczynek do dziejów polityki 
zagranicznej przed rokiem 1939, „Przegląd Kulturalny”, nr 41 z 10-16 X 1957 r. 
2 W. Balcerak, Pakty regionalne w Europie Środkowej (1918-1939), „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1, 
1972, s. 72; J. Lewandowski, Pierwsze próby integracji Europy Środkowej po I wojnie światowej na tle 
rywalizacji polsko-czechosłowackiej, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, t. II, 1967, s. 152. 
3 Do zawarcia takiego układu doszło 6 XI 1921 r., lecz okazał się on raczej niekorzystny dla Polski, 
gdyż Czechosłowacja nadal nie uznawała wschodniej granicy Rzeczypospolitej i nie wchodzić z nią w 
jakikolwiek sojusz. Por. Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, t. I, Warszawa 
1989, s. 180. 
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wojnie światowej stała na straży tzw. porządku wersalskiego, dążąc do pozyskania 
poparcia dla ówczesnego status quo na kontynencie przez kraje Europy Środkowej i 
Wschodniej1. Co się tyczy Rumunii, to już w maju 1919 r. wystąpiła ona jako sojusznik 
Polski w jej zmaganiach z Zachodnioukraińską Republiką Ludową, zajmując część 
Małopolski Wschodniej – Pokucie. Już w sierpniu tegoż roku Rumunia przekazała ten 
obszar Rzeczypospolitej. Warto dodać, że również w przypadku Rumunii rząd francuski 
sprzyjał polityce prowadzonej wobec niej przez Polskę. Aby przybliżyć możliwość 
realizacji koncepcji „Międzymorza”, władze Rzeczypospolitej starały się doprowadzić do 
poprawy niedobrych – z powodu sporów terytorialnych - stosunków między Węgrami i 
Rumunią. Przypomnę, że w wyniku traktatu w Trianion (4 VI 1920) Węgry utraciły na 
rzecz Rumunii Siedmiogród i wschodnią część Banatu. Bez zażegnania sytuacji 
konfliktowej między tymi dwoma państwami nie sposób było nawet myśleć o 
ewentualnym zbliżeniu politycznym na osi Warszawa – Budapeszt – Bukareszt. 
Stanowisko Polski w tej sprawie jednoznacznie sformułował minister Eustachy Sapieha 
w wywiadzie udzielonym dziennikowi „Temps” pod koniec września 1920 r. Podobnie 
wypowiedział się poseł Rzeczypospolitej w Budapeszcie, Jan Szembek, wymieniając 
jako zadanie polskiej dyplomacji dążenie do „pogodzenia Węgrów z Rumunami” i 
wskazując na potrzebę okazywania Węgrom „jak największej życzliwości”2. Do poparcia 
dla koncepcji intermarum Polacy starali się – bez powodzenia - nakłonić Rumunię 
podczas wizyty na początku listopada 1920 r. w Warszawie jej ministra spraw 
zagranicznych Take Ionescu. Rumuni bezskutecznie usiłowali natomiast przekonać 
władze Rzeczypospolitej, aby zajęły one bardziej przychylne stanowisko wobec Małej 
Ententy. Choć rozmowy polsko-rumuńskie nie doprowadziły do budowy bloku 
„Międzymorza”, stworzyły jednak przesłanki do dalszych działań w tym kierunku. Na 
początku marca 1921 r. zawarta bowiem została między obydwoma państwa konwencja 
w sprawie przymierza obronnego. Również w późniejszych latach władze 
Rzeczypospolitej stawiały na współpracę z Rumunią i Węgrami, lecz nie była ona już 
uzależniona od ewentualnej zgody tych krajów na budowę „Międzymorza”. Jak się 
jeszcze przekonamy, koncepcja ta ostatecznie okazała się pomysłem raczej utopijnym. 

Niemal równolegle z pertraktacjami z Rumunią na samym początku lat 
dwudziestych podejmowane były przez Polskę zabiegi o pozyskanie dla idei intermarum 
państw bałtyckich. Taki cel postawiła sobie do osiągnięcia delegacja Rzeczypospolitej na 
konferencję w Baldurii w pobliżu Rygi, która odbyła się w sierpniu 1920 r. także z 
udziałem przedstawicieli Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Ukrainy. Podpisany w 
rezultacie tego spotkania układ stanowił zalążek Związku Bałtyckiego, mającego opierać 
się na współpracy wymienionych państw w sprawach politycznych, prawnych, 
ekonomicznych i gospodarczych3. Z ustaleń traktatowych wnet wyłamała się Litwa – w 
obawie przed nadrzędną pozycją Polski w tym sojuszu. Realizujące plany wschodnie 

                                                 
1 J. Kukułka, Francja a Polska po traktacie wersalskim (1919-1920), Warszawa 1970, s. 315 i n.. Por. 
też M. K. Kamiński, M. Zacharias, W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP 1918-1939, 
Warszawa 1993, s. 62 i in. 
2 H. Bułhak, W poszukiwaniu sojuszów i związków integracyjnych z państwami Europy Środkowej i 
Wschodniej. Przyczynek do dziejów dyplomacji polskiej jesienią 1920 r. (w:) Międzymorze, Polska i 
kraje Europy Środkowo-Wschodniej..., s. 235. Por. też M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 
1921-1939, Białystok 1997, s. 36. 
3 Z pomysłem takiego związku już jesienią 1919 r. wystąpił poseł polski na Łotwie W. Kamieniecki, 
który upatrywał w nim rodzaj federacji wschodnio-europejskiej. K. Grygajtis, Koncepcje „Wielkiego 
Związku Bałtyckiego” (1922 r.), „Sprawy Polityczne”, nr 3, 2002, s. 49; A. Skrzypek, Układ polsko-
bałtycki z 17 marca 1922 r., „Z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich”, t. VIII, 1971, s. 38 i n. 
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Piłsudskiego władze polskie rzeczywiście zamierzały odgrywać wiodącą rolę w Związku 
Bałtyckim. Na konferencji w Baldurii nie szczędziły one wysiłków, aby uzasadnić 
potrzebę zapewnienia Rzeczypospolitej odpowiedniej rangi międzynarodowej, używając 
w tym celu już wielokrotnie wysuwanego argumentu o zagrożeniu dla krajów Europy 
Wschodniej ze strony Rosji Sowieckiej i Niemiec1. Uczestnicy omawianego spotkania 
postanowili odbywać również w przyszłości wspólne narady na szczeblu ministrów 
spraw zagranicznych, a nawet powołać stałe organy służące sojuszowi: Radę Delegatów 
Państw Bałtyckich i Radę Przedstawicieli Wojskowych. Dodam, że funkcjonowały one 
w zasadzie tylko na papierze. Mimo to polska dyplomacja pewne nadzieje na realizację 
koncepcji „Międzymorza” wiązała z kolejnym zjazdem bałtyckim, który odbył się pod 
koniec lipca 1921 r. w Helsinkach. Również w tym przypadku na przeszkodzie w 
osiągnięciu tego celu stanęła nieprzychylna wobec Rzeczypospolitej postawa władz 
litewskich. W miejsce szerokiego frontu państw bałtyckich lansowały one ideę tzw. 
małego związku (bez udziału Polski). Inicjatywa Litwinów zyskała – raczej 
niespodziewanie - poparcie Łotwy2. Utworzenie Małego Związku Bałtyckiego 
zablokowały jednak rządy Estonii i Finlandii. Nie zamierzały one dopuścić do 
wyeliminowania Rzeczypospolitej z tego bloku, upatrując w niej państwo na tyle silne, 
że powinno ono wpływać na rozwój sytuacji w basenie Morza Bałtyckiego, blokując 
dążenia Niemiec i Rosji do hegemonii w tej części Europy. Aspiracje międzynarodowe 
tych dwóch państw stanowiły bowiem jeszcze większe zagrożenie dla małych krajów 
bałtyckich niż dla większej od nich Polski.  

Warto w skrócie przedstawić dalszy rozwój wydarzeń politycznych mających 
wpływ na kształtowanie się koncepcji intermarum. W tej dziedzinie sytuacja zmieniała 
się niemal jak w kalejdoskopie. Już pod koniec 1921 r. władze łotewskie zrezygnowały z 
popierania stanowiska Litwy wobec Rzeczypospolitej, wyrażając tym razem pozytywny 
stosunek do kwestii udziału Polski w związku bałtyckim. Za częściowy sukces mogła 
Polska uznać przebieg kolejnej konferencji bałtyckiej, zorganizowanej w Warszawie w 
marcu 1922 r. Jej uczestnicy postanowili przyjąć wspólną linię polityczną podczas 
zbliżającej się konferencji w Genui. Nie bez powodu władze Rzeczypospolitej – w tym 
sam Piłsudski – obawiały się, że dojdzie na niej do osłabienia pozycji Polski i innych 
mniejszych państw Europy Środkowej i Wschodniej, wskutek spodziewanego 
porozumienia między Niemcami i Związkiem Sowieckim. W celu niedopuszczenia do 
takiego obrotu sprawy rząd polski (reprezentowany na konferencji w Warszawie przez 
Skirmunta) dążył do uzyskania poparcia również ze strony Francji, Rumunii, a nawet 
Czechosłowacji. Podpisany w marcu 1922 r. traktat o współpracy między Polską, Łotwą, 
Estonią i Finlandią nie wszedł jednak w życie. Nie został bowiem ratyfikowany przez 
parlament fiński, gdyż większość mieli w nim posłowie o proniemieckich sympatiach. 
Mimo to prasa związana z obozem belwederskim przychylnie wypowiadała się o 
rezultatach konferencji warszawskiej3. Już w 1922 r. stawało się jednak coraz bardziej 
oczywiste dla piłsudczyków i innych zwolenników koncepcji „Międzymorza”, że szanse 
na jej realizację były nikłe. Co prawda państwa bałtyckie nadal współpracowały wtedy ze 
sobą, lecz wcale nie zamierzały łączyć się w federację, a nawet konfederację. Dodam, że 
                                                 
1 Por. P. Pullat, Od Wersalu do Westerplatte. Stosunki estońsko-polskie w okresie międzywojennym, 
Kraków 2003, s. 89; J. Juchnowski, Federalizm w polskiej myśli politycznej XX wieku (w:) Polacy – 
Polska – Europa. Interpretacje idei politycznych, pod red. T. Godlewskiego i W. Jurkiewicza, 
Bydgoszcz 2002, s. 213 i n.  
2 J. Lewandowski, Pierwsze próby integracji..., s. 158 i n. 
3 Por. m. in. A. Bilmaus, Związek państw bałtyckich, „Przegląd Współczesny”, nr 29 z września 
1924 r., s. 377. 



EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA 
W POGLĄDACH JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ 213

wspólne stanowisko zajęły one podczas obrad konferencji rozbrojeniowej w Moskwie w 
grudniu 1922 r.1. Jeszcze w styczniu 1925 r. Polacy próbowali reaktywować ideę 
intermarum na konferencji bałtyckiej w Helsinkach. Rezultaty tych zabiegów były 
jednak więcej niż skromne2. Należy zauważyć, że po zawarciu traktatu ryskiego 
(ostatecznie wytyczającego granicę polsko-rosyjską) i w związku z ewolucją stanowiska 
państw Zachodu do Sowietów oraz Niemców, a także powstaniem Małej Ententy 
koncepcja „Międzymorza” coraz wyraźniej okazywała się polityczną mrzonką. W 
dodatku od końca 1922 r. Piłsudski miał mniejszy niż wcześniej wpływ na politykę 
zagraniczną Rzeczypospolitej. Jak wiadomo, po wyborze Gabriela Narutowicza na 
prezydenta Polski przestał bowiem pełnić funkcję Naczelnika Państwa. Należy 
zaznaczyć, że Rzeczpospolita bynajmniej nie zrezygnowała w późniejszych latach z 
dążenia do współpracy z państwami bałkańskimi i innymi mniejszymi krajami 
kontynentu, określanymi niekiedy mianem Trzeciej Europy3. Za cel swej polityki 
zagranicznej już nie przyjmowała jednak urzeczywistnienia planów federacyjnych, lecz 
przede wszystkim przyczynianie się do budowy pokojowych stosunków w Europie. 
Ostatecznie kres zainteresowań w Polsce problematyką intermarum położyło zawarcie w 
1925 r. układów w Locarno.  

W zakończeniu warto wskazać, że niepowodzeniem zakończyło się dążenie do 
realizacji jeszcze jednej wywodzącej się z kręgów piłsudczykowskich – mającej 
zwolenników w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego - koncepcji polityki wschodniej. 
Była nią zbliżona nieco do pomysłów „Międzymorza”, lecz lansowana później od nich, 
bo dopiero od połowy lat dwudziestych idea prometeizmu. Zakładała ona – zresztą 
naiwnie - rozpad imperium sowieckiego na kilka państw: Ukrainę, Białoruś i kraje 
Kaukazu (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan)4. Gdyby tak się stało, miały one zawiązać ze 
sobą konfederację, przeciwstawiając się w ten sposób potędze ZSRR i zbliżając się 
politycznie do niekomunistycznych krajów Europy. Planowanemu związkowi 
kaukaskiemu pragnęła patronować właśnie Polska, która starała się uchodzić w Europie 
za rzecznika interesów nierosyjskich narodów znajdujących się pod rządami 
stalinowskimi. W 1932 r. doszło nawet w Warszawie do opracowania założeń takiej 
konfederacji, które precyzowały zasady jej funkcjonowania i zadania wspólnych 
organów. Należy zaznaczyć, że zaangażowanym w dzieło współpracy krajów kaukaskich 
władzom polskim zależało na nadaniu temu sojuszowi nie tyle charakteru luźnego 
związku państw, ile ścisłej federacji. Myśl o celowości urzeczywistnienia idei 
prometeizmu przewijała się w polskich kręgach politycznych – przede wszystkim 
sanacyjnych - niemal do końca istnienia Drugiej Rzeczypospolitej. Szczegółowe 
omówienie tej problematyki wykraczałoby jednak poza czasowe ramy mego artykułu. 

                                                 
1 P. Jurkiewicz, Moskiewska konferencja rozbrojeniowa w grudnia 1922 r. Epizod z historii stosunków 
polsko-radzieckich w okresie międzywojennym, „Z dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich”, t. I, 1965, 
s. 47 i n.; W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939, Warszawa 1994, s. 118 i 
n. 
2 Udało się wtedy jedynie podpisać układ koncyliacyjno-arbitrażowy, choć prócz Polski także Estonia 
dążyła do poszerzenia formuły sojuszu bałtyckiego. Zdecydowanie była temu jednak przeciwna 
Finlandia. Por. J. Grzymała-Grabowiecki, Polityka zagraniczna Polski w roku 1925, Warszawa 1926, s. 
91 i in.; P. Łossowski, Stosunki polsko-estońskie 1918-1939, Gdańsk 1992, s. 67 i n. 
3 Szerzej o tym ostatnio pisał W. Paruch, op. cit., s. 689 i n. 
4 Por. J. Lewandowski, „Prometeizm” – koncepcja polityki wschodniej piłsudczyzny, Warszawa 1958, 
passim; S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa 1971, passim.; W. 
Bączkowski, Prometeizm na tle epoki: Wybrane fragmenty z historii ruchu, „Niepodległość”, t. 17, 
1984, s. 28 i n. 
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1. Введення1 
У польському законодавстві продаж рухомих речей являється предметом 

широкого регулювання законодавчої влади та об'єктом зацікавлень доктрини і 
судової практики, що виникає, зокрема, з того, що договори купівлі-продажу 
відносяться до найчастіше укладаних договорів в масовому обороті  в умовах 
ринкової економіки, а крім того національне законодавство у цій сфері 
формується законодавством Європейського Союзу2. У результаті зобов'язання по 
здійсненню законодавства ЄС дійшло до особливого - по відношенню до 
професійного обороту та загального обороту - регулювання в польському 
законодавстві питання відповідальності продавця щодо споживача за 
невідповідність товару з договором. Згідно ст. 1 п. 4 закону про особливі умови 
продажу споживчих товарів та про внесення змін до Цивільного кодексу3, до 
продажу продавцем рухомої речі в галузі його підприємницької діяльності, яку 
він виконує на користь фізичної особи, яка набуває цю річ у цілях не пов'язаних з 
господарською і професійною діяльністю, не застосовується положень 
Цивільного кодексу про гарантії4. Закон про особливі умови продажу споживчих 
товарів вводить у цій сфері окреме регулювання про відповідальність продавця за 
невідповідність товару з договором а крім того накладає на продавця додаткові 
зобов'язання інформаційного характеру5. 

Проблема відповідності товару, що продається консументові, і договором, на 
практиці часто стає причиною розбіжностей і суперечок між консументом 
(купуючим товар) і підприємцем (продавцем товару). Уявлення про товар 
продавця і споживача, особливо щодо результатів масового виробництва, 
насправді можуть бути дуже різні. Продавець часто вважає, що товар не має 
жодних дефектів або недоліків, отже, покупець (споживач) не повинен вносити 
жодних застережень. Натомість покупець (споживач) може бути незадоволеним з 
                                                 
1 Ця стаття є частиною проекту "Науково-дидактичний потенціал факультету права, адміністрації 
та економіки Вроцлавського університету в службі правового заїисту споживача" 
співфінансованого Європейським Союзом у рамках Європейського соціального фонду.  
2 Див. директиву від 25 травня 1999 р. щодо деяких особливостей продажу споживчих товарів і 
пов'язаних з цим гарантій, (Збірник Законів ЄС Л від 7 липня 1999 р.), далі: директива 
1999/44/ЄС.  
3 Закон від 27 липня 2002 р. (Збірник Законів № 141, п. 1176 зі змінами), далі: закон про 
особливості продажу споживчих товарів. 
4 Це положення рухому річ, придбану споживачем у цілях не пов'язаних із господарчою або 
професійною діяльністю визначає споживчим продуктом, поняття товару також буде 
розглядатися в цьому значенні в даній статті.  
5 На марґінесі варто згадати, що закон про особливі умови продажу споживчих товарів містить 
також окреме регулювання щодо гарантій, але, враховуючи рамки даного дослідження, воно не 
буде проаналізоване.  
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товару, тому що товар - хоча і не дефектний - не відповідає його очікування під 
час використання. В економіці заснованій на конкуренції з перевагою пропозиції 
над попитом, покупець природно стає більш вимогливим а виробники, 
постачальники і продавці товару намагаються переконати покупця в доцільності 
купівлі їх товару, подають інформацію про спеціальне призначення або особливі 
характеристики товару1. Такий підхід підкреслює сама термінологія, яка 
відступає від терміну "дефект речі" саме в напрямку її "відповідності з 
договором", хоча в обороті споживчих товарів відносно рідко (в порівнянні з 
двосторонньо професійною торгівлею) доходить до точного, конкретного та 
індивідуального визначення сторонами предмету надання послуг2. Законодавець 
ЄС а після нього також польський законодавець в деякій мірі визнають правову 
важливість гарантій продавця та звербалізованих очікувань покупця, але ця міра 
залежить від змісту гарантій і їх адресатів. З огляду на це, в центрі уваги даного 
дослідження є питання відповідності споживчого товару щодо властивості і 
застосування, які цей товар повинен мати в світлі угоди сторін та нормативних 
критеріїв для оцінки відповідності товару до договору. Беручи до уваги коло 
адресатів даної роботи, аналізованій проблемі буде передувати короткий огляд 
всіх критеріїв оцінки відповідності товару до договору в світлі польського права і 
законодавства ЄС.  

2. Критерій оцінки відповідності товару з договором - загальний огляд. 
Описуючи питання відповідності товару договору насамперед слід 

зазначити, що закон про особливі умови продажу споживчих товарів не містить 
визначення невідповідності товару договору, але - згідно з директивою 
1999/44/ЄС - тільки вказуючи за допомогою певних припущень, що виконують 
роль конклюдентних положень договору, критерії стану товару без дефектів3. На 
тлі цього закону та преамбули до директиви 1999/44 і в світлі істотного для 
цивільного права принципу автономії сторін, реалізованій на площі зобов'язань в 
тому числі в рамках принципу свободи договорів, можна припустити, що для 
оцінки відповідності товору договору (у тому числі вживаного товару)4 
першорядне значення мають індивідуальні умови сторін щодо продаваної речі 

                                                 
1 Увага справедливо приділяється впливу економічної ситуації, закорема, наявності товару, на 
судову практику в предметі гарантії - див. E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 
2002, с. 380; див. також на тему установи гарантії в період суспільної політики в Польщі – S. 
Włodyka, Ochrona interesów konsumenta przez rękojmię za wady fizyczne towarów, PiP 1978, з. 10, с. 
18 i н. 
2 Варто відзначити, що на тлі Цивільного кодексу, незважаючи на введення відповідальності за 
"дефекти речі", однією з причин дефектності речі може бути відсутність властивості, наявність 
якої продавець загварантував покупцеві - див. ст. 556 § 1 Ц. к. Однак, в науковій літературі 
доводиться, що поняття невідповідності споживчого товару з договором являється ширшим від 
поняття дефекту (на тлі Цивільного кодексу) і це частково саме через введення критерію 
публічних запевнень, роблених іншими, ніж продавець особами – див. A. Brzozowski [в:] K. 
Pietrzykowski (ред.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, Warszawa 2004, с. 51; по-іншому однак J. 
Puzyna, Niezgodność towaru z umową jako przesłanka odpowiedzialności sprzedawcy w ramach 
sprzedaży konsumenckiej, Rejent 2006, № 10, с. 109. 
3 Taк: M. Pecyna, Ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Komentarz, Warszawa 2007, с. 98. Tі 
конклюдентні положення можна окреслити в характері недоговірних, але тим не менше 
обов'язкових елементів змісту правових відносин між продавцем і покупцем  
4 Польський законодавець не використав наданої директивою 1999/44/ЄС можливості окремої 
регуляції щодо вживаних товарів; див. ст. 7 п. 1 директиви; див. також W. Dubis [в:] J. Jezioro 
(ред.) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Komentarz, Warszawa 2010, с. 81. 



 
Марцін Подлєшь 216 

(суб'єктивні критерії відповідності товару договору)1. Товар повинен бути 
"відповідний договору" а продавець несе відповідальність за його відповідність з 
договором - отже, товар, який фактично видається покупцеві повинен бути у 
момент ризику ідентичним з товаром, який виникає зі змісту договірних відносин 
між сторонами. Відповідно до ст. 4 п. 2 цього закону, "у випадку індивідуального 
узгоджування властивостей споживчого товару вважається, що він відповідає 
договору, якщо він відповідає описові, даному продавцем, або має ознаки, 
представленого покупцеві зразка або моделі". Крім того розглядається корисність 
товару з точки зору застосування, яке визначив покупець при укладанні 
договору, хіба що продавець пояснив, що товар не підходить до очікуваного 
призначення або ж підходить тільки в обмеженій мірі. Безчинність (мовчання) 
продавця (підприємця), який являється професіоналістом, таким чином буде 
означати його згоду взяти на себе зобов'язання доставити товар, який відповідає 
очікуванням покупця, що відносяться до його призначення (особливе 
призначення товару)2. Такий самий ефект буде мати узгодження покупцем і 
продавцем призначення товару3. 

Водночас у ситуаціях, коли сторони не узгоджували індивідуальних 
властивостей товару і покупець не зголошував при купівлі індивідуальних 
очікувань, відповідною буде придатність товару для цілей, для яких товари 
цього типу, як правило, служать - отже, критерій об'єктивний (ст. 4 п. 3 р. 1 
закону про особливі умови продажу споживчих товарів). Таким чином, 
вирішальною має бути можливість використання товару відповідно до його 
звичайної цілі, що відповідає видові товару і збігається з очікуваннями, які 
може мати середній покупець при купівлі речі того самого виду4. Звичайно, 
економічний і технологічний розвиток впливає на те, що очікування по 
відношенню до звичайного призначення окремих товарів часто збільшується, 
що викликає свого роду "підвищення планки". Навіть у ситуації, коли не 
дійшло до узгодження індивідуальних властивостей товару, справедливо 
передбачається, що сам факт відповідності товару відповідним стандартам іще 
не свідчить про те, що він не є дефектним5. 

На марґінесі слід зазначити, що в польській доктрині представлені також 
критичні голоси щодо прийняття в польському праві різних критеріїв 
відповідності товару договору в залежності від того, чи відбулося 

                                                 
1 Див також M. Pecyna, Ustawa …, с. 98. Не являється індивідуальною домовленістю щодо 
властивості товару індивідулізація предмету послуг (виділення товару серед інших товарів 
визначених тільки щодо виду) - так м. ін.: J. Jezioro [в:] J. Jezioro (ред.) Ustawa …, с. 165; M. 
Pecyna, Ustawa …, с. 121. 
2 Справедливо вказується на те, що законодавець накладає в цьому відношенні на продавця 
обов'язок прийняття рішення (без необхідності тлумачення споживачеві причин) а у випадку 
спору також показання, що він виступив проти очікуванню, сповіщуваному покупцем під час 
укладання договору - див. R. Stefanicki, Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej, Kraków 2006, с. 174.  
3 Визначення придатності товару в договорі кваліфікується в доктрині в якості предметно-
істотного - так, в тому числі Pecyna, Ustawa …, с. 130, J. Jezioro [в:] J. Jezioro (ред.) Ustawa …, 
с. 171. 
4 Див. також R. Stefanicki, Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w 
orzecznictwie polubownych sądów konsumenckich, Glosa 2007 № 3 поз. 72. 
5 Так: постанова Найвищого Суду від 20.05.1997 II CKN 115/97, LEX № 81134, а також постанова 
Найвищого Суду від 30.12.1988 р. III CZP 48/88, OSNCP 1989, № 3, поз. 30.  
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індивідуальне узгодження характеристик товару чи не відбулося1. 
Постулюється, щоб також в ситуації індивідуального узгодження характеристик 
товару застосовувати правила, передбачені законом для ситуації, коли 
характеристики товару не були визначені сторонами2. Слід з обережністю 
підходити до цього напрямку інтерпретації, по-перше через його соціально-
правові причини (інтерпретація відповідно до Директиви 1999/44/ЄС3) а також 
з огляду на ймовірність - незважаючи на індивідуальні узгодження сторін - 
виключення з цих індивідуальних узгоджень всіх характеристик товару4. 

Органи, які застосовують закон, повинні однак у першу чергу відноситись з 
повагою до індивідуальних узгоджень між сторонами а правила, пов'язані з 
ситуацією, коли характеристики товару не були точно визначені сторонами, брати 
тільки в тій мірі, в якій немає ніяких сумнівів, що сторони прямо чи 
опосередковано не зробили інших узгоджень щодо них. 

3. Поняття і джерела визначення відповідних договору властивостей і 
застосування споживчого товару  

Як виникає з характеристик нормативних критеріїв оцінки відповідності 
товару договору, критерії застосування і властивостей, які повинен мати 
продаваний товар, відіграють в оцінці відповідності товару договору важливу 
роль. Ці поняття не являються визначені нормативно, тому при їх інтерпретації 
слід також звернутися до їх загально-прийнятого розуміння. Призначення 
товару за допомогою посилання до контексту, в якому він використовується в 
законі про особиві умови продажу споживчих товарів, слід розуміти як 
корисніть товару з точки зору певної мети; мету, яку визначив покупець при 
укладанні договору або мети, якій служать, як правило, товари того самого 
виду (якщо не було індивідуальних узгоджень)5. Термін властивості 
розуміється як щось "характеристичне для даної людини чи предмета; атрибут, 
ознака"6. 

Поняття призначення і властивості товару часто можуть взаємно визначитися - 
так, з визначення призначення товару посередньо можуть виникати узгоджені 
властивості товару і навпаки, визначені властивості товару можуть призначати цей 
товар для певного його використання (вирішувати про призначення). Таким чином 
справедливо прийнято на тлі закону про особливі умови продажу споживчих товарів 
синхронічність досліджень відповідності товару договору з точки зору цих двох 
                                                 
1 Див. наприклад: R. Stefanicki, Ochrona …, с. 159-160; J. Jezioro [в:] J. Jezioro (ред.) Ustawa …, с. 
126; M. Pecyna, Ustawa …, с. 127; M. Gajek, Niezgodność towaru z umową jako przesłanka 
odpowiedzialności sprzedawcy towaru konsumpcyjnego, Monitor Prawniczy, 2003, № 5, с. 208. 
2 Так між іншим M. Pecyna, Ustawa …, с. 127 i наст.; J. Jezioro [в:] J. Jezioro (ред.) Ustawa …, с. 
127. J. Jezioro стверджує однак, що споживач повинен у випадку індивідуального узгоджування 
властивостей товару охоплювати таким узгодженням звичайне застосування товару, під страхом 
втрати повноважень відповідно до закону – zob. J. Jezioro [в:] J. Jezioro (ред.) Ustawa …, с. 170. 
3 На тему значення соціально-правового тлумачення внутрішнього законодавства див., 
наприклад, K. Kowalik – Bańczyk, Prawnowspólnotowa wykładnia prawa polskiego, Europejski 
Przegląd Sądowy, 2005, № 3, с. 9 i н.  
4 Цілком можливо, що сторони узгоднять лише одну або декілька ознак товару, не охоплюючи 
індивідуальним узгодженням інших його властивостей.  
5 Висновок зі ст. 4 п. 2 in fine закону про особливі умови продажу споживчих товарів. За 
словником польської мови „przeznaczenie” - це „praktyczny cel, do którego coś jest przeznaczone, 
zakwalifikowane” – S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały słownik języka polskiego, Warszawa 
1968, с. 662. 
6 Див. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały …, с. 901. 
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критеріїв, не надаючи переваги жодному з них. Проблема може виникнути в ситуації, 
коли узгоджені сторонами характеристики товару виключають його використання в 
узгодженому призначенні. У такій ситуації, здається, щодо принципу необхідно 
закласти виникнення з цієї причини невідповідності товару договору, натомість не 
розглядати узгодження щодо властивостей товару в якості підстави для автоматичного 
виключення відповідальності продавця. З іншого боку продавець або виробник чи 
постачальник товару може ясно виключити певне застосування (призначення) товару. 

Визначення призначення і властивостей товару може мати свою підставу в 
описі, індивідуально поданому продавцем у відносинах із споживачем і 
опосередковано також в ознаках переказаних споживачеві зразків або моделей 
товару1. Сумніви викливає при цьому визначення чи опис представлений 
продавцем завжди буде критерієм оцінки відповідності товару договору, чи тільки 
в ситуації, коли покупець полягався на цей опис при покупці цього товару. Хоча 
формулювання закону про особливі умови продажу споживчих товарів як і 
директиви 1999/44/ЄС не прив'язують з цього пункту бачення жодного значення до 
передумов, якими керувався покупець при покупці даного товару, то маючи на 
увазі загальні принципи відповідальності за невиконання зобов'язання слід було б 
виступити проти цілковитого ігнорування поведінки споживача при покупці 
товару. У загальному обороті, як правило, такі ситуації важко відтворити, тому 
загалом невідповідність товару описові буде промовляти - на основі правових 
презумпцій, що містяться в законі про особливі умови продажу споживчих товарів 
- за існуванням невідповідності товару договору. 

Джерелом вказання призначення та властивостей товару може також бути 
мовчазна або активна акцептація продавцем мети купівлі товару, зазначеної 
покупцем при укладенні договору2. Якщо покупець виявляє провдавцеві під час 
укладання договору ціль, для якого купуються товари, то продавець, укладаючи 
договір, підтверджує можливість очікуваного споживачем використання цього 
товару, і таким чином прямо або опосередковано переконує споживача, що товар 
може використовуватися з цією метою, взявши на себе зобов'язання достовити 
товар із відповідними властивостями. Ця категорія часто кваліфікується як 
узгодження щодо призначення товару. 

Крім того у зв'язку з імплементацією до польського законодавства положень 
директиви № 1999/44/ЄС, важливими для подальшої оцінки відповідності товару 
договору являються публічно представлені - і, отже, не скеровані індивідуально до 
покупця при укладанні договору - забезпечення продавця, виробника або 
представника, включаючи в це забезпечення виражені в маркуванні товару, в 
рекламі, що відносяться до його властивостей в тому числі період, в якому товар 
має зберігати дані властивості (ст. 4 п. 3 р. 2 закону про особливі умови продажу 

                                                 
1 Див. детальніше: J. W. Katner [в:] S. Włodyka (ред.), Prawo umów handlowych, Warszawa 2006, с. 
988; K. Zagrobelny [в:] J. Jezioro (ред.), Ustawa …, с. 99. 
2 Таке узгодження може також мати характер конклюдентного, у той час як одностороннє 
очікування споживача не представлене продавцеві не буде мати юридичної сили. 
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споживчих товарів) 1. Вони стають частиною змісту правових відносин між 
сторонами після укладення договору купівлі-продажу споживчого товару (ст. 56 
ЦК), доокреслюючи надання послуги, які повнен виконати продавець2. 

Запевнення, які робляться публічно, для того щоб стати джерелом оцінки 
відповідності товару договору, повинні мати відповідний рівень конкретності - 
не зупинятися тільки на загальних заявах та мати вплив на рішення покупця 
про укладення договору3. Рівнозначне з запевненнями виробника являються 
запевнення імпортера (особи, що вводить споживчий товар на польський ринок) 
та суб'єкту, за дорученням якого вироблено товар, що вказано на товарі через 
його індивідуалізаційне позначення (ст. 4 п. 4 закону про особливі умови 
продажу споживчих товарів)4. З точки зору оцінки правової позиції продавця 
щодо покупця, важливе значення мають зізнання інших, визначених суб'єктів - 
що зазвичай знаходяться на більш ранньому ніж роздрібний продавець рівні 
дистрибуції товару і часто впливають на сферу прийняття рішення у 
споживачів і навіть якщо вони відносяться до вище середніх властивостей або 
особливого призначення товару5. Продавець зобов'язаний отримувати 
інформацію про продавані ним продукти, для того щоб він при нагоді міг в 
індивідуальних відносинах зі споживачем повторити ці інформації (в рамках 
зобов'язання надавати інформацію) або навпаки - спросовувати, якщо вони не 
відповідають дійсності6. Враховуючи формулювання ст. 4 закону про особливі 
умови продажу споживчих товарів треба думати, що публічно роблені 
запевнення продавця, виробника або представника повинні бути вірогідні 
тільки тоді, коли не дійшло до індивідуального узгодження властивостей 
товару або якщо це узгодження однозначно охоплювало тільки деякі з 
характеристик товару в іншій частині затримуючись на загальних ознаках. 
Продавець не буде пов'язаний розповсюдженими запевненями, якщо доведе, що 

                                                 
1 Варто відзначити виражену в доктрині позицію, що подана інформація,напр., придатність або 
споживання споживчого товару викликає - у випадку, якщо в цей період інформація не 
відповідає дійсності - підозру в існуванні невідповідності товару договору, навіть якщо 
невідповідність стане очевидною після 6 місяців від видачі товару споживачеві - див. J. Szczotka, 
Sprzedaż konsumencka, с. 49. Натомість за загальним правилом, вираженим у ст. 4 п. 1 закону про 
продажу споживчих товарів, після 6 місяців з дати поставки товару саме споживач має довести 
існування невідповідності або її причини (у випадку прихованого дефекту) в моменті видання 
цому товару продавцем – див. J. Jezioro, [в:] J. Jezioro (ред.) Ustawa …, с. 145. Правове значення у 
зв'язку з продажем споживчих товарів слід віднести також до інформацій про товари, які 
подаються в промоційних або рекламних матеріалах - див. A. Kołodziej, Konsumenckie prawo 
odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy, Warszawa 2006, с. 104. 
2 У відповідності зі ст. 56 Ц.К, правові дії викликають не тільки причини, виражені в ній, але 
також ті, які випливають з закону, з правил суспільної поведінки й усталених звичаїв.  
3 Див. у німецькій літературі: I. Sänger [в:] Schulze (ред.) Bürgerliches Gesetzbuch, Випуск 6, 
коментер до § 434, цифра на полях15. 
4 Ця регуляція оцінюється як така, що служить зміцненню ситуації споживача - покупця товару; 
див. J. Jezioro [в:] J. Jezioro (ред.) Ustawa …, с. 127. 
5 Складається враження, що в ст. 4 п. 3 закону про особливі умови продажу споживчих товарів 
законодавець використав поняття "вид товару" в двох різних значеннях. У першому реченні він 
відноситься до видової групи, до якої належить продаваний товар (наприклад, група 
косметичного мила), натомість в третьому реченні обов'язкове для продавця запевнення 
відноситься до товарів таких самих як продаваний товар (з точки зору покупця ідентичних, 
наприклад, продаються під тією самою маркою і тієї ж моделі) , а вже не тільки схожих з точки 
зору виду.  
6 Див. I. Sänger [в:] Schulze (ред.) Bürgeriches …, цифра на полях 1-24. 
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він не знав цього запевнення ані, тверезо оцінюючи, не міг знати, або що воно 
не могло вплинути на рішення покупця про укладання договору, або, що зміст 
запевнення він виправив до укладення договору1. Натуральним чином не 
будуть мати впливу щодо даного продавця запевнення складені індивідуально 
іншим роздрібним продавцем або інша юридична особа, не вказана в ст. 4 п. 4 
закону, навіть якщо даний споживач придбав товар на основі хибних уявлень, 
сформованих іншим суб'єктом2. Таким чином споживач не може приймати 
запевнень продавця або ж третіх осіб абсолютно некритично. Крім того 
продавець вільний від відповідальності за невідповідність товару договору, 
якщо покупець в момент укладання договору знав про невідповідність або 
розумно оцінюючи ситуацію, повинен був знати (ст. 7 закону про особливі 
умови продажу споживчих товарів). Ураховуючи прийняту модель споживача - 
належним чином поінформованого і спостережливого - треба також прийняти, 
що керуючись здоровим глуздом він не повірить в представлені йому 
запевнення, які є нереальними, беручи до уваги стан, зокрема стан технічних 
знань як і середню ринкову ціну товару. 

4. Визначення ціни як особливого джерела визначення властивостей і 
призначення товару  

Враховуючи вищезазначені критерії оцінки відповідності товару договору 
слід розглянути, чи ціна може становити джерело визначення властивостей та 
призначення товару. Положення закону про особливі умови продажу 
споживчих товарів не відносяться до цінонового критерію, тому 
представляється можливим його врахування для визначення узгоджених 
властивостей і призначення товару в допоміжному значенні, особливо якщо 
ціна є - порівняно з умовами, що охоплюють подібні товари - особливо висока 
або особливо низька. Можна задати питання, чи висока ціна створює свого роду 
презумпцію, що продаваний товар повинен мати особливі властивості або бути 
придатним для відповідної мети (забезпечувати особливе призначення) і 
навпаки, чи факт продажі за низькою ціною повинен обмежувати очікування 
покупця щодо властивостей цього товару. Здається, що в принципі ціна не 
повинна бути визначником властивостей товару - інший принцип свободи 
договорів передбачає зокрема свободу сторін у сфері визначення ціни а 
еквівалентності послуг, розглядається із суб'єктивної, а не об'єктивної точки 
зору3. Однак, якщо даний товар продається за особливо високу ціну, то можна 
                                                 
1 Висновок зі ст. 5 закону про особливі умови продажу споживчих товарів.  
2 Ключове значення повинна тут мати оцінка чи продавеця являється незалежним суб'єктом з 
юридичної точки зору - звичайно, підприємець, що керує багатьма магазинами повинен нести 
відповідальність за запевнення, роблені його працівниками, навіть якощо його склав працівник, 
який працює в іншому його магазині, ніж той, в якому укладено кінцевий договір купівлі 
продажу. Сфера оцінки повинна, однак, припадати на індивідуальне узгодження в формулюванні 
закону про особливі умови продажу споживчих товарів. Може складатися враження, що це 
правило повинно поширюватися на магизини, що діють в рамках франчайзингової мережі, тому 
що учасниками системи являються формально незалежні підприємці.  
3 У доктрині вказується, що в принципі не має значення віднесення характеристик товару 
невідповідного умові до його ринкової вартості, тому що захист, відповідно до закону про 
особливості продажу споживчих товарів, спрямований на реалізацію виправданих обставинами 
очікувань споживача – так: J. Jezioro [в:] J. Jezioro (ред.) Ustawa …, с. 146-147. У доктрині 
підкреслюється зв'язок правового захисту очікувань споживача й автономічних економічних 
цілей в рамках Спільноти - пор. R. Stefanicki, Sprzedaż konsumencka w świetle ustawy o 
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Monitor Prawniczy, 2004, № 7, с. 316. 
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передбачати особливе призначення даного товару, якщо на це додатково 
вказують обставини укладення договору. Можна також додатково покликатися 
на ціну, якщо сторони не уклали індивідуальних узгоджень щодо збування 
товару і застосовується критерій нормального призначення і нормальних 
властивостей товару даного виду (ст. 4 п. 2 закону про особливості продажу 
споживчих товарів). У такій ситуації ціна може визначати до якої категорії 
(виду) товарів даний товар повинен належати. 

5. Характер передбачених законом критеріїв оцінки відповідності товару з 
договором 

У літературі влучно вказується на те, що з огляду на захисну мету 
регулювання, недопустимим являється виключння передбачених директивою 
1999/44 та імплементованих законом про особливості продажу споживчих 
товарів, критеріїв оцінки відповідності товару з договором, хіба що це наступило 
власне шляхом позитивного (відмінного від статутної моделі) узгодження 
властивостей даного товару1. На споживчому ринку до виключення статутних 
критеріїв оцінки не повинні провадити заяви продавців, які зустрічаються на 
практиці, що вони продають споживчий товар у такому стані, в якому він 
знаходиться, без складання будь-яких запевнень щодо його властивостей. Якщо 
продавець захищений таким чином, що він не несе відповідальності за 
невідповідність товару з договором, відомому покупцеві при укладанні договору, 
то рамок цього не можна поширювати зі шкодою споживачеві на ситуації, не 
відомі споживачеві. На тлі регулювання, яке стосуєтся відповідальності за 
гарантії щодо товару, певні сумніви викликає також представлення продавцем 
застережень "про всяк випадок" з метою виключення (обмеження) можливої 
відповідальності щодо споживача2. Ці застереження позбавляється значення 
якщо вони не мають вагомого значення значення для визначеної покупцем мети 
(особливого призначення товару) 3. Натомість якщо продавець у відповідь на 
виражені покупцем очікування вкаже, що не має знань в цій області, то таку 
заяву рекомендується оцінити під кутом чи вона мала характер застереження, 
згідно з формулюванням ст. 4 п. 2 in fine закону про особливості продажу 
споживчих товарів. Якщо заява складена продавцем має характер застереження, 
то послідовно вона повинна привести до виключення відповідальності в сфері 
відповідності з таким очікуванням покупця4. З огляду на можливу 
різноманітність фактичних станів, варто послуговуватися при оцінці 
невідповідності товару договору, прийнятим на тлі німецького права, поділом на: 
обов'язкові при оцінці відповідності товару з договором і прийнятими між 
продавцем і покупцем узгоджень про стан (властивості) речі та на заяву про 
знання, яка складається продавцем без гарантій по відношенню до покупця щодо 

                                                 
1 M. Pecyna, Ustawa …, s. 100. У преамбулі Директиви 1999/44/ЄС безпосередньо вказано, що 
презумпція недостовірності негативої інформації щодо відповідності товару з договором не 
повинна призводити до обмеження свободи договорів (див. п. 8 преамбули).  
2 На це звертає увагу J. Jezioro [в:] J. Jezioro (ред.) Ustawa …, с. 171. 
3 Tак: Pecyna, Ustawa …, с. 131. 
4 Див. E. Habryn – Motawska, Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży 
konsumenckiej, Warszawa 2010, с. 64 i н.; R. Stefanicki, Ochrona …, с. 174. 
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їх правдивості1. Слід зазначити, що якщо вказані продавцем властивості товару 
стають основою рішення покупця про покупку цього товару, то якщо це 
являється елементом узгодження щодо стану (властивості) речі, то повністю 
вимірний для оцінки відповідності товару договору. Слід також зазначити, що на 
тлі польського законодавства про невідповідність товару з договором буде 
свідчити те, що товар в дійсності не відповідає описові, представленому 
продавцем покупцеві (презумпція невідповідності товару з договором) 2. 

6. Підсумок 
Властивості та призначення товару становлять дуже важливі і, щодо 

принципу, рівноправні критерії відповідності споживчого товару договорові. Вони 
мають суттєвий вплив на повноваження споживача у випадку невідповідності 
товару договорові. То, які властивості та призначення повинен мати товар, має 
бути в ідельному випадку визначене сторонами на основі доброї волі сторін, 
вираженої в договорі. Однак преференції сторін встановлюються також на основі 
нормативних критеріїв зразків, моделей, якими послуговувався продавець, опису 
товару, представленого продавцем а також прийнятих продавцем очікувань 
покупця щодо придатності товару і розкритих при покупці товару (кокретизоване 
призначення товару). З огляду на масовість обороту з участю споживачів та на 
різноманітну інформацію інформаційно-рекламного характеру, яка публічно 
поширюється, законодавець також вимагає додатково звертатися до виражених у 
положеннях правил, що дозволяють ствердити в конкретній ситуації своєрідний 
зразок необхідної властивості та призначення товару для цілей визначення того, чи 
продавець представив товар відповідний договору у випадку і в обсязі, в якому не 
дійшло між ними до індивідуального узгодження. Таким чином вводиться міра 
придатності товару для цілей, для яких служать звичайні товари цього самого виду 
(звичайне призначення товару) а також робить продавця зобов'язаним 
запевненнями, публічно складаними перерахованими в законі суб'єктами (зокрема, 
виробником). Завдяки цьому зміцнюється захист споживача, який приймає рішення 
про купівлю споживчих товарів на основі певної кількості зовнішніх стимулів, 
нерідко в поспіху і без вербалізації власних очікувань та без прийняття 
індивідуальних узгоджень. Виключення окреслених в директиві 1999/44 та 
імплементованих у законі про особливості продажу споживчих товарів критеріїв 
оцінки відповідності товару договору можливе тільки шлязом позитивного 
(індивідуального) узгодження окреслених властивостей та призначення товару. 
Очікування споживача розглядаються на основі правових норм в якості елемента 

                                                 
1 Так: рішення німецьного Федерального Трибуналу від 12 березня 2008 р. (VIII ZR 253/05) NJW 
08, с. 1517. У цьому рішенні Трибунал розглядав проблематику можливого уповноваження 
покупця (споживача) до розірвання укладеного договору купівлі-продажу уживаного автомобіля 
в ситуації, коли з'ясувалося, що даний автомобіль являється пошкодженим про що покупець не 
знав. Продавець (підприємець) описав цей автомобіль як "безаварійний відповідно до запевнень 
попередніх власників". Трибунал постановив, таким чином не було визначено властивості речі 
для оцінки відповідності товару договорові (нім - Beschaffenheitsvereinbarung). Таке 
установлення властивостей товару могло б виникнуи у випадку продажу приватною особою, яка 
б знала про пошкодження автомобілю і приховала б факт аварії або ж якщо цю ознаку предмету 
продажу (тобто непошкодженість) розглянути в цій справі в якості конклюдентно узгодженої 
сторонами (зазноченої в договорі). Однак, в даній ситуації продавець лишень передав покупцеві 
отримані від попередніх власників інформації (заява знань) а подаючи джерело цих знань 
підкреслив, що мова не йде про його власні знання. 
2 Taк: ст. 4 п. 2 закон про особливості продажу споживчих товарів. 
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змісту правових відносин між ним і продавцем (конклюдентні положення 
договору) з усіма відповідними наслідками для оцінки відповідності товару 
договорові. На тлі закону про особливості продажу споживчих товарів при оцінці 
відповідності товару з договором таким чином не звертається уваги на те, з яких 
причин даний споживач придбав конкретний товар, яке мав реальне уявлення про 
цей товар і чи певні властивості або призначення товару мали якийсь вплив на 
рішення споживача про купівлю товару. Однак, складається враження, що реальна 
воля сторін при укладенні договору не повинна бути цілковито ігнорована, 
зокрема, якщо продавець зможе довести, що дана властивість чи призначення 
товару не мали жодного впливу на рішення покупця про укладення договору. 
Аргументи продавця в такій ситуації можуть посилатися на критерії, які 
використовуються при індивідуальному узгодженні характеристик товару. 
Натомість у рамках розгляду всіх обставин даної справи достовірною для 
визначення вимаганих властивостей та призначення товару може також стати 
визначення розміру ціни, особливо, якщо вона значно вища або нижча у порівнянні 
з цінами подібних товарів. 
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1. Wprowadzenie1 
W prawie polskim sprzedaż rzeczy ruchomych jest przedmiotem szerokiej 

regulacji ustawodawcy, oraz obiektem zainteresowania doktryny i orzecznictwa, co 
wynika między innymi z tego, że umowy sprzedaży należą do umów najliczniej 
zawieranych w obrocie masowym w gospodarce rynkowej, a ponadto regulacja 
krajowa w tym przedmiocie kształtowana jest przez prawo unijne2. W efekcie 
obowiązku implementacji prawa unijnego doszło do szczególnego - w stosunku do 
obrotu profesjonalnego oraz obrotu powszechnego - uregulowania w prawie polskim 
zagadnienia odpowiedzialności sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu niezgodności 
towaru z umową. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 4 ustawy o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego3, do sprzedaży rzeczy 
ruchomej przez sprzedawcę w zakresie jego działalności gospodarczej dokonywanej na 
rzecz osoby fizycznej, nabywającej tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością 
gospodarczą i zawodową, nie stosuje się przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi4. 
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wprowadza zaś w tym 
zakresie odrębną regulację, dotyczącą odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność 
towaru z umową, a ponadto nakłada na sprzedawcę dodatkowe obowiązki o 
charakterze informacyjnym5. 

Problem zgodności sprzedawanego konsumentowi towaru z umową jest w 
praktyce przyczyną częstych rozbieżności zdań i w konsekwencji sporów pomiędzy 
konsumentem (kupującym towar) a przedsiębiorcą (sprzedawcą towaru). Wyobrażenia 
dotyczące towaru po stronie sprzedawcy i konsumenta, szczególnie w odniesieniu 
wyników produkcji masowej, bardzo mogą się bowiem od siebie różnić. Sprzedawca 
często stoi na stanowisku, że towar nie ma wad ani usterek, więc kupujący nie 
powinien zgłaszać żadnych zastrzeżeń. Natomiast kupujący (konsument) może nie być 
z towaru zadowolony, ponieważ towar - chociaż niewadliwy - nie spełnia w toku 
                                                 
1 Artykuł powstał w ramach projektu pt. „Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2 Zob. dyrektywa z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, (Dz. U. UE L z dnia 7 lipca 1999 r.) zwana dalej 
dyrektywą 1999/44/WE.  
3 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o 
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 
4 Przepis ten rzecz ruchomą nabywaną przez konsumenta w celu niezwiązanym z działalnością 
gospodarczą i zawodową nazywa towarem konsumpcyjnym, a pojęcie towaru będzie również w takim 
znaczeniu używane w niniejszym opracowaniu. 
5 Na marginesie warto wspomnieć, że ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
zawiera także odrębną regulację dotycząca gwarancji, lecz z uwagi na ramy niniejszego opracowania 
nie będzie ona analizowana. 
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używania jego oczekiwań. W gospodarce z przewagą podaży nad popytem i opartej na 
konkurencji, kupujący staje się w naturalny sposób bardziej wymagający, a producenci, 
importerzy i sprzedawcy detaliczni towaru starają się skłonić do nabycia ich towaru, 
podając informacje o wyjątkowym przeznaczeniu, czy szczególnych właściwościach 
towaru1. Podejście to uwypukla już sama terminologia, odchodząca od określenia 
„wada rzeczy” właśnie w kierunku jej „zgodności z umową”, chociaż w obrocie 
konsumenckim stosunkowo rzadko (w porównaniu z obrotem dwustronnie 
profesjonalnym) dochodzi do ścisłego, szczegółowego i indywidualnego ustalania 
przez strony przedmiotu świadczenia2. Prawodawca unijny, a za nim ustawodawca 
polski, uznają w pewnym stopniu prawną doniosłość zapewnień strony sprzedającej, a 
także zwerbalizowanych oczekiwań kupującego, lecz stopień ten jest zależny od treści 
zapewnień oraz ich adresatów. Dlatego też tematem niniejszego opracowania jest 
zagadnienie oceny zgodności towaru konsumpcyjnego ze względu na właściwości oraz 
przeznaczenie, jakie towar ten powinien posiadać w świetle uzgodnień stron oraz 
normatywnych kryteriów oceny zgodności towaru z umową. Uwzględniając zaś krąg 
odbiorców tego opracowania, analizowane zagadnienie zostanie poprzedzone ogólnym 
przedstawieniem wszystkich kryteriów oceny zgodności towaru z umową w świetle 
prawa polskiego i unijnego.  

2. Kryteria oceny zgodności towaru z umową - zarys ogólny 
Opisując zagadnienie zgodności towaru z umową należy w pierwszym rzędzie 

podnieść, że ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie zawiera 
definicji niezgodności towaru z umową, lecz – podążając za dyrektywą 1999/44/WE - 
jedynie wskazuje za pomocą swoistych domniemań, pełniących funkcję dorozumianych 
postanowień umownych, kryteria stanu towaru wolnego od wad,3. Na tle tej ustawy oraz 
preambuły do dyrektywy 1999/44 i w świetle istotnej dla prawa cywilnego zasady 
autonomii stron, realizowanej na płaszczyźnie zobowiązań m.in. w ramach zasady 
swobody umów, można przyjąć, że dla oceny zgodności towaru z umową (w tym towaru 
używanego)4 pierwszorzędne znaczenie mają indywidualne uzgodnienia stron, dotyczące 

                                                 
1 Zwraca się trafnie uwagę na wpływ sytuacji gospodarczej, w szczególności dostępności towarów na 
orzecznictwo sądowe w przedmiocie rękojmi – zob. E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, 
Warszawa 2002, s. 380; zob. również na temat instytucji rękojmi w okresie gospodarki uspołecznionej 
w Polsce – S. Włodyka, Ochrona interesów konsumenta przez rękojmię za wady fizyczne towarów, PiP 
1978, z. 10, s. 18 i nast. 
2 Warto jednak wspomnieć, że na tle kodeksu cywilnego, pomimo wprowadzenia odpowiedzialności za 
„wady rzeczy”, jedną z przyczyn wadliwości rzeczy może być brak właściwości, o których istnieniu 
sprzedawca zapewnił kupującego – zob. art. 556 § 1 k.c. Jednakże w literaturze wykazuje się, że pojęcie 
niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową jest szersze od pojęcia wady (na tle kodeksu 
cywilnego), a to w części właśnie poprzez wprowadzenie kryterium zapewnień składanych publicznie 
przez osoby inne niż sprzedawca – zob. A. Brzozowski [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. 
Komentarz. Tom II, Warszawa 2004, s. 51; odmiennie jednak J. Puzyna, Niezgodność towaru z umową 
jako przesłanka odpowiedzialności sprzedawcy w ramach sprzedaży konsumenckiej, Rejent 2006, nr 10, 
s. 109. 
3 Tak: M. Pecyna, Ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Komentarz, Warszawa 2007, s. 98. Te 
dorozumiane ustalenia umowne można scharakteryzować jako niedopowiedziane, lecz mimo to wiążące 
elementy treści stosunku prawnego między sprzedawcą a kupującym. 
4 Ustawodawca polski nie skorzystał z przewidzianej dyrektywą 1999/44/WE możliwości odrębnej 
regulacji w stosunku do towarów używanych; zob. art. 7 ust. 1 dyrektywy; zob. również W. Dubis [w:] 
J. Jezioro (red.) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Komentarz, Warszawa 
2010, s. 81. 
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sprzedawanej rzeczy (kryteria subiektywne oceny zgodności towaru z umową)1. Towar 
bowiem ma być „zgodny z umową”, a sprzedawca odpowiada za jego zgodność z umową – 
towar faktycznie wydany kupującemu powinien być więc w chwili przejścia ryzyka 
identyczny z towarem, jaki wynika z treści stosunku zobowiązaniowego łączącego strony. 
Według art. 4 ust. 2 tej ustawy, „w przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości 
towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada 
podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo 
wzoru”. Ponadto uwzględniana jest przydatność towaru z punktu widzenia celu, jaki 
określił przy zawieraniu umowy kupujący, chyba że sprzedawca wyjaśnił, że towar do 
oczekiwanego przeznaczenia się nie nadaje, lub nadaje się jedynie w ograniczonym 
zakresie. Bezczynność (milczenie) będącego profesjonalistą sprzedawcy (przedsiębiorcy) 
oznaczać więc będzie jego zgodę na wzięcie na siebie obowiązku dostarczenia towaru o 
takich oczekiwanych przez kupującego właściwościach, odnoszących się do jego 
przeznaczenia (szczególne przeznaczenie towaru)2. Ten sam skutek mieć będzie 
uzgodnienie przez kupującego oraz sprzedawcę przeznaczenia towaru3. 

Z kolei w sytuacjach, gdy strony nie uzgadniały indywidualnie właściwości towaru, 
a kupujący nie zgłaszał przy zawarciu umowy zindywidualizowanych oczekiwań, 
miarodajna jest przydatność towaru do celu, do jakiego służą zwykle towary tego samego 
rodzaju – a zatem kryterium obiektywne (art. 4 ust. 3 zd. 1 ustawy o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej). Decydująca ma być zatem możność 
wykorzystywania towaru zgodnie z jego zwykłym przeznaczeniem, odpowiadającym 
rodzajowi towaru, a zbieżnym z oczekiwaniami, jakie może mieć przeciętny kupujący 
rzecz tego samego rodzaju4. Oczywiście rozwój ekonomiczny i technologiczny 
powoduje, że oczekiwania w stosunku do zwykłego przeznaczenia poszczególnych 
towarów często się zwiększają, co powoduje swoiste „podwyższenie poprzeczki”. Nawet 
w sytuacjach, gdy nie doszło do uzgodnienia indywidualnych właściwości towaru, trafnie 
przyjmuje się, że sam fakt zgodności towaru z określoną normą nie świadczy jeszcze o 
tym, iż jest on niewadliwy5. 

Ubocznie należy zauważyć, że w polskiej doktrynie reprezentowane są głosy 
krytyczne, wobec przyjęcia w polskim prawie różnych kryteriów oceny zgodności 
towaru z umową w zależności od tego, czy miało miejsce indywidualne uzgodnienie cech 
towaru, czy też nie6. Postuluje się, aby także w sytuacjach indywidualnego uzgodnienia 

                                                 
1 Zob. również M. Pecyna, Ustawa …, s. 98. Nie jest indywidualnym uzgodnieniem właściwości towaru 
dokonanie indywidualizacji przedmiotu świadczenia (wyodrębnienia towaru spośród innych towarów 
oznaczonych jedynie co do gatunku) – tak m.in.: J. Jezioro [w:] J. Jezioro (red.) Ustawa …, s. 165; M. 
Pecyna, Ustawa …, s. 121. 
2 Trafnie wskazuje się, że ustawodawca nakłada w tym zakresie na sprzedawcę obowiązek podjęcia 
działania (bez konieczności tłumaczenia konsumentowi przyczyn), a w razie sporu również wykazania, 
że sprzeciwił się on oczekiwaniu zgłoszonemu przez kupującemu przy zawarciu umowy - zob. R. 
Stefanicki, Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, 
Kraków 2006, s. 174.  
3 Określenie w umowie przydatności towaru jest kwalifikowane w doktrynie jako element podmiotowo 
istotny - tak m.in. Pecyna, Ustawa …, s. 130, J. Jezioro [w:] J. Jezioro (red.) Ustawa …, s. 171. 
4 Zob. także R. Stefanicki, Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w 
orzecznictwie polubownych sądów konsumenckich, Glosa 2007 nr 3 poz. 72. 
5 Tak: orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 20.05.1997 II CKN 115/97, LEX nr 81134, a także 
orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 30.12.1988 r. III CZP 48/88, OSNCP 1989, Nr 3, poz. 30.  
6 Zob. przykładowo: R. Stefanicki, Ochrona …, s. 159-160; J. Jezioro [w:] J. Jezioro (red.) Ustawa …, s. 
126; M. Pecyna, Ustawa …, s. 127; M. Gajek, Niezgodność towaru z umową jako przesłanka 
odpowiedzialności sprzedawcy towaru konsumpcyjnego, Monitor Prawniczy, 2003, nr 5, s. 208. 
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cech towaru, również stosować reguły przewidziane ustawą dla sytuacji, gdy cechy 
towaru nie zostały przez strony dookreślone1. Należy ostrożnie zaakceptować ten 
kierunek wykładni, po pierwsze z racji jego prawnowspólnotowego uzasadnienia 
(wykładania w zgodzie z dyrektywą 1999/44/WE2), a ponadto również z uwagi na 
prawdopodobieństwo – pomimo podejmowania przez strony indywidualnych uzgodnień 
– nieobjęcia takimi uzgodnieniami indywidualnymi wszystkich cech towaru3. Organy 
stosujące prawo powinny jednak w pierwszym rzędzie uszanować indywidualne 
uzgodnienie między stronami, a reguły odnoszące się do sytuacji, gdy cechy towaru nie 
zostały przez strony dookreślone, uwzględniać jedynie w takim zakresie, w jakim nie ma 
wątpliwości, że strony bezpośrednio lub pośrednio nie dokonały uzgodnień w stosunku 
do nich odmiennych.  

3. Pojęcie i źródła określenia zgodnych z umową właściwości i przeznaczenia 
towaru konsumpcyjnego 

Jak wynika z charakterystyki ustawowych kryteriów oceny zgodności towaru z 
umową, kryteria przeznaczenia oraz właściwości, jakie powinien posiadać 
sprzedawany towar, odgrywają przy ocenie zgodności towaru z umową istotną rolę. 
Pojęcia te nie są normatywnie zdefiniowane, zatem przy ich tłumaczeniu należy 
pomocniczo sięgnąć do ich powszechnie przyjmowanego rozumienia. Przeznaczenie 
towaru poprzez odwołanie do kontekstu, w jakim jest ono użyte w ustawie o 
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, winno być rozumiane jako 
przydatność towaru z punktu widzenia określonego celu; celu, jaki określił przy 
zawieraniu umowy kupujący albo celu, do jakiego służą zwykle towary tego samego 
rodzaju (gdy nie było indywidualnych uzgodnień)4. Z kolei pod pojęciem właściwości 
rozumie się słownikowo to, co jest „charakterystyczne dla danej osoby lub rzeczy; 
przymiot, cechę”5.  

Określenie przeznaczenia oraz właściwości towaru często mogą wzajemnie się 
determinować - z ustalenia przeznaczenia towaru mogą bowiem pośrednio wynikać 
uzgodnione właściwości towar i odwrotnie, określone właściwości towaru mogą 
predestynować ten towar do określonego jego wykorzystywania (decydować o 
przeznaczeniu). Dlatego też prawidłowo przyjęto na tle ustawy o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej równorzędność badania zgodności towaru z 
umową pod kątem obu tych kryteriów, nie dając priorytetu żadnemu z nich. Problem 
może pojawić się w sytuacji, gdy uzgodnione przez strony właściwości towaru 
uniemożliwiają wykorzystanie go w uzgodnionym przeznaczeniu. W takiej sytuacji 
wydaje się, że co do zasady powinno się założyć wystąpienie z tej przyczyny 
                                                 
1 Tak m.in. M. Pecyna, Ustawa …, s. 127 i nast.; J. Jezioro [w:] J. Jezioro (red.) Ustawa …, s. 127. J. 
Jezioro stwierdza jednak także, że konsument powinien w razie indywidualnego uzgadniania 
właściwości towaru obejmować takim uzgodnieniem również zwykłe przeznaczenie towaru, pod 
rygorem utraty uprawnień wynikających z ustawy – zob. J. Jezioro [w:] J. Jezioro (red.) Ustawa …, s. 
170. 
2 Na temat znaczenia prawno wspólnotowej wykładni prawa krajowego zob. przykładowo K. Kowalik – 
Bańczyk, Prawnowspólnotowa wykładnia prawa polskiego, Europejski Przegląd Sądowy, 2005, nr 3, s. 
9 i nast.  
3 Możliwe jest bowiem, że strony uzgodnią tylko jedną lub kilka cech towaru, nie obejmując 
indywidualny uzgodnieniem pozostałych jego właściwości.  
4 Wniosek z art. 4 ust 2 in fine ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Według 
słownika języka polskiego „przeznaczenie” to „praktyczny cel, do którego coś jest przeznaczone, 
zakwalifikowane” – S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały słownik języka polskiego, Warszawa 
1968, s. 662. 
5 Zob. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały …, s. 901. 
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niezgodności towaru z umową, natomiast nie traktować uzgodnienia w zakresie 
właściwości towaru jako podstawy do automatycznego wyłączenia 
odpowiedzialności sprzedawcy. Z drugiej strony sprzedawca, względnie producent 
lub importer towaru może wyraźnie wyłączyć określone zastosowanie 
(przeznaczenie) towaru. 

Określenie przeznaczenia i właściwości towaru może znajdować swoją podstawę w 
opisie podanym przez sprzedawcę indywidualnie w relacji z konsumentem, a pośrednio także 
w cechach przekazanych konsumentowi próbek, czy wzorów towaru1. Wątpliwości 
wywołuje przy tym ustalenie, czy opis podany przez sprzedawcę zawsze będzie stanowił 
kryterium oceny zgodności towaru z umową, czy też jedynie w sytuacji, gdy kupujący na tym 
opisie polegał, towar ten nabywając. Chociaż brzmienie ustawy o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej, jak i dyrektywy 1999/44/WE nie przywiązuje z tego punktu 
widzenia żadnej wagi do przesłanek jakimi kierował się kupujący nabywając dany towar, to 
mając na uwadze ogólne zasady odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania 
należałoby opowiedzieć się przeciwko całkowitemu ignorowaniu zachowania konsumenta 
przy nabywaniu towaru. W obrocie masowym są to jednak zwykle sytuacje trudne do 
odtworzenia, dlatego zwykle niezgodność towaru z opisem będzie przemawiała – na gruncie 
domniemań prawnych zawartych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej – za istnieniem niezgodności towaru z umową. 

Źródłem wskazania przeznaczenia oraz właściwości towaru może być również 
milcząca lub czynna akceptacja przez sprzedawcę celu nabycia towaru, określonego 
przez kupującego przy zawarciu umowy2. Skoro bowiem kupujący ujawnia sprzedawcy 
przy zawieraniu umowy cel, w jakim towar nabywa, to sprzedawca zawierając umowę, 
potwierdza możliwość oczekiwanego przez konsumenta wykorzystania tego towaru, a 
zatem bezpośrednio lub pośrednio zapewnia konsumenta, że towar do tego celu się 
nadaje, zobowiązując się do wydania towaru posiadającego określone właściwości. 
Kategoria ta kwalifikowana jest częściej jako uzgodnienie dotyczące przeznaczenia 
towaru. 

Ponadto, w związku z implementacją do prawa polskiego postanowień dyrektywy nr 
1999/44/WE, miarodajne dla późniejszej oceny zgodności towaru z umową stają się 
publicznie składane - a zatem nie kierowane indywidualnie do kupującego przy 
zawieraniu umowy zapewnienia - sprzedawcy, producenta lub przedstawiciela, włączając 
w to zapewnienia wyrażone w oznakowaniu danego towaru, w reklamie odnoszące się do 
jego właściwości, w tym terminu, w jakim towar właściwości te ma zachować (art. 4 ust. 
3 zd. 2 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej)3. Stają się one 
                                                 
1 Zob. szerzej: J. W. Katner [w:] S. Włodyka (red.), Prawo umów handlowych, Warszawa 2006, s. 988; 
K. Zagrobelny [w:] J. Jezioro (red.), Ustawa …, s. 99. 
2 Uzgodnienie takie może mieć również charakter konkludentny, natomiast jednostronne oczekiwania 
konsumenta, nieujawnione sprzedawcy nie będą miały mocy prawnej. 
3 Warto odnotować wyrażone w doktrynie stanowisko, że podanie informacji o terminie przydatności 
towaru konsumpcyjnego do spożycia lub do użycia skutkuje - w razie zajścia w tym terminie stanu z 
informacją niezgodnego – domniemaniem istnienia niezgodności towaru z umową, nawet jeśli 
niezgodność ujawni się po upływie 6 miesięcy od dnia wydania towaru konsumentowi – zob. J. 
Szczotka, Sprzedaż konsumencka, s. 49. Natomiast według zasady ogólnej wyrażonej w art. 4 ust. 1 
ustawy o sprzedaży konsumenckiej, po upływie 6 miesięcy od wydania towaru to konsument musi 
wykazać istnienie niezgodności lub jej przyczyn (w razie wady ukrytej) w chwili wydania mu przez 
sprzedawcę towaru – zob. J. Jezioro, [w:] J. Jezioro (red.) Ustawa …, s. 145. Prawną doniosłość w 
odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej należy przypisać także informacjom o towarze, podawanym w 
materiałach promocyjnych lub reklamowych - zob. A. Kołodziej, Konsumenckie prawo odstąpienia od 
umowy sprzedaży rzeczy, Warszawa 2006, s. 104. 
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elementem treści stosunku prawnego łączącego strony po zawarciu umowy sprzedaży 
konsumenckiej (art. 56 k.c.), dookreślając świadczenie, jakie spełnić ma sprzedawca1. 
Zapewnienia składane publicznie, aby stały się źródłem oceny zgodności towaru z 
umową, powinny mieć jednak odpowiedni poziom konkretności – nie poprzestawać 
jedynie na bardzo ogólnych stwierdzeniach oraz mieć wpływ na decyzję kupującego o 
zawarciu umowy2. Równoznaczne z zapewnieniami producenta są przy tym zapewnienia 
importera (osoby wprowadzającej towar konsumpcyjny do obrotu w Polsce) oraz 
podmiotu, na którego zlecenie towar wytworzono, widniejącej na towarze poprzez jego 
oznaczenie indywidualizujące (art. 4 ust. 4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej)3. Z punktu widzenia oceny sytuacji prawnej sprzedawcy względem 
kupującego istotne są zatem również oświadczenia innych, określonych podmiotów - 
znajdujące się zwykle na wcześniejszym niż sprzedawca detaliczny szczeblu dystrybucji 
towaru, a często oddziałujących na sferę decyzyjną konsumentów i to nawet jeśli dotyczą 
one ponadprzeciętnych właściwości lub szczególnego przeznaczenia towaru4. 
Sprzedawca ma zaś obowiązek pozyskiwania informacji o sprzedawanych przezeń 
produktach, aby ewentualnie mógł w indywidualnej relacji z konsumentem informacje te 
powtarzać (w ramach obowiązku informacyjnego) lub przeciwnie – prostować, jeśli nie 
odpowiadają one rzeczywistości5. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 4 ustawy o 
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej należy przyjąć, że publicznie 
składane zapewnienia sprzedawcy, producenta lub przedstawiciela winny być miarodajne 
jedynie wtedy, gdy nie doszło do indywidualnego uzgadniania właściwości towaru, 
względnie wtedy, gdy uzgodnienie to w sposób jednoznaczny obejmowało jedynie 
niektóre cechy towaru, w pozostałym zakresie poprzestając na cechach ogólnych. 
Sprzedawca nie będzie zaś związany rozpowszechnianymi zapewnieniami, jeśli 
udowodni, że zapewnienia tego nie znał ani, oceniając rozsądnie, znać nie mógł, albo że 
nie mogło ono mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy, względnie że 
treść zapewnienia sprostował przed zawarciem umowy6. W naturalny sposób nie będą 
miały skutku względem danego sprzedawcy zapewnienia składane indywidualnie 
kupującemu przez innego sprzedawcę detalicznego, czy też inny podmiot, 
niewymieniony w art. 4 ust. 4 ustawy, nawet jeśli konkretny konsument nabył towar na 

                                                 
1 Zgodnie z art. 56 k.c., czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, 
które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. 
2 Zob. w literaturze niemieckiej: I. Sänger [w:] Schulze (red.) Bürgerliches Gesetzbuch, Wydanie 6, 
komentarz do § 434, cyfra brzegowa 15. 
3 Regulacja ta oceniana jest jako służąca wzmocnieniu sytuacji konsumenta – nabywcy towaru; zob. J. 
Jezioro [w:] J. Jezioro (red.) Ustawa …, s. 127. 
4 Wydaje się, że w art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
ustawodawca pojęciem „rodzaju towaru” posłużył się na dwa różne sposoby. W zdaniu pierwszym 
odwołuje się do grupy rodzajowej, do której sprzedawanych towar przynależy (np. grupa mydeł 
kosmetycznych), natomiast w zdaniu trzecim wiążące sprzedawcę zapewnienia odnosi do towarów 
takich samych jak sprzedawany towar (z punktu widzenia kupującego identycznych, przykładowo 
zbywanych pod tym samym znakiem towarowym i w tym samym modelu), a już nie tylko rodzajowo 
zbliżonych.  
5 Zob. I. Sänger [w:] Schulze (red.) Bürgeriches …, cyfra brzegowa 1-24. 
6 Wniosek z art. 5 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 
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podstawie nieprawdziwego wyobrażenia, ukształtowanego przez taki inny podmiot1. 
Konsument nie może zatem przyjmować zapewnień sprzedawcy, względnie osób 
trzecich, całkowicie bezkrytycznie. Ponadto sprzedawca jest wolny od 
odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową, jeśli kupujący w chwili 
zawarcia umowy o niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie sytuację, powinien był 
wiedzieć (art. 7 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej). Mając na 
uwadze przyjęty model konsumenta – należycie poinformowanego i uważnego – trzeba 
założyć, że kierując się rozsądkiem nie uwierzy on w te składane mu zapewnienia, które 
są nierealne, mając na uwadze w szczególności stan wiedzy technicznej i posiłkowo 
również przeciętną rynkową cenę towaru.  

4. Określenie ceny jako szczególnego źródła ustalenia właściwości i 
przeznaczenia towaru. 

Mając na uwadze wskazane wyżej kryteria oceny zgodności towaru z umową warte 
rozważenia jest, czy źródło określenia właściwości oraz przeznaczenia towaru stanowić 
może cena. Przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie 
odwołują się do kryterium ceny, dlatego też wydaje się możliwym jej uwzględnianie dla 
ustalenia umówionych właściwości i przeznaczenia towaru jedynie posiłkowo, w 
szczególności gdy cena jest – w porównaniu do umów, obejmujących podobne towary – 
szczególnie wysoka lub szczególnie niska. Można zadać pytanie, czy wysoka cena 
stwarza swoiste domniemanie, że sprzedawany towar winien posiadać szczególne 
właściwości lub nadawać się do określonego celu (zapewniać szczególne przeznaczenie) 
i odwrotnie, czy fakt sprzedaży za niską cenę ma ograniczać oczekiwania kupującego 
odnośnie do właściwości tego towaru. Wydaje się, że co do zasady cena nie powinna 
stanowić wyznacznika właściwości towaru – obowiązująca zasada swobody umów 
zakłada bowiem w szczególności swobodę stron w zakresie ustalania ceny, a 
ekwiwalentność świadczeń postrzegana jest od strony subiektywnej, a nie mierzonej 
obiektywnie2. Jeśli jednak dany towar jest sprzedawany za szczególnie wysoką cenę, to 
można zakładać również szczególne przeznaczenie danego towaru, o ile dodatkowo 
wskazują na to okoliczności towarzyszące zawarciu samej umowy. Można też posiłkowo 
odwoływać się do ceny, jeśli strony nie zawarły indywidualnych uzgodnień, dotyczących 
zbywanego towaru i stosowane jest kryterium zwykłego przeznaczenia i zwykłych 
właściwości towarów danego rodzaju (art. 4 ust. 2 ustawy o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej). W takiej sytuacji cena może bowiem wyznaczać, do jakiej 
klasy (rodzaju) towarów towar powinien przynależeć. 

5. Charakter określonych ustawą kryteriów oceny zgodności towaru z umową. 
                                                 
1 Kluczowe znaczenie winna mieć tu ocena, czy sprzedawca jest samodzielnym podmiotem pod 
względem prawnym – oczywiście przedsiębiorca prowadzący wiele sklepów winien odpowiadać za 
zapewnienia składane przez jego pracowników, nawet jeśli złożył je pracownik wykonujących pracę 
innym z jego sklepów, niż ten, w którym finalnie zawarto umowę sprzedaży. Płaszczyzna oceny 
powinna jednak tutaj przypadać na uzgodnienia indywidualne w rozumieniu ustawy o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej. Wydaje się, że reguła ta nie powinna dotyczyć sklepów 
działających w ramach sieci franchisingowych, ponieważ uczestnikami systemu są formalnie 
samodzielni przedsiębiorcy.  
2 W doktrynie wskazuje się, że w zasadzie bez znaczenia jest odniesienie cech towaru niezgodnego z 
umową do jego wartości rynkowej, ponieważ ochrona na gruncie ustawy o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej zorientowana jest na realizację usprawiedliwionych okolicznościami 
oczekiwań konsumenta – tak: J. Jezioro [w:] J. Jezioro (red.) Ustawa …, s. 146-147. W doktrynie 
podkreśla się związek prawnej ochrony uzasadnionych oczekiwań konsumenta z autonomicznymi 
celami gospodarczymi w ramach Wspólnoty – por. R. Stefanicki, Sprzedaż konsumencka w świetle 
ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Monitor Prawniczy, 2004, nr 7, s. 316. 
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Trafnie wskazuje się w literaturze, że z uwagi na ochronny cel regulacji, nie jest 
dopuszczalne wyłączenie określonych w dyrektywie 1999/44, a implementowanych w 
ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, kryteriów oceny zgodności 
towaru z umową, chyba że nastąpi to właśnie poprzez pozytywne (a odmienne od modelu 
ustawowego) uzgodnienie właściwości danego towaru1. W obrocie konsumenckim do 
wyłączenia ustawowych kryteriów oceny nie powinny też prowadzić spotykane w praktyce 
oświadczenia sprzedawców, że sprzedają oni towar konsumpcyjny w stanie takim, w jaki on 
się znajduje, bez składania jakichkolwiek zapewnień dotyczących jego właściwości. Skoro 
bowiem sprzedawca jest chroniony w ten sposób, że nie odpowiada za niezgodność towaru z 
umową, znaną kupującemu przy zawieraniu umowy, to zakresu tego nie można rozszerzać na 
niekorzyść konsumenta na sytuacje, o których konsument nie wiedział. Na tle regulacji, 
dotyczącej odpowiedzialności z tytułu zapewnień dotyczących towaru, wątpliwości budzi też 
zgłaszanie przez sprzedawcę zastrzeżeń „na wszelki wypadek”, w celu wyłączenia 
(ograniczenia) ewentualnej odpowiedzialności względem konsumenta2. Zastrzeżeń tych 
pozbawia się znaczenia, jeśli nie mają doniosłego znaczenia dla określonego przez 
kupującego celu (szczególnego przeznaczenia towaru)3. Jeśli natomiast sprzedawca w 
odpowiedzi na oczekiwania zgłoszone przez nabywcę wskaże, że nie ma w tym zakresie 
wiedzy, to oświadczenie to zaleca się poddawać ocenie, czy miało ono charakter zastrzeżenia 
w rozumieniu art. 4 ust. 2 in fine ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej. Jeśli oświadczenie złożone przez sprzedawcę ma charakter zastrzeżenia, to 
konsekwentnie musi ono skutkować wyłączeniem odpowiedzialności w zakresie zgodności z 
takim oczekiwaniem nabywcy4. Z uwagi na możliwe bogactwo stanów faktycznych, warto 
posiłkować się przy ocenie niezgodności towaru z umową przyjętym na tle prawa 
niemieckiego podziałem na: wiążące przy ocenie zgodności towaru z umową, a dokonywane 
między sprzedawcą i kupującym uzgodnienia o stanie (właściwościach) rzeczy, oraz na 
oświadczenia wiedzy, składane przez sprzedającego bez ręczenia w stosunku do kupującego 
za ich prawdziwość5. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli wskazane przez sprzedawcę 
właściwości towaru stają się podstawą podjęcia przez kupującego decyzji o zakupie tego 
towaru, to jest to element uzgodnienia o stanie (właściwościach) rzeczy, w pełni wymierny 

                                                 
1 M. Pecyna, Ustawa …, s. 100. W motywach dyrektywy 1999/44/WE wskazano też wprost, że 
domniemania wzruszalne, dotyczące zgodności towaru z umową nie mają prowadzić do ograniczenia 
swobody umów (zob. pkt 8 preambuły).  
2 Zwraca na to uwagę J. Jezioro [w:] J. Jezioro (red.) Ustawa …, s. 171. 
3 Tak: Pecyna, Ustawa …, s. 131. 
4 Zob. E. Habryn – Motawska, Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży 
konsumenckiej, Warszawa 2010, s. 64 i nast.; R. Stefanicki, Ochrona …, s. 174. 
5 Tak: orzeczenie niemieckiego Trybunału Federalnego z dnia 12 marca 2008 roku (VIII ZR 253/05) 
NJW 08, s. 1517. W orzeczeniu tym Trybunał rozważał problematykę ewentualnego uprawnienia 
kupującego (konsumenta) do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży używanego samochodu 
osobowego, w sytuacji, gdy okazało się, że samochód ten jest powypadkowy, o czym kupujący nie 
wiedział. Sprzedawca (przedsiębiorca) określał ten samochód jako ,,bezwypadkowy – według 
zapewnień poprzednich właścicieli’’. Trybunał uznał, że nie doszło w ten sposób do określenia 
właściwości rzeczy, na potrzeby oceny zgodności towaru z umową (niem. - 
Beschaffenheitsvereinbarung). Takie ustalenie właściwości towaru miałoby natomiast miejsce, w razie 
sprzedaży od osoby prywatnej, która wiedziałaby o wypadkowości samochodu, a okoliczność tę zataiła, 
bądź też, gdyby tę cechę przedmiotu sprzedaży (tj. bezwypadkowość) uznać w danej sprawie jako 
chociażby konkludentnie przez strony ustaloną (objętą umową). Tymczasem w zaistniałym stanie 
faktycznym sprzedawca jedynie przekazał kupującemu otrzymane od poprzednich właścicieli 
informacje (oświadczenie wiedzy), a podając źródło tej wiedzy zaakcentował, że nie chodzi tu o jego 
własną wiedzę. 
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dla oceny zgodności towaru z umową. Należy też zaznaczyć, że na tle prawa polskiego o 
niezgodności towaru z umową świadczyć będzie już to, że towar w rzeczywistości nie 
odpowiada opisowi podawanemu przez sprzedawcę kupującemu (domniemanie niezgodności 
towaru z umową)1. 

6. Podsumowanie 
Właściwości oraz przeznaczenie towaru stanowią bardzo istotne i co do zasady 

równorzędne kryteria oceny zgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Mają one 
zasadniczy wpływ na uprawnienia konsumenta w razie niegodności towaru z umową. To, 
jakie właściwości oraz przeznaczenie ma mieć sprzedawany towar, powinno zostać w 
idealnym przypadku ustalone w oparciu o wolę stron, wyrażoną w umowie. Preferencje 
stron odczytywane są jednak na gruncie kryteriów ustawowych również z próbek, wzorów, 
jakimi posługiwał się sprzedający, opisu towaru, podawanego przez sprzedawcę, a także z 
zaakceptowanych przez sprzedającego oczekiwań kupującego, dotyczących przydatności 
towaru, a ujawnionych przy zakupie towaru (skonkretyzowane przeznaczenie towaru). Z 
uwagi na masowość obrotu z udziałem konsumentów oraz wielość informacji o charakterze 
informacyjno-reklamowym rozpowszechnianych publicznie, ustawodawca nakazuje 
również sięgać pomocniczo do wyrażonych w przepisach reguł, pozwalających stwierdzić 
w konkretnej sytuacji swoisty wzorzec wymaganej właściwości oraz przeznaczenia towaru 
na potrzeby ustalenia, czy sprzedawca dostarczył towar zgodny z umową, w razie i w 
zakresie w jakim zabrakło między nimi indywidualnego uzgodnienia. W ten sposób 
wprowadza się miernik przydatności towaru do celu, do jakiego służą zwykle towary tego 
samego rodzaju (zwykłe przeznaczenie towaru), a także czyni sprzedawcę związanym 
zapewnieniami składanymi publicznie przez wymienione w ustawie podmioty (w 
szczególności producenta). Dzięki temu wzmacnia się ochronę konsumenta, 
podejmującego decyzje o nabyciu towarów konsumpcyjnych na podstawie szeregu 
bodźców zewnętrznych, a często w pośpiechu i bez werbalizowania własnych oczekiwań 
oraz bez dokonywania indywidualnych uzgodnień. Wyłączenie określonych w dyrektywie 
1999/44, a implementowanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej kryteriów oceny zgodności towaru z umową możliwe jest zaś tylko poprzez 
pozytywne (indywidualne) uzgodnienie określonych właściwości oraz przeznaczenia 
danego towaru. Oczekiwania konsumenta uznaje się na gruncie reguł ustawowych za 
elementy treści stosunku prawnego łączącego go ze sprzedawcą (dorozumiane 
postanowienia umowne), ze wszystkimi tego konsekwencjami dla oceny zgodności towaru 
z umową. Na tle przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
przy ocenie zgodności towaru z umową nie przywiązuje się zatem wagi do tego, z jakich 
względów dany konsument nabył określony towar, jakie miał o tym towarze rzeczywiste 
wyobrażenie i czy określone właściwości lub przeznaczenie towaru miały jakikolwiek 
wpływ na decyzję konsumenta o nabyciu towaru. Wydaje się jednak, że rzeczywista wola 
stron przy zawieraniu umowy nie powinna być całkowicie ignorowana, w szczególności 
jeśli sprzedawca będzie w stanie wykazać, że dana właściwość lub przeznaczenie towaru 
nie miały żadnego wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy. Argumentacja 
sprzedawcy może wtedy odwoływać się do kryteriów stosowanych przy indywidualnym 
uzgadnianiu cech towaru. Natomiast w ramach uwzględniania całokształtu okoliczności 
danego przypadku miarodajne dla ustalenia wymaganych właściwości oraz przeznaczenia 
towaru może stać się pomocniczo również określenie wysokości ceny, szczególnie gdy jest 
ona wyraźnie wyższa lub niższa, na tle cen porównywalnych towarów. 
 
                                                 
1 Tak: art. 4 ust. 2 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 
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Вроцлавський університет 
Одним із найбільш значних повоєнних еміграційних політичних публіцистів, 

який описував польську і міжнародну політичну і суспільну дійсність, був Юліуш 
Мєрошевскі (1906-1976). Він належав до провідних коментаторів еміграційної 
"Культури" ("Kulturа"), журналу, який видавався з 1947 р. в Парижі Єжи 
Гедройцем1. Мєрошевскі по праву вважається головним ідеологом і автором 
політичних концепцій паризького щомісячника. Високо оцінюючи інтелектуальні 
досягнення свого колеги, редактор Гедройц писав: "найважливішим внеском 
Мєрошевського до "Культури" була його публіцистика. "Культура" як політичний 
часопис існувала значною мірою завдяки йому"2. Перед тим як представити його 
концепцію в справі польсько-українських відносин, слід звернути увагу на його 
політичний портрет як представника еміграційної польської політичної думки. 

Мєрошевський народився в 1906 році в Кракові, де він вивчав економіку, 
право і філософію в Ягеллонському університеті. У тридцяті роки він почав роботу 
в якості журналіста в загальнопольській ґазеті „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 
займаючись, зокрема, німецькою проблематикою - у другій половині тридцятих 
років він був кореспондентом цієї ж ґазети в Берліні. Під час Другої світової війни 
він служив у польській армії в Палестині а потім в Італії, де він в основному 
займався журналістикою. Після закінчення війни він опинився разом із численною 
групою польських емігрантів у Лондоні. Тут він продовжував свою журналістську 
роботу, пишучи до „Wiadomości” - головного друкованого органу лондонської 
еміграції3. У цьому місті він жив до кінця життя і з огляду на місце проживання 
часто підписував свої публікації псевдонімом "лондонець" ("londyńczyk"). Однак, 
він не підтримував тісних відносин з лондонським середовищем емігрантів. 

У 1950 році він почав співпрацювати з Єжи Гєдройцем на шпальтах 
"Культури". Він швидко став однією з найважливіших постатей еміграційного 
журналу, представляючи інноваційні погляди, які водночас становили цілковиту 
протилежність польським постулатам еміграційної думки. Його оригінальні 
концепції отримали визнання значного кола читачів паризького журналу, які в 
опитуванні в 1962 року визнали Мєрошевського найбільш шанованим автором 
журналу4. До своєї смерті в 1976 році він формував політичну лінію часопису, яка 
становила альтернативу традиційним напрямкам еміграційної думки. 

                                                 
1 P. Wandycz, O Mieroszewskim i Mieroszewskich, [в:] Jerzy Giedroyc Juliusz Mieroszewski. Listy 
1949-1956. Część Pierwsza, Warszawa 1999, с. 46. 
2 J. Gideroyc, Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 1994, с. 207. 
3 R. Habielski, Gra możliwości. O pisarstwie Juliusza Mieroszewskiego, A. Friszke [ред.], Myśl 
polityczna na wygnaniu, Warszawa 1995, с. 139. 
4 R. Habielski, Realizm, wizje i sny romantyków. O pisarstwie Juliusza Mieroszewskiego [в:], J. 
Mieroszewski, Finał klasycznej Europy, Lublin 1997, с. 8. 
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Створення відмінної політичної програми, яка кардинально відрізняялася від 
концепцій, презентованих іншими центрами польської еміграції, було одним із 
основних завдань, які встановив Єжи Гєдроц, випускаючи в 1947 році перший 
номер "Культури". Сам головний редактор паризького часопису зізнавався, що 
"Культура повинна приділяти більше уваги формулюванню конструктивної позиції 
в ряді важливих питань, які з боягузства ніким не піднімаються. Так, наприклад, 
німецька справа, ставлення доросійського народу, питання європейської федерації і 
т.д." 1. Журнал мав розробити для польської еміграції багаторічну програму 
діяльності у боротьбі проти комунізму. 

Кшиштоф Помян ствердив, що найбільшою інновацією Гедройца було 
спостереження можливості ефективного зведення порахунків з комуністичною 
ідеологією за допомогою впливу через еміграційне середовище на уми 
інтелектуалістів та інтелігентів західних країн2. Щомісячник мав становити 
платформу для зближення еміграції і країни, але також мав допомогти полякам 
довідатися про західні політичні концепції та про художні досягнення3. З цієї 
причини Гєдройц дбав, щоб опубліковані в журналі тексти були на найвищому 
рівні. Реалізацію цього завдання уможливило створення певного, досить великого, 
неформального середовища письменників і поетів, які публікувалися в "Культурі". 
Сама редакційна колегія часопису нараховувала заледве декілька осіб, які 
працювали в будинку в передмісті Парижа Мезон-Лаффітт4. "Культура" виходила в 
світ безперервно в 1947-2000 рр. З огляду на представлену в ній програму, вона 
являлася форумом цілком незалежним. Проголошувані на її шпальтах постулати чи 
публіковані тексти деяких авторів, часто викликали гарячі протести і гостру 
критику польських еміграційних середовищ5. Повна незалежність думки журналу 
справляла, що він був найбільш вірогідним і найпопулярнішим еміграційним 
періодичним виданням. 

Однією із найважливіших проблем, з якою неодноразово довелося 
зіштовхнутися публіцистам "Культури" була форма відносин Польщі з сусідами. 
На шпальтах часопису створено концепцію порозуміння поляків з сусідніми 
народами - українцями, литовцями і білорусами, названу коротко концепція УЛБ6. 
Головним автором цієї концепції вважався Юліуш Мєрошевскі, який покликався 
на федераційні ідеї пілсудчиків, пропоновані на порозі відновлення незалежності 
Польщі7. Основним положенням концепції УЛБ було ствердження, що 
незалежність Польщі залежала від "деколонізації" і розпаду Радянського Союзу8 та 
створення федерації Польщі з Україною, Литвою і Білорусією, ця федерація мала 

                                                 
1 A. Friszke, Jerzego Giedroycia praca u podstaw (1956-1976), [в:] Z. Kudelski (ред.), Spotkania z 
Kulturą, Warszawa 1995, с. 11. 
2 K. Pomian, Słowo wstępne, [в:] Idem (ред.), Jerzy Giedroyc. Redaktor Polityk Człowiek, Lublin 
2001, с. 8. 
3 J. Korek, Paradoksy paryskiej „Kultury”. Styl i tradycje myślenia politycznego, Lublin 2000, с. 20-21. 
4 Див. Kultura i jej krąg, Lublin 1995, с. 45-51. 
5 K. Pomian, W kręgu Giedroycia, Warszawa 2000, с. 39 i н. 
6 P. Kowal, Przyczynki do dziejów „sprawy ukraińskiej” w Polsce, [в:] P. Kowal, J. Ołdakowski, M. 
Duchniak [ред.], Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy. 
Antologia tekstów, Wrocław 2008, с. 19. 
7 Детальніше про федеративні концепції пілсудчиків на початку існування ІІ РП див. M. 
Maciejewski, Federacyjne koncepcje piłsudczyków u zarania Drugiej Rzeczypospolitej, [в:] M. 
Marszał, M. Sadowski [ред.], Na szlakach Niepodległej, Wrocław 2009, с. 139-159. 
8 J. Korek, op.cit., с. 20-21. 
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становити противагу так Німеччині, як Росії1. Особливе місце, можна навіть 
сказати що найважливіше, в цій концепції займала Україна, без якої така візія не 
могла бути реалізована. Концепція УБЛ була абсолютним novum в пропозиціях 
устрою польських еміграційних середовищ, яка істотно відрізнялася від 
домінуючих поглядів. 

Роздуми про польсько-українські відносини Мєрошевський позпочинав з 
критики еміграційної пропозиції східної політики, вважаючи її шкідливими і цілком 
неспівпадаючими до нової дійсності2. Позицію більшості еміграції в справі східної 
політики найбільш повно представляв спеціаліст по східних питаннях - колишній 
головний редактор щоквартального часопису „Sprawy Narodowościowe” - Станіслав 
Папроцкі. На його думку, у визначенні східного кордону Польщі не слід було 
керуватися виключно етнографічним принципом але також юридичним, історичним 
і політичним. Він проголошував політичну необхідність польсько-українського 
порозуміння, яка виникає з польського державного інтересу і "нашої нинішньої 
політики незалежності"3. Незважаючи на ці примирливі гасла, Папроцкі декларував 
постулат повернення Львова до Польщі. Варто відзначити, що більшість польської 
еміграції не заваджали рішення Ялти щодо західного кордону Польщі, натомість 
піддавано критиці міжнародні рішення щодо східних регуляцій4. 

Подібні погляди в справі України проголошували також пілсудчики, які свою 
концепцію східної політики оперли на принципі законності. Згідно з цим 
принципом, Польща після здобуття незалежності мала повернутися до кордону на 
сході до 1939 року, при збереженні західного кордону від 1945 р. Виразом 
законності було визнання тогоЮ що про незалежність Польщі можна буде 
говорити тількі тоді, коли повернеться в дію Квітнева Конституція 1935 року5. Це 
середовище не виключало можливості порозуміння з українцями і підтримування 
їх прагнення до незалежності, однак, за умови, що вони визнають довоєнний 
східний кордон Польщі. 

У свою чергу відповідно до зовсім іншої, також еміграційної, але ендецької 
позиції, належало відродити ідею антинімецького польсько-російського 
порозуміння, яку на початку ХХ століття сформулював Роман Дмовський. Це 
середовище зосереджене в основному навколо журналу „Horyzonty” постулювало, 
щоб з метою зміцнення польського народу керуватися виключно його інтересами, а 
не моральними міркуваннями6. Польський національний інтерес наказував 
укладення порозуміння з Росією і відмову від підтримки прагнення до 
незалежності інших національностей, що населяють російську імперію, які 
суперечать цілям польського народу. Ціною за повільний процес відновлення 
незалежності Польщі був нейтралітет поляків щодо національних рухів у 
Радянському Союзі7. Крім того росіяни мали становити менший ризик цілісності 

                                                 
1 I. Hofman, Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury”, Poznań 2003, с. 9. 
2 J. Mieroszewski, Polska Ostpolitik, „Kultura”, 1973, № 6 (309), с. 73-74.  
3 S. Paprocki, Kwestia ukraińska, Londyn 1949, s. 32-33. 
4 R. Habielski, Realizm, sny…, с. 29. 
5 Детальніше про погляди пілсудчиків на еміграції див. A. Adamczyk, Piłsudczycy w izolacji (1939-
1954). Studium z dziejów i myśli politycznej, Bełchatów 2008, с. 427 i н. Див також J. Piotrowski, 
Piłsudczycy bez lidera (po 1 września 1939 roku), Toruń 2004. 
6 Такі принципи сформулював Роман Дмовський. Див. R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, 
Lwów 1904. 
7 M. Woleński, Europa Środkowo – Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej 1945-1975, 
Wrocław 1996, с. 270 i н. 
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польських земель, ніж литовці, українці чи білоруси1. Ендеки часто підкреслювали, 
що пропонована ними програма була єдиним реальним варіантом польської 
політики2. Слід зазначити, що головний ендецький ідеолог лондонської еміграції 
Єнджей Гєртих рішуче сторонився будь-якої співпраці між польським і 
українським народами та допомоги українцям у їхній боротьбі за незалежну 
державу. На думку цього політика і публіциста, відродження незалежної України 
мала б згубні наслідки для польських інтересів, оскільки відразу народився б 
природній, антипольський німецько-український союз3. Польську допомогу в 
боротьбі за незалежну Україну він називав "витрачанням сил на братню допомогу 
для справи не тільки чужої, але й однозначно ворожої"4. Окрім того Гєртих 
поставив під сумнів називання українців окремим народом, зазначаючи, що 
швидше слід говорити про певний відмінний, регіональний російський різновид. 
Доказом цього мала бути невелика підтримка населення України ідеї незалежної 
держави в 1918 році5. У ході дискусії появилися також аргументи, що в повоєнній 
дійсності поляки повинні зосередитися на "захисті незалежності та утриманні 
кордонів Річ Посполитої", натомість реалізацію "філантропії, великих 
гуманістичних ідеалів" слід відкласти "до кращих часів"6. 

Наведені вище позиції наштовхнулися на рішучу і послідовну критику Юліуша 
Мєрошевського, який підкреслював, що необхідно відійти від існуючих догм щодо 
відносин Польщі з Росією і Україною та справи кордонів Річ Посполитої. У своїх 
постулатах він перед усім наголошував на ширше геополітичне мислення, в якому 
знаходилася Польща, зокрема її відносини з Росією. Польська східна політика мала 
достосуватися до актуальної геополітичної ситуації в тому регіоні а не опиратися на 
вічних "імпондерабіліях", тому що це загрожувало цілковиною невідповідністю її 
політики до змін у світі7. Слід зазначити, що Мєрошевський, і таким чином ціла 
"Культура", досить часто змінювала деякі тактичні положення польської зовнішньої 
політики, за що були різко критиковані з боку інших еміграційних середовищ8. 
Тактичні зміни, які простежуються в постулатах паризького часопису, виникали з 
прийняття його публіцистами положення про необхідність підпорядковувати 
політику даної держави до актуально існуючих геополітичних умов. Такий підхід 
дозволив "лондонцю" модифікувати принципи зовнішньої політики а також дозволяв 
позбутися цілого баласту історичних принципів, на яких досі була заснована 
польська східна політика. 

За Мєрошевським, необхідно було провести ревізію деяких догм у польсько-
російських відносинах. Першою такою догмою була теза про вікове суперництво 
польського імперіалізму з російським імперіаалізмом9. Публіцист доводить, що до 
цих пір поляки боялися - цілком небезпідставно - російського імперіалізму, який 
мав мати постійний і незмінний характер. Таке налаштування мало виникнути з 
факту домінації Росії в Східній Європі понад 300 років10. Результатом такого 

                                                 
1 S. Kilian, Polityka polska Tadeusza Bieleckiego, [в:] A. Friszke [ред.], Myśl polityczna …, с. 43. 
2 J. Giertych, De Gaulle w Polsce, „Horyzonty”, листопад - грудень 1969, № 138-139, с. 70 i н. 
3 J. Giertych, Sprawa Ukrainy a Polska, „Wiadomości”, 1951, № 34 (282). 
4 Ibidem.  
5 Ibidem.  
6 W. A. Zbyszewski, Polscy ukrainofile, „Wiadomości”, 1952, № 28 (328). 
7 J. Mieroszewski, Rosyjski „kompleks polski” a ULB, „Kultura” 1974, № 9 (324), с. 3. 
8 K. Pomian, W kręgu…, с. 90-92. 
9 J. Mieroszewski, Rosyjski kompleks…, с. 4. 
10 Ibidem, с. 12. 



УКРАЇНА В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ 
ЮЛІУША МЄРОШЕВСЬКОГО 237

сприйняття польсько-російських відносин було сформулювання в польському 
суспільстві тільки двох позицій по відношенню до Росії - "сервілістів" і 
"ліквідаторів". Ці перші вважали домінацію Росії тривалою і не бачили можливості 
звільнитися від неї, натомість ці другі здійснювали ряд ініціатив, спрямованих на 
руйнування російської імперії і заміни його польською імперією1. З іншого боку 
росіяни ставилися до поляків як до конкурентів у цій яастині Європи, маючи свого 
роду "польський комплекс". Існування незалежної Польщі для росіян означало 
загрозу для їх імперської політики та появу суперника в здійснюванні гегемонії на 
території Литви, Білорусі але в першу чергу України2. 

Мєрошевський стверджував, що якщо прийняти незмінність таких відносин 
Польщі і Росії, то це свідчило про існування вічного суперництва між цими 
країнами на території УБЛ. На його думку, політичні і економічні інтереси Росії і 
Польщі були відмінні. З цих причин неможливим - як цього прагнули ендеки - 
було польсько-російське порозуміння. Таке налаштування загрожувало б 
залежністю від російської імперії або, що гірше, втратою незалежності. 
Мєрошевський вказував на абсурдність ендецького плану. Згідно з його 
концепцією, росіяни ніколи не погодяться на незалежну Польщу, побоюючись 
розширення польського імперіалізму. У сучасних польсько-російських відносинах 
значна перевага знаходилася за Росією, тому вона не розглядала Польщі в якості 
партнера в переговорах, тільки як васала або сателіт і не була зацікавлена в зміні 
такого статусу3. Мєрошевський засуджував прагнення ендеків до порозуміння з 
Росією, ігноруючи українців, називаючи такі дії "проектом морально огидним" 
[підкреслення автора]. Крім того він підкреслював, що еміграційні ендеки в своїх 
постулатах зробили ту ж помилку, що і Дмовський, намагаючись досягти 
порозуміння з істеблішментом, а не російським народом. Міцне порозуміння було 
можливе тільки між народами, а не істеблішментом Польщі і Росії і це за умови 
взаємної відмови від імперіальної політики4. 

За Мєрошевським поки Польща виконувала роль російського сателіту, не було 
жодних шансів на повернення незалежності, яку їй міг дати тільки розпад 
радянської імперії. Шанс змінити баланс сил у цій частині Європи публіцист 
"Культури" вбачав у геополітичній позиції Росії, а саме в збільшенні загрози з боку 
Китаю та в зростаючих націоналістичних рухах всередині радянської імперії5. 
Зростання воєнного і політичного значення Китаю змушувало Родянський Союз 
змінити пріоритети в зовнішній політиці, зміщуючи акцент від Європи до Азії6. 
Російсько-китайське суперництво могло б призвести до значного ослаблення Росії і 
тим самим прискорити розпад радянської імперії7. 

Згідно з Мєрошевським, розпад Радянського Союзу був неминучим з огляду на 
зростання сильних відцентрових тенденцій внаслідок зростання національної 
свідомості різних народів, що проживають в імперії. Національні рухи в 
Радянському Союзі мали привести до збільшення внутрішнього хвилювання в 
СРСР, який мав закінчитися розчленуванням Країни Рад8. Національне 
                                                 
1 R. Habielski, Realizm, sny…, с. 31. 
2 J. Mieroszewski, Rosyjski kompleks…, с. 7. 
3 Idem, Polska Ostpolitik, „Kultura” 1973, № 6 (309), с. 74-75. 
4 J. Mieroszewski, Rosyjski kompleks…, с. 12. 
5 Idem, O federacji i programie wschodnim, bmw 1984, с. 5. 
6 Idem, Może zdarzyć się i tak, „Kultura” 1970, № 4 (271), с. 50.  
7 Idem, Polska Ostpolitik…, с. 75. 
8 Ibidem, с. 77. 
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відродження можна було спостерігати в європейській частині СРСР. У зв'язку з 
тим, що росіян вважалося окупантами, вони не мали сильної підтримки серед 
проживаючих тут народів1. Польський публіцист настійно підкреслював, що 
розпад СРСР може наступити тільки тоді, коли він почнеться всередині держави 
внаслідок національних рухів. Ренесанс націоналізмів у Радянському Союзі, де 
росіяни становили лише 50% населення, спричиняв, що радянська держава в 
існуючому вигляді все більше ставала анахронізмом2. Розпад імперії, за 
Мєрошевським, був неминучим з огляду на досвід історії, яка вчить, що 
"анахронізми завжди чекає крах"3. 

На думку Мєрошевського, якщо Польща мала змінити статус з російського 
сателіту на середню європейську державу, то в ситуації розпаду радянської імперії 
поляки повинні мати готову східну політику особливо щодо українців. Умовою 
успіху розпаду Радянського Союзу було згідне співробітництво народів імперії на 
шляху до незалежності. За "лондонцем", найважливішим неросійським народом в 
радянській державі були українці, що обумовлювала їх кількість а також територія 
Української Соціалістичної Республіки та її потенційна сила4. У свою чергу 
Польща була найбільшою і найбільш густонаселеною державою серед сателітів 
СРСР. Порозуміння і спільна боротьба поляків і українців з московською 
домінацією була б каталізатором змін у східному блоці, який міг би закінчитися 
розпадом СРСР5. З цього приводу слід перестати ставитися до українців як до 
пішаків у грі російсько-польській і треба розглядати їх як незалежну силу, яка 
визначає форму Східної Європи6. 

Мєрошевський підкреслив, що отримання підтримки цієї сили в своїх планах 
вирішувало б про успіх і перевагу в даному районі або поляків, або росіян. На думку 
польського публіциста, питання переваги і домінування вирішувалася в сфері УБЛ, 
особливо в Україні. Він аргументував, що "суперництво [з Росією – M.M., Я.С] ми 
програли не безпосередньо з Москвою - лише в Україні", з чого робив висновок, що 
"виграти з Росією можна тільки в Україні"7. Таким чином, приридним елементом 
польської східної політики повинно бути порозуміння поляків з українцями" і 
прийняття ролі "адвоката" України, "підтримуючи її інтереси в Москві і захищаючи 
її інтереси перед Москвою"8. Досягнення порозуміння з українцями а також з 
литовцями і білорусами в рамках УЛБ, мало заґварантувати Польщі безпеку так з 
боку Німеччини, як і Росії. Альянс цих держав мав призвести до розпаду російського 
імперіалізму в Європі і змушення її трактувати Польщу і УЛБ в якості партнерів, а 
не васалів чи сателітів. Водночас, публіцист "Культури" відділявся від будь-яких 
потенційних закидів щодо прометейського характеру його концепції, переконуючи в 
її прагматизмі і доказуючи, що це єдиний розумний спосіб звільнення Польщі від 
російської домінації9. 

На думку Мєрошевського, для того щоб можливе було описане вище 
порозуміння, необхідно виконати декілька важливих умов. По-перше, поляки 
                                                 
1 Idem, Amerykańska „Ostpolitik” i wnioski, „Kultura” 1972, № 7-8 (298-299), с. 124. 
2 Idem, Polska Ostpolitik…, с. 78. 
3 Ibidem.  
4 R. Habielski, Realizm, sny…, с. 29. 
5 J. Mieroszewski, Może zdarzyć się…, с. 51. 
6 Idem, Rosyjski kompleks…, с. 12. 
7 Idem, Może zdarzyć się i tak…, с. 53. 
8 Ibidem. 
9 Idem, Polska Ostpolitik…, с. 70. 
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повинні остаточно визнати право українського народу на самовизначення, 
трактуючи українців як повноправних партнерів1. Реалізація цієї умови вимагала 
цілковитої відмови від існуючого способу розглядання України в якості сфери 
конкуренції з Росією та прагнення замінити російський імперіалізм польським. 
Окрім того поляки мусили переконати українців у щирості своїх замірів і 
завоювати їхню довіру, що можна було досягнути тільки показавши, що польська 
східна політика не має на меті підпорядкувати собі держави УБЛ2. Метою 
польської східної політики повинно бути прагнення змінити образ думок і 
налаштування українців, заснованих на недовірі до дій в такій самій мірі Варшави, 
як і Москви. Ця недовіра виражалася в ствердженні "ані з Польщею, ані з Росією". 
На думку "лондонця", поляки мали полегшену можливість зближення з українцями 
з огляду на загальну ненависть до росіян. Спостерігались також видимі зміни у 
ставленні українського народу до поляків, в яких давня ворожість була замінювана 
зичливістю, зацікавленням, поєднаним з вичікувальною позицією3. У такій ситуації 
поляки повинні переконати українців, що вони не становлять загрози для їхньої 
незалежності та що вини можуть їм запропонувати набагато більше, ніж росіяни4. 

Мєрошевський досить критично висловлювався про традиційну польську 
східну політику в період І і ІІ Річ Посполитої, пишучи, що "тогочасним 
східнослов'янським народам ми не могли нічого іншого запропонувати як тільки 
експлуатацію та колонізацію"5. Суттю цієї політики мало бути винародовлення, а 
не партнерські відносини. З цієї причини будь-які федеративні пропозиції на 
початку становлення ІІ Печі Посполитої, які посилались на ягеллонську ідею, були 
приречені на провал, тому що українці бачили в них втілення польського 
імперіалізму. Для українців наслідком реалізації ягеллонської ідеї була полонізація 
русинської знаті, тобто тогочасної еліти Русі6. Цьому процесові сприяла більша 
привабливість і перевага польської культури над русинською. За Мєрошевським, 
ця проблема залишається досі актуальною, оскільки знову польська культура 
вважається українцями привабливішою від російської культури. З одного боку це 
могло б уможливити зближення двох народів, але з іншого боку викликало 
стурбованість у самих українців перед новою спробою полонізації7. З цієї причини 
було вкраї важливо заспокоїти побоювання українців з приводу польського 
прагнення до нового їх винародовлення через порозуміння і союз із поляками. 

На думку Мєрошевського, проблема, яка найповніше могла б показати 
щирість польських намірів, - це розв'язання справи Львова. Він рішуче відкидав 
погляди більшості польської еміграції, яка вимагали територіальної ревіндикації на 
сході зі збереженням "ялтинського" західного кордону8. "Лондонець" доводив, що 
можна вимагати тільки одного обсягу території: або від 1939 року, або від 1945 
року, в зв'язку з цим не можна використовувати "подвійної бухгалтерії" в питанні 
кордонів і необхідно зробити вибір "або Ялта, або Рига"9. Він заперечував 
обґрунтованість гасел, піднятих зокрема пілсудчиками, пишучи, що навіть в 
                                                 
1 Ibidem, с. 76.  
2 Idem, Może zdarzyć się i tak…, с. 53. 
3 Idem, Amerykańska ostpolitik…, с. 121. 
4 Idem, Może zdarzyć się i tak…, с. 53-54. 
5 Ibidem, с. 53. 
6 Idem, Rosyjski kompleks…, с. 7. 
7 Ibidem. 
8 R. Habielski, Realizm, sny…, с. 29. 
9 J. Mieroszewski, Rosyjski kompleks…, с. 7. 
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умовах відновлення незалежності Польщі, буде неможливо реституювати Квітневу 
Конституцію та кордони 1939 року1. Щоправда такі гасла висував польський уряд 
у вигнанні, але публіцист "Культури" переконував, що це мало символічне 
значення, тому що цей уряд не мав жодної реальної влади. 

На пропозицію середовищ пілсудчиків повернутися до ідеї федераціоналізму 
зі збереженням кордонів Речі Посполитої 1939 року, відповідно до принципу "не 
віддамо навіть ґудзика", Мєрошеський відповідав, що вони призводять до 
постулату про розпад радянської імперії, але не визволення народів, які там 
проживають2. Реалізація цих планів для українців означала б тільки зміну держави, 
що веде по відношенню до них якусь національну політику, можливо, на багато 
ліберальнішу від радянської, але їх метою не була лібералізація національної 
політики, тільки право на самовизначення. Відібрання їм цієї можливості могло б 
призвести тільки до зросту ненависті до поляків і змусило б український народ до 
боротьби за незалежність з новим окупантом3. 

На думку Мєрошевського, єдиним можливим рішенням проблеми Львова у 
польсько-українських відносинах була цілковита й остаточна відмова від 
ревіндикаційних претензій4. Він переконував, що Львів - це місто втрачене для 
Польщі і необхідно погодитися з цим фактом. Він звертав увагу на те, що так 
поляки, які живуть в Польщі, як і більшість еміграційної спільноти в принципі вже 
змирилися з втратою цього міста. Необхідність його повторного приєднання до 
Польщі проголошувала тільки еміграційна еліта, побоюючись втрати підтримки 
людей, які походять з кресів, і легалістів5. Публіцист з "Культури" вважав, що ці 
середовища жили у відриві від геополітичної реальності, не усвідомлюючи собу 
невідворотності територіальних змін, які мали місце після 1939 році. Крім того він 
стверджував, що якщо поляки хотіли б домагатися повернення східних кресів, то з 
такими самими претензіями виступила б Німеччина, домагаючись відновлення 
кордону 1937 року6. 

Остаточна відмова від ревіндикації Львова мала становити жест доброї волі і 
готовності до порозуміння, скерований до українців. Мєрошевський знав про силу 
польського сентименту до цього міста, однак, при кожній нагоді підкреслював, що 
народи важливіші від міст і теритирій7. Сила Польщі на сході залежала від 
порозуміння і наданої підтримки українського народу. Остаточне примирення з 
втратою Львова, хоча для поляків це дуже важко і болісно, не було занадто 
високою ціною за можливість створення тривалих дружніх відносин між братніми 
народами8. Аргументом, що промовляв за відмову від Львова, був факт етнічної 
єдності Польщі після 1945 року. Мєрошевський констатував: "Польщі не потрібні 
нові міста і території, однак, їй треба хоча б мінімум незалежності", досягнення 
якої - як пам'ятаємо - залежало від союзу з УБЛ9. Насамкінець, не менш важливим 
аргументом були культурні причини. За словами публициста "Культури", Львів був 
єдиною "культурною перлиною", яку на той час мала Україна, в той час як Польща 
                                                 
1 Ibidem, с. 6. 
2 Idem, Polska Ostpolitik…, с. 73. 
3 Ibidem. 
4 Idem, Amerykańska Ostpolitik…, с. 126. 
5 Idem, Rosyjski kompleks…, с. 6. 
6 Idem, Kronika angielska: Granice, „Kultura” 1952, № 10 (60). 
7 Idem, Może zdarzyć się i tak…, с. 53. 
8 Idem, Amerykańska Ostpolitik…, с. 126. 
9 Idem, Polska Ostpolitik…, с. 76. 



УКРАЇНА В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ 
ЮЛІУША МЄРОШЕВСЬКОГО 241

таких скарбів мала незрівнянно більше. З цієї причини втрата цього міста для 
українців була б набагато серйознішою, ніж для поляків1. 

Мєрошевський розумів, що питання про принежність Львова було однією з 
найбільших проблем у подоланні взаємної неприязні поляків і українців. 
Публіцист побоювався, що ця справа могла бути легко використана Москвою з 
метою запобігти союзу цих країн. Достатньо було передати це місто полякам, 
аргументуючи, що його приєднання до СРСР відбулося під час "помилок і 
відхилень" правління Сталіна2. Такий акт посіяв би ворожнечу між братніми 
народами, що перекреслювало б будь-яке порозуміння та призвело б до 
відродження "польського мініімперіалізму", на зразок захоплення Золжя в 1938 
році3. Ворожнеча між поляками і українцями в такій ситуації була б на руку 
Москві, тому автор неодноразово підкреслював, що поляки у майбутньому не 
повинні в жодному разі робити спроби збройного захоплення Львова навіть, 
якщо б існували сприятливі умови для цього4. Приєднання цього міста до 
Польщі знівечило б можливість реалізації концепції УБЛ і представило б 
Польщу як державу, що хоче вести імперіальну політику за рахунок східних 
сусідів. Більше того, це закріпило б існуючий розклад сил у Східній Європі, в 
якому переважала Росія, натомість Польща могла бути всього лиш "[...] 
Конгресовим Королівством або сателітною Польською Народною Республікою, 
або й не народною"5. 

Представляючи на шральтах "Культури" свої постулати щодо форми польсько-
українських відносин, Мєрошевський усвідомлював собі труднощі, які викликала 
справа порозуміння зі східними сусідами. У польсько-українських відносинах він 
побоювався взаємної недовіри й упередженості. "Лондонець" звинувачував поляків 
в тому, що вони хочуть порозумітися з Москвою через голови інших пригноблених 
народів, у відсутності підготовки для співпраці з ними, оцінювання дійсності в 
категоріях домагання, якщо йдеться про східний кордон а також скерованість на 
порозуміння політичних еліт а не пошуки діалогу між народами6. 

Мєрошевський ніколи детально не сформулював ідеї майбутньої федерації 
Польщі з державами УБЛ, пишучи, що "східна програма ніколи не повинна занадто 
далеко сягати в майбутнє і створювати плани, які можуть стати темою обговорень 
тільки після здобуття незалежності" і далі закликав "[...] залишмо це тим, хто 
дочекає дня визволення"7. Завдання, яке він ставив перед собою і цілим 
середовищем "Культури", було приготувати ґрунт для майбутнього польсько-
українського порозуміння. Реалізація цієї мети вимагала від двох народів волі до 
порозуміння та "очищення поля від жахливих помилок, які дозволили Росії 
підкорити наші народи"8. 

Ці заяви не залишились чистими спекуляціями. "Культура" з самого початку 
свого існування пропагувала ідеї порозуміння і польсько-українського діалогу, 
роблячи доступними свої шпальти для українських публіцистів, в тому числі для 

                                                 
1 Idem, Może zdarzyć się i tak…, с. 54. 
2 Ibidem, с. 52. 
3 Ibidem. 
4 Idem, Polska Ostpolitik…, с. 76. 
5 Idem, Może zdarzyć się i tak…, с. 52. 
6 Idem, Polska Ostpolitik…, с. 79. 
7 Ibidem, с. 76. 
8 Ibidem.  
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Богдана Осадчука і Бориса Левицького1. З 1952 року в часописі існував 
спеціальний розділ під назвою „Kronika ukraińska”, який наближував польських 
читачів до ситуації в Україні та представляв настрої, які переважали серед 
української еміграції2. Насамкінець, Літературний інститут "Культури" (Instytut 
Literacki Kultury) видавав українську прозу, поезію та наукові дослідження3. Усі ці 
ініціативи були спрямовані на реалізацію ідеї діалогу, а в майбутньому - на 
польсько-український союз, пропагований "лондонцем". 

На закінчення можна сказати, що Юліуш Мєрошевський був одним із 
найбільших польських політичних візіонерів на еміграції. Він точно передбачив 
повільний розрад Радянського Союзу в результаті зростання внутрішніх 
відцентрових тенденцій у вигляді націоналістичних рухів, які відбувалися 
особливо в європейській частині імперії. Після того як Польща повернула собі 
повну суверенність в 1989 році, наступні уряди намагалися здійснювати політику 
наближення Польщі з Україною, Білорусією і Литвою, вбачаючи в них противагу 
російському домінуванню в регіоні. Україна, Литва і Білорусь - це країни дуже 
близькі Польщі в культурному аспекті. Про це вже знав Юліуш Мєрошевський і 
Єжи Гедройц, чиї концепції стали визначником польської зовнішньої політики 
після 1989 року. Слід про це пам'ятати, тому що польське головування в Раді 
Європейського Союзу в 2011 році може наблизити Україну до європейських 
структур і причинитися до зміцнення політичної а також економічної незалежності 
від Росії. 
 

                                                 
1 Детальніше на тему літературного співробітництва українськиз письменників з "Культурою" 
див. B. Berdyczowska, Giedroyc i Ukraińcy, [в:] Idem [ред.], Jerzy Giedroyc Emigracja ukraińska 
Listy 1950-1982, Warszawa 2004, с. 9-25. 
2 Ibidem, с. 27. 
3 I. Hofmann, op.cit., с. 31 i н. 
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politycznych, który opisywał polską oraz międzynarodową rzeczywistość polityczną i 
społeczną był Juliusz Mieroszewski (1906-1976). Należał on do czołowych 
komentatorów emigracyjnej „Kultury”, czasopisma wydawanego od 1947 roku w Paryżu 
przez Jerzego Giedroycia.1 Mieroszewski powszechnie uznawany jest za głównego 
ideologa oraz autora politycznych koncepcji paryskiego miesięcznika. Doceniając 
intelektualny dorobek swojego współpracownika, redaktor Giedroyc pisał: 
„najważniejszym wkładem Mieroszewskiego do „Kultury” była jego publicystyka. 
„Kultura” jako pismo polityczne istniała w dużym stopniu dzięki niemu”2. Zanim zostaną 
zaprezentowane jego koncepcje w kwestii relacji polsko – ukraińskich, przedstawimy 
sylwetkę polityczną tego przedstawiciela emigracyjnej polskiej myśli politycznej.  

Mieroszewski urodził się w 1906 roku w Krakowie, gdzie studiował ekonomię, 
prawo i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach trzydziestych rozpoczął pracę 
dziennikarską w ogólnopolskim piśmie „Ilustrowany Kurier Codzienny”, zajmując się w 
szczególności problematyką niemiecką – w drugiej połowie lat trzydziestych był 
korespondentem tej gazety w Berlinie. W trakcie II wojny światowej służył w Armii 
Polskiej w Palestynie, a następnie we Włoszech, gdzie zajmował się głównie pracą 
dziennikarską. Po zakończeniu wojny znalazł się wraz z licznym gronem emigracji 
polskiej w Londynie. Tutaj kontynuował swoją prace dziennikarską, pisując do 
„Wiadomości” – głównego organu prasowego londyńskiej emigracji3. W mieście tym 
mieszkał do końca życia i z racji zamieszkania częstokroć podpisywał się pod swoimi 
publikacjami pseudonimem „londyńczyk”. Nie utrzymywał jednak bliższych relacji z 
londyńskim środowiskiem emigrantów. 

W 1950 roku rozpoczął współpracę z Jerzym Giedroyciem na łamach „Kultury”. 
Szybko stał się jedną z najważniejszych postaci w emigracyjnym miesięczniku, 
prezentując poglądy nowatorskie, jednocześnie stanowiące zupełne przeciwieństwo 
postulatów polskiej myśli emigracyjnej. Jego oryginalne koncepcje uzyskały uznanie 
licznego grona czytelników paryskiego czasopisma, którzy w ankiecie z 1962 roku uznali 
Mieroszewskiego za najbardziej cenionego autora pisma4. Do swojej śmierci w 1976 
roku kształtował linię polityczną miesięcznika, stanowiącą alternatywę wobec 
tradycyjnych nurtów myśli emigracyjnej.  

                                                 
1 P. Wandycz, O Mieroszewskim i Mieroszewskich, [w:] Jerzy Giedroyc Juliusz Mieroszewski. Listy 
1949-1956. Część Pierwsza, Warszawa 1999, s. 46. 
2 J. Gideroyc, Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 1994, s. 207. 
3 R. Habielski, Gra możliwości. O pisarstwie Juliusza Mieroszewskiego, A. Friszke [red.], Myśl 
polityczna na wygnaniu, Warszawa 1995, s. 139. 
4 R. Habielski, Realizm, wizje i sny romantyków. O pisarstwie Juliusza Mieroszewskiego [w:], J. 
Mieroszewski, Finał klasycznej Europy, Lublin 1997, s. 8. 
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Stworzenie odmiennego programu politycznego, zupełnie różniącego się od 
koncepcji prezentowanych przez inne polskie ośrodki emigracyjne, było jednym z 
podstawowych zadań, jakie sobie wyznaczył Jerzy Giedroyc, wydając w 1947 roku 
pierwszy numer „Kultury”. Sam redaktor naczelny paryskiego miesięcznika przyznawał, 
że „Kultura powinna położyć większy nacisk na sprawę formułowania stanowiska 
pozytywnego w całym szeregu spraw istotnych, które tchórzliwie przez nikogo nie są 
poruszane. Jak np. sprawa niemiecka, stosunek do narodu rosyjskiego, sprawa federacji 
europejskiej itd.”1. Miesięcznik miał wypracować dla emigracji polskiej wieloletni 
program działania w walce z komunizmem.  

Krzysztof Pomian stwierdził, że największym nowatorstwem Giedroycia było 
dostrzeżenie możliwości skutecznej rozprawy z ideologią komunistyczną poprzez 
wywieranie wpływu przez środowiska emigracyjne na umysły intelektualistów i 
inteligentów państw zachodnich2. Miesięcznik miał stanowić platformę zbliżenia 
emigracji i kraju, ale także miał umożliwić Polakom poznanie zachodnich koncepcji 
politycznych oraz osiągnięć artystycznych3. Z tego powody Giedroyc dbał, by 
publikowane w miesięczniku teksty stały na jak najwyższym poziomie. Realizację tego 
zadania umożliwiło stworzenie pewnego, dosyć dużego, nieformalnego środowiska 
pisarzy i poetów publikujących w „Kulturze”. Sam zespół redakcyjny pisma liczył 
zaledwie kilka osób pracujących w domu w podparyskim Maison – Laffitte4. „Kultura” 
ukazywała się nieprzerwanie w latach 1947-2000. Ze względu na prezentowany w niej 
program była forum w pełni niezależnym. Wygłaszane na jej łamach postulaty, bądź 
publikowane teksty niektórych autorów, niejednokrotnie wywoływały gorące protesty i 
ostrą krytykę polskich środowisk emigracyjnych5. Pełna niezależność opinii periodyku 
sprawiła, że było ono najbardziej wiarygodnym i najpopularniejszym emigracyjnym 
periodykiem.  

Jednym z najistotniejszych problemów, z jakim niejednokrotnie zmagali się 
publicyści „Kultury”, był kształt relacji Polski z sąsiadami. Na łamach pisma 
stworzona została koncepcja porozumienia Polaków z sąsiednimi narodami – 
Ukraińcami, Litwinami i Białorusinami, nazwana w skrócie koncepcją ULB6. Za 
głównego autora tej koncepcji uznawany był Juliusz Mieroszewski, który nawiązywał 
do rozwiązań federacyjnych piłsudczyków proponowanych u progu odzyskania przez 
Polski niepodległości7. Głównym założeniem koncepcji ULB było stwierdzenie, iż 
niepodległość Polski była uzależniona od „dekolonizacji” i rozpadu Związku 
Radzieckiego8 oraz stworzenie federacji Polski z Ukrainą, Litwą i Białorusią, która to 
federacja miała stanowić przeciwwagę zarówno dla Niemiec jak i Rosji9. Miejsce 
                                                 
1 A. Friszke, Jerzego Giedroycia praca u podstaw (1956-1976), [w:] Z. Kudelski (red.), Spotkania z 
Kulturą, Warszawa 1995, s. 11. 
2 K. Pomian, Słowo wstępne, [w:] Idem (red.), Jerzy Giedroyc. Redaktor Polityk Człowiek, Lublin 
2001, s. 8. 
3 J. Korek, Paradoksy paryskiej „Kultury”. Styl i tradycje myślenia politycznego, Lublin 2000, s. 20-21. 
4 Zob. Kultura i jej krąg, Lublin 1995, s. 45-51. 
5 K. Pomian, W kręgu Giedroycia, Warszawa 2000, s. 39 i nast. 
6 P. Kowal, Przyczynki do dziejów „sprawy ukraińskiej” w Polsce, [w:] P. Kowal, J. Ołdakowski, M. 
Duchniak [red.], Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy. 
Antologia tekstów, Wrocław 2008, s. 19. 
7 Szerzej o federacyjnych koncepcjach piłsudczyków na początku istnienia II RP zob. M. Maciejewski, 
Federacyjne koncepcje piłsudczyków u zarania Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] M. Marszał, M. 
Sadowski [red.], Na szlakach Niepodległej, Wrocław 2009, s. 139-159. 
8 J. Korek, op.cit., s. 20-21. 
9 I. Hofman, Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury”, Poznań 2003, s. 9. 
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szczególne, można pokusić się o stwierdzenie, że nawet najważniejsze, w koncepcji tej 
zajmowała Ukraina, bez której taka wizja nie mogłaby zostać zrealizowana. Koncepcja 
ULB była zupełnym novum w propozycjach ustrojowych polskich środowisk 
emigracyjnych, znacznie różniącym się od dominujących w nich poglądów.  

Rozważania na temat relacji polsko-ukraińskich Mieroszewski rozpoczynał od 
krytyki propozycji polityki wschodniej emigracji, uznając je za szkodliwe oraz 
kompletnie niedopasowane do nowej rzeczywistości1. Stanowisko większości emigracji 
w kwestii polityki wschodniej najpełniej prezentował specjalista od kwestii wschodniej - 
były redaktor naczelny kwartalnika „Sprawy Narodowościowe” - Stanisław Paprocki. 
Według niego przy wytyczaniu granicy wschodniej Polski nie należało kierować się 
wyłączanie kwestiami etnograficznymi, ale także prawnymi, historycznymi i 
politycznymi. Głosił on polityczną konieczność porozumienia polsko – ukraińskie 
wynikającą z polskiej racji stanu i „aktualnej naszej polityki niepodległościowej”2. 
Pomimo tych pojednawczych haseł Paprocki głosił postulat powrotu Lwowa do Polski. 
Warto zaznaczyć, że większość polskiej emigracji nie przeszkadzały rozwiązania 
jałtańskie dotyczące granicy zachodniej, natomiast krytyce poddawany były rozwiązania 
międzynarodowe dotyczące uregulowań wschodnich.3. 

Podobne poglądy dotyczące kwestii ukraińskiej głosili również piłsudczycy, którzy 
swoją koncepcję polityki wschodniej oparli o zasadę legalizmu. W myśl tej zasady 
Polska po odzyskaniu niepodległości miała powrócić do granic na wschodzie sprzed 
1939 roku, zachowując granicę zachodnią z 1945. Wyrazem legalizmu było uznanie, iż o 
niepodległości Polski będzie można mówić dopiero wtedy, gdy przywrócone zostanie w 
niej obowiązywanie Konstytucji kwietniowej z 1935 roku4. Środowisko to nie 
wykluczało możliwości porozumienia z Ukraińcami i wspierania ich dążeń 
niepodległościowych, jednakże pod warunkiem uznania przez nich przedwojennej 
granicy wschodniej Polski.  

Z kolei według zupełnie innego, także emigracyjnego, ale endeckiego stanowiska 
należało wskrzesić ideę antyniemieckiego porozumienia polsko – rosyjskiego, którą 
sformułował na początku XX wieku Roman Dmowski. Środowisko to skupione głównie 
wokół pisma „Horyzonty” postulowało, by dla celów wzmocnienia narodu polskiego 
kierować się wyłączanie jego interesem, a nie względami moralnymi5. Polski interes 
narodowy wymagał zaś zawarcia porozumienia z Rosją i rezygnację z wspierania dążeń 
niepodległościowych innych narodowości, zamieszkujących rosyjskie imperium, jako 
sprzecznych z celami narodu polskiego. Ceną za powolny proces odzyskiwania przez 
Polskę niepodległości była neutralność Polaków wobec ruchów narodowych w Związku 
Radzieckim6. Ponadto Rosjanie mieli stanowić mniejsze zagrożenie integralności ziem 
polskich niż Litwini, Ukraińcy czy Białorusini7. Endecy często podkreślali, że 

                                                 
1 J. Mieroszewski, Polska Ostpolitik, „Kultura”, 1973, nr 6 (309), s. 73-74.  
2 S. Paprocki, Kwestia ukraińska, Londyn 1949, s. 32-33. 
3 R. Habielski, Realizm, sny…, s. 29. 
4 Szerzej o poglądach piłsudczyków na emigracji zob. A. Adamczyk, Piłsudczycy w izolacji (1939-
1954). Studium z dziejów i myśli politycznej, Bełchatów 2008, s. 427 i nast. Zob również J. Piotrowski, 
Piłsudczycy bez lidera (po 1 września 1939 roku), Toruń 2004. 
5 Zasady takie sformułował Roman Dmowski. Zob. R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Lwów 
1904. 
6 M. Woleński, Europa Środkowo – Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej 1945-1975, 
Wrocław 1996, s. 270 i nast. 
7 S. Kilian, Polityka polska Tadeusza Bieleckiego, [w:] A. Friszke [red.], Myśl polityczna …, s. 43. 
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proponowany przez nich program był jedyną realną opcją polityki polskiej1. Należy 
podkreślić, że czołowy endecki ideolog emigracji londyńskiej Jędrzej Giertych 
zdecydowanie odcinał się od jakiekolwiek współpracy narodów polskiego i ukraińskiego 
oraz wspomagania Ukraińców w ich walce o niepodległe państwo. Zdaniem tego 
polityka i publicysty powstanie niezależnej Ukrainy byłoby szkodliwe z punktu widzenia 
polskich interesów, gdyż natychmiast narodziłby się naturalny, antypolski sojusz 
niemiecko – ukraiński2. Polską pomoc w sprawie walki o niepodległą Ukrainę nazywał 
on „trwonieniem sił na braterską pomoc dla sprawy nie tylko cudzej, lecz także 
niedwuznacznie wrogiej”3. Ponadto Giertych poddawał w wątpliwość określania 
Ukraińców odrębnym narodem, uznając że należy mówić raczej o pewnym odmiennym, 
regionalnym szczepie rosyjskim. Dowodzić tego miało słabe poparcie ludności Ukrainy 
dla idei niepodległego państwa w 1918 roku4. W dyskusji pojawiały się również 
argumenty, iż w powojennych realiach Polacy powinni skupić się wyłącznie na „obronie 
niepodległości oraz utrzymaniu granic Rzeczypospolitej”, natomiast realizację 
„filantropii, wielkich ideałów humanitarnych” należało odłożyć „na lepsze czasy”5. 

Zaprezentowane wyżej stanowiska spotkały się ze zdecydowaną i konsekwentną 
krytyką Juliusza Mieroszewskiego, który podkreślał, że należało odejść od istniejących 
dogmatów dotyczących relacji Polski z Rosją i Ukrainą oraz kwestii granic 
Rzeczypospolitej. W swoich postulatach przede wszystkim kładł nacisk na szersze 
spojrzenie geopolityczne, w jakim znajdowała się Polska, w szczególności jej relacji z 
Rosją. Polska polityka wschodnia miała dostosowywać się do aktualnej sytuacji 
geopolitycznej w tym regionie, a nie opierać się na ponadczasowych „imponderabiliach”, 
ponieważ groziło to jej zupełnym niedostosowaniem do zmian w świecie6. W tym 
miejscu należy zaznaczyć, iż Mieroszewski, a przez to i cała „Kultura”, dosyć często 
zmieniała pewne założenia taktyczne polskiej polityki zagranicznej, za co była ostro 
krytykowana przez inne środowiska emigracyjne7. Zmiany taktyczne widoczne w 
postulatach paryskiego periodyku wynikały z przyjęcia przez jego publicystów założenia 
o konieczności dostosowania polityki danego państwa do aktualnie istniejących 
warunków geopolitycznych. Takie podejście umożliwiło „londyńczykowi” 
modyfikowanie zasad polityki zagranicznej, a także równocześnie umożliwiało 
uwolnienie się od całego balastu historycznych zasad, na których dotychczas oparta była 
polska polityka wschodnia.  

Zdaniem Mieroszewskiego należało przeprowadzić rewizję kilku zastałych 
dogmatów w relacjach polsko – rosyjskich. Pierwszym z takich dogmatów było 
założenie o trwającej w ciągu dziejów rywalizacji imperializmu polskiego z 
imperializmem rosyjskim8. Publicysta dowodził, iż dotychczas Polacy obawiali się – 
skądinąd słusznie – imperializmu rosyjskiego, który miał mieć charakter stały i 
niezmienny. Postawa taka narodziła się z faktu dominacji Rosji w Europie Wschodniej 
od ponad 300 lat9. Skutkiem takiego postrzegania relacji polsko – rosyjskich było 
wytworzenie się w społeczeństwie polskim tylko dwóch postaw wobec Rosji – 
                                                 
1 J. Giertych, De Gaulle w Polsce, „Horyzonty”, listopad – grudzień 1969, nr 138-139, s. 70 i nast. 
2 J. Giertych, Sprawa Ukrainy a Polska, „Wiadomości”, 1951, nr 34 (282). 
3 Ibidem.  
4 Ibidem.  
5 W. A. Zbyszewski, Polscy ukrainofile, „Wiadomości”, 1952, nr 28 (328). 
6 J. Mieroszewski, Rosyjski „kompleks polski” a ULB, „Kultura” 1974, nr 9 (324), s. 3. 
7 K. Pomian, W kręgu…, s. 90-92. 
8 J. Mieroszewski, Rosyjski kompleks…, s. 4. 
9 Ibidem, s. 12. 
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„serwilistów” i „likwidatorów”. Ci pierwsi uznawali dominację rosyjską za trwałą i nie 
widzieli możliwości uwolnienia się od niej, natomiast ci drudzy podejmowali liczne 
inicjatywy mające na celu rozbicie rosyjskiego imperium i zastąpienie go imperium 
polskim1. Z drugiej strony Rosjanie traktowali Polaków jako rywali do dominacji w tej 
części Europy, mając swoisty „kompleks polski”. Istnienie niepodległej Polski dla 
Rosjan oznaczało zagrożenie dla ich polityki imperialnej oraz powstanie rywala do 
sprawowania hegemonii na terenach Litwy, Białorusi, ale przede wszystkim Ukrainy2.  

Mieroszewski dowodził, że gdyby przyjąć niezmienność takich relacji Polski i Rosji 
to oznaczałoby to istnienie wiecznej rywalizacji pomiędzy tymi państwami na obszarze 
ULB. Według niego polityczne i gospodarcze interesy Rosji i Polski były sprzeczne. Z 
tych powodów niemożliwe- tak tego pragnęli endeccy, było porozumienie polsko-
rosyjskie. Taka postawa groziła by uzależnieniem od rosyjskiego imperium, albo co 
gorsza utratą niepodległości. Mieroszewski wskazywał na absurdalność endeckiego 
planu. Jego zdaniem Rosjanie nigdy nie zgodzą się na niepodległą Polskę w obawie 
przed rozszerzaniem polskiego imperializmu. We współczesnych relacjach polsko – 
rosyjskich Rosja posiadała zdecydowaną przewagę, dlatego też nie traktowała Polski 
jako partnera do rozmów, ale jako wasala lub satelitę i nie miała żadnego interesu by ten 
status zmieniać3. Mieroszewski piętnował dążenie endeków do porozumienia z Rosją z 
pominięciem Ukraińców, nazywając takie działania „projektem obrzydliwym moralnie” 
[pod. autor]. Ponadto podkreślał on, że emigracyjni endecy w swoich postulatach 
popełniali ten sam błąd co Dmowski, próbując osiągnąć porozumienie z 
establishmentem, a nie z narodem rosyjskim. Trwałe porozumienie możliwe było tylko 
pomiędzy narodami, a nie establishmentami Polski i Rosji i to pod warunkiem obopólnej 
rezygnacji z polityki imperialnej4.  

Zdaniem Mieroszewskiego dopóki Polska pełniła rolę satelity Moskwy, nie miała 
żadnych szans na odzyskanie niepodległości, którą dać jej mógł tylko rozpad imperium 
radzieckiego. Szansę na zmianę układu sił w tej części Europy publicysta „Kultury” 
dostrzegał w sytuacji geopolitycznej Rosji, a mianowicie we wzroście zagrożenia ze 
strony Chin oraz w narastających ruchach narodowościowych wewnątrz sowieckiego 
imperium5. Wzrost znaczenia militarnego i politycznego Chin zmuszało Związek 
Radziecki do zamiany priorytetów w polityce zagranicznej, przesuwając jej punkt 
ciężkości z Europy do Azji6. Rywalizacja rosyjsko – chińska mogłaby doprowadzić do 
znacznego osłabienia Rosji i tym samym przyśpieszyć proces rozkładu sowieckiego 
imperium7.  

Według Mieroszewskiego rozpad Związku Radzieckiego był nieunikniony, ze 
względu na narastanie silnych tendencji odśrodkowych wynikających ze wzrostu 
świadomości narodowej poszczególnych narodów zamieszkujących imperium. Ruchy 
narodowościowe w sowietach prowadzić miały do narastania wewnętrznego fermentu w 
ZSRR, który skończyć się miał rozczłonkowaniem Kraju Rad8. Odrodzenie narodowe 
zaobserwować można było w szczególności w europejskiej części ZSRR. Ze względu na 
fakt, że Rosjanie, uznawani byli za okupantów, nie mieli silnego oparcia wśród 
                                                 
1 R. Habielski, Realizm, sny…, s. 31. 
2 J. Mieroszewski, Rosyjski kompleks…, s. 7. 
3 Idem, Polska Ostpolitik, „Kultura” 1973, nr 6 (309), s. 74-75. 
4 J. Mieroszewski, Rosyjski kompleks…, s. 12. 
5 Idem, O federacji i programie wschodnim, bmw 1984, s. 5. 
6 Idem, Może zdarzyć się i tak, „Kultura” 1970, nr 4 (271), s. 50.  
7 Idem, Polska Ostpolitik…, s. 75. 
8 Ibidem, s. 77. 
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zamieszkujących tam narodów1. Polski publicysta zdecydowanie podkreślał, że rozpad 
ZSRR możliwy jest wyłączanie wówczas, gdy rozpocznie się wewnątrz państwa w 
skutek ruchów narodowościowych. Renesans nacjonalizmów w Związku Radzieckim, w 
którym Rosjanie stanowili zaledwie 50% ludności państwa, sprawiał, że państwo 
sowieckie w dotychczasowym kształcie stawało się coraz bardziej anachroniczne2. 
Upadek imperium według Mieroszewskiego był pewny ze względu na doświadczenia 
historii, która uczy, że „anachronizmy zawsze upadają”3.  

W opinii Mieroszewskiego, jeżeli Polska miała zmienić status z satelity rosyjskiego 
na średnie mocarstwo europejskie, to w sytuacji rozkładu imperium sowieckiego Polacy 
musieli mieć gotową politykę wschodnią w szczególności wobec Ukraińców. 
Warunkiem powodzenia rozpadu Związku Radzieckiego było zgodne działanie i 
współpraca narodów imperium na drodze do niepodległości. Zdaniem „londyńczyka”, 
najważniejszym nierosyjskim narodem w państwie sowieckim byli Ukraińcy, o czym 
decydowała ich liczebność, ale także wielkość obszaru Ukraińskiej Republiki 
Socjalistycznej oraz jej potencjalna siła4. Z kolei Polska była największym i 
najludniejszym krajem spośród satelitów ZSRR. Porozumienie i wspólna walka Polaków 
i Ukraińców z moskiewską dominacją byłaby katalizatorem przemian w bloku 
wschodnim, który mógłby zakończyć się rozpadem Związku Radzieckiego5. Z tego 
powodu należało przestać traktować Ukraińców jako pionki w grze rosyjsko – polskiej 
oraz należało widzieć w nich niezależną siłę decydującą o kształcie Europy Wschodniej6.  

Mieroszewski podkreślał, że pozyskanie tej siły dla swoich planów decydowałoby o 
powodzeniu i przewadze w tym rejonie bądź to Polaków, bądź Rosjan. Według polskiego 
publicysty kwestia przewagi i dominacji rozstrzygała się na terenie ULB, a w 
szczególności na Ukrainie. Argumentował on, że „rywalizację [z Rosją – M.M., J.S.] 
przegraliśmy nie bezpośrednio z Moskwą - tylko na Ukrainie”, z czego wysnuwał 
wniosek, że „wygrać z Rosją możemy tylko na Ukrainie”7. W związku z tym, naturalnym 
elementem polskiej polityki wschodniej powinno być porozumienie z Polaków z 
Ukraińcami, oraz przyjęcie roli „adwokata” Ukrainy „popierając jej interesy w Moskwie 
i broniąc ją przed Moskwą”8. Osiągniecie porozumienia z Ukraińcami, ale także z 
Litwinami i Białorusinami w ramach koncepcji ULB, miało Polsce zapewnić 
bezpieczeństwo zarówno ze strony Niemiec jak i przede wszystkim Rosji. Sojusz tych 
państw skutkowałby złamaniem imperializmu rosyjskiego w Europie i oraz zmuszeniem 
jej do traktowania Polski i państw ULB jako partnerów, a nie wasali czy satelity. 
Jednocześnie publicysta „Kultury” odcinał się od wszelkich potencjalnych zarzutów, co 
do prometejskiego charakteru jego koncepcji, przekonując o jej pragmatyzmie i 
dowodząc, że jest to jedyny rozsądny sposób na uwolnienie Polski spod dominacji 
Rosji9.  

Zdaniem Mieroszewskiego, aby opisane powyżej porozumienie mogło zaistnieć 
konieczne było spełnienie kilku istotnych warunków. Po pierwsze, Polacy powinni 
                                                 
1 Idem, Amerykańska „Ostpolitik” i wnioski, „Kultura” 1972, nr 7-8 (298-299), s. 124. 
2 Idem, Polska Ostpolitik…, s. 78. 
3 Ibidem.  
4 R. Habielski, Realizm, sny…, s. 29. 
5 J. Mieroszewski, Może zdarzyć się…, s. 51. 
6 Idem, Rosyjski kompleks…, s. 12. 
7 Idem, Może zdarzyć się i tak…, s. 53. 
8 Ibidem. 
9 Idem, Polska Ostpolitik…, s. 70. 
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definitywnie uznać prawo narodu ukraińskiego do samostanowienia, traktując 
Ukraińców jako pełnoprawnych partnerów1. Realizacja tego warunku wymagała 
całkowitej rezygnacji z dotychczasowego sposobu traktowania Ukrainy jako terenu 
rywalizacji z Rosją oraz dążenia do zastąpienia imperializmu rosyjskiego imperializmem 
polskim. Polacy musieli ponadto przekonać Ukraińców, co do szczerości intencji oraz 
zdobyć ich zaufanie, co dało się osiągnąć tylko przez pokazanie, że polska polityka 
wschodnia nie ma na celu zwasalizowania państw ULB2. Celem polskiej polityki 
wschodniej powinno być dążenie do zmiany sposobu myślenia i postawy Ukraińców, 
opierających się na zasadzie nieufności do poczynań zarówno Warszawy jak i Moskwy. 
Nieufność ta wyrażała się w stwierdzeniu „ani z Polską ani z Rosją”. Według 
„londyńczyka” Polacy mieli ułatwioną możliwość zbliżenia z Ukraińcami ze względu na 
ich powszechną nienawiść do Rosjan. Widoczna była również zmiana stosunku narodu 
ukraińskiego do Polaków, gdzie dawna wrogość zastępowana była życzliwością, 
zainteresowaniem połączonym z postawą wyczekującą3. W takiej sytuacji Polacy 
powinni przekonać Ukraińców, że nie stanowią zagrożenia dla ich niepodległości oraz, 
że mają im o wiele więcej do zaoferowania niż Rosjanie4.  

Mieroszewski bardzo krytycznie wypowiadał się o tradycyjnej polskiej polityce 
wschodniej z okresu I i II Rzeczypospolitej, pisząc że „ówczesnym narodom 
wschodnioeuropejskim nie mieliśmy niczego do zaoferowania poza wyzyskiem i 
kolonizacją”5. Istotą tej polityki miało być wynaradawianie, a nie relacje partnerskie. Z 
tego powodu wszelkie propozycje federacyjne u zarania II Rzeczypospolitej, 
nawiązujące do idei jagiellońskiej skazane były na porażkę, gdyż Ukraińcy widzieli w 
nich ucieleśnienie polskiego imperializmu. Dla Ukraińców skutkiem realizacji idei 
jagiellońskiej było spolonizowanie szlachty ruskiej, czyli ówczesnej elity Rusi6. 
Procesowi temu sprzyjała większa atrakcyjność i przewaga kultury polskiej nad kulturą 
ruską. Zdaniem Mieroszewskiego problem ten pozostał aktualny do czasów mu 
współczesnych, gdyż znowu kultura polska była uznawana przez Ukraińców za 
atrakcyjniejszą od kultury rosyjskiej. Z jednej strony mogło to umożliwić zbliżenie obu 
narodów, ale z drugiej strony budziło obawy samych Ukraińców przed ponową próbą ich 
spolonizowania7. Z tego powodu tak ważne było rozwianie obaw Ukraińców o polskim 
dążeniu do ponownego ich wynaradawiania, poprzez porozumienie i sojusz z Polakami.  

W opinii Mieroszewskiego kwestią, która najpełniej ukazałaby szczerość polskich 
intencji byłoby rozwiązanie sprawy Lwowa. Zdecydowanie odrzucał on poglądy 
większości emigracji domagającej się rewindykacji terytorialnych na wschodzie z 
pozostawieniem „jałtańskiej” granicy zachodniej8. „Londyńczyk” dowodził, że można 
domagać się tylko jednego kształtu terytorium Polski - albo z 1939 roku albo z 1945, w 
związku z czym nie można stosować „podwójnej buchalterii” w kwestii granic i należało 
zdecydować się na wybór – „albo Jałta albo Ryga”9. Negował on zasadność haseł 
legalistycznych, podnoszonych w szczególności przez piłsudczyków, pisząc, że nawet w 
sytuacji odzyskania przez Polskę niepodległości, niemożliwa będzie restytucja 
                                                 
1 Ibidem, s. 76.  
2 Idem, Może zdarzyć się i tak…, s. 53. 
3 Idem, Amerykańska ostpolitik…, s. 121. 
4 Idem, Może zdarzyć się i tak…, s. 53-54. 
5 Ibidem, s. 53. 
6 Idem, Rosyjski kompleks…, s. 7. 
7 Ibidem. 
8 R. Habielski, Realizm, sny…, s. 29. 
9 J. Mieroszewski, Rosyjski kompleks…, s. 7. 
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Konstytucji kwietniowej oraz granic z 1939 roku1. Wprawdzie takie hasła wysuwał rząd 
polski na emigracji, ale publicysta „Kultury” przekonywał, że miało to znaczenie 
symboliczne, ponieważ gabinet ten nie posiadał żadnej realnej władzy.  

Na propozycje środowisk piłsudczykowskich powrotu do idei federacjonizmu z 
zachowaniem granic Rzeczypospolitej z 1939 roku, w myśl zasady „nie oddamy nawet 
guzika”, Mieroszewski odpowiadał, że prowadzą one do postulatu rozbicia imperium 
sowieckiego, ale nie wyzwolenia zamieszkujących w nim narodów2. Realizacja tych 
planów dla Ukraińców skutkowałaby tylko zmianą państwa prowadzącego wobec nich 
jakąś politykę narodowościową, być może o wiele liberalniejszą od radzieckiej, ale ich 
celem nie była przecież liberalizacja polityki narodowościowej, tylko prawo do 
samostanowienia. Odebranie im tej możliwości skutkowałoby tylko wzrostem 
nienawiści do Polaków i zmusiłoby naród ukraiński do walki o niepodległość z nowym 
okupantem3. 

Według Mieroszewskiego jedynym możliwym rozwiązaniem problemu Lwowa 
w relacjach polsko – ukraińskich była całkowita i definitywna rezygnacja z polskich 
roszczeń rewindykacyjnych4. Przekonywał on, że Lwów jest miastem dla Polski 
straconym i należało się z tym faktem pogodzić. Dostrzegał, że zarówno Polacy 
zamieszkali w kraju jak i znaczna część społeczności emigracyjnej w zasadzie już się 
pogodziła z utratą tego miasta. Konieczność jego ponownego przyłączenia do Polski 
głosiła tylko elita emigracyjna, bojąca się utraty poparcia ludzi pochodzących z 
kresów oraz legaliści5. Publicysta „Kultury” uważał, iż środowiska te żyły w 
oderwaniu od rzeczywistości geopolitycznej, nie zdając sobie sprawy z 
nieodwracalności zamian terytorialnych, jakie zaszły po 1939 roku. Ponadto 
argumentował, że jeśli Polacy chcieliby się domagać zwrotu kresów wschodnich to z 
takimi samymi roszczeniami natychmiast wystąpiliby Niemcy, domagając się 
przywrócenia granicy z 1937 roku6. 

Definitywna rezygnacja z rewindykacji Lwowa miała stanowić gest dobrej woli i 
chęci porozumienia skierowany do Ukraińców. Mieroszewski zdawał sobie sprawę z siły 
polskiego sentymentu do tego miasta, jednakże na każdym kroku podkreślał, że 
ważniejsze od miast i terytoriów są narody7. Siła Polski na wschodzie zależała od 
porozumienia i udzielonego jej poparcia przez naród ukraiński. Ostateczne pogodzenie 
się z utratą Lwowa, chociaż dla Polaków trudne i bolesne, nie stanowiło ceny zbyt 
wielkiej za możliwość zbudowania trwałych przyjacielskich relacji pomiędzy 
pobratymczymi narodami8. Argumentem przemawiającym również za rezygnacją ze 
Lwowa, był fakt jednolitości narodowościowej Polski po 1945 roku. Mieroszewski 
konstatował: „Polsce nie trzeba nowych miast czy terytoriów – potrzeba jej natomiast 
chociażby minimum niezależności”, której osiągnięcie – jak pamiętamy – uzależnione 
było od sojuszu z państwami ULB9. Wreszcie nie mniej ważnym argumentem były 
powody kulturowe. Zdaniem publicysty „Kultury” Lwów był jedyną „perłą kulturową”, 
jaką obecnie posiadała Ukraina, gdy tymczasem Polska takich klejnotów kultury 
                                                 
1 Ibidem, s. 6. 
2 Idem, Polska Ostpolitik…, s. 73. 
3 Ibidem. 
4 Idem, Amerykańska Ostpolitik…, s. 126. 
5 Idem, Rosyjski kompleks…, s. 6. 
6 Idem, Kronika angielska: Granice, „Kultura” 1952, nr 10 (60). 
7 Idem, Może zdarzyć się i tak…, s. 53. 
8 Idem, Amerykańska Ostpolitik…, s. 126. 
9 Idem, Polska Ostpolitik…, s. 76. 
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posiadała nieporównywalnie więcej. Z tego powodu utrata tego miasta dla Ukraińców 
byłaby o wiele bardziej dotkliwa niż dla Polaków1. 

Mieroszewski zdawał sobie sprawę, że kwestia przynależności Lwowa stanowiła 
jeden z największych problemów w przełamaniu wzajemnej niechęci Polaków i 
Ukraińców. Publicysta żywił obawy, że kwestia ta mogłaby zostać łatwo wykorzystana 
przez Moskwę do uniemożliwienia sojuszu tych narodów. Wystarczyło bowiem 
przekazać Polakom to miasto argumentując, że jego przyłączanie do ZSRR nastąpiło w 
okresie „błędów i wypaczeń” rządów stalinowskich2. Akt ten skłóciłby pobratymcze 
narody uniemożliwiając porozumienie oraz przyczyniłby się do odrodzenia „polskiego 
miniimperializmu” na wzór zajęcia Zaolzia w 1938 roku3. Skłócenie Polaków i 
Ukraińców w takiej sytuacji byłoby na rękę Moskwie, dlatego też autor niejednokrotnie 
podkreślał, że Polacy w przyszłości nie powinni w żaden sposób podejmować zbrojnych 
prób zagarnięcia Lwowa nawet, jeśli istniałyby ku temu sprzyjające okoliczności4. 
Przyłączanie tego miasta do Polski zniweczyłoby możliwość realizacji koncepcji ULB 
oraz ukazało Polskę jako państwo chcące prowadzić politykę imperialną kosztem 
wschodnich sąsiadów. Co więcej, spetryfikowałoby to obecny stan rzeczy w Europie 
Wschodniej, w którym dominowała Rosja, natomiast Polska mogła być tylko „(…) 
Królestwem Kongresowym czy satelicką Polską Ludową, czy nie ludową”5. 

Prezentując na łamach „Kultury” swoje postulaty dotyczące kształtu relacji polsko-
ukraińskich Mieroszewski zdawał sobie sprawę z trudności, jakie wywoływała sprawa 
porozumienia ze wschodnimi sąsiadami. W relacjach polsko-ukraińskich obawiał się 
wzajemnej nieufności i uprzedzeń. „Londyńczyk” zarzucał Polakom chęć porozumienia 
się z Moskwą ponad głowami innych zniewolonych narodów, brak przygotowania do 
współpracy z nimi, ciągłe myślenie w kategoriach roszczeniowych, jeśli chodziło o 
wschodnią granicę, a także dążenie do porozumienia elit politycznych, zamiast szukania 
dialogu pomiędzy narodami6.  

Mieroszewski nie stworzył nigdy precyzyjnego kształtu przyszłej federacji Polski z 
państwami ULB pisząc, że „program wschodni nie powinien zbyt daleko wybiegać w 
przyszłość i snuć planów, które mogą stanowić przedmiot dyskusji dopiero po 
odzyskaniu niepodległości” i dalej apelował „(…) pozostawmy to tym, którzy doczekają 
dnia wyzwolenia”7. Zadaniem, jakie stawiał przed sobą i całym środowiskiem „Kultury”, 
było przygotowywanie gruntu pod przyszłe porozumienie polsko-ukraińskie. Realizacja 
tego celu wymagała od obydwu narodów woli porozumienia oraz „oczyszczenia pola z 
upiornych błędów, które umożliwiły Rosji ujarzmić nasze narody”8.  

Deklaracje te nie pozostawały czystymi spekulacjami. „Kultura” od samego 
początku swojego istnienia propagowała idee porozumienia i dialogu polsko-
ukraińskiego, udostępniając swoje szpalty dla ukraińskich publicystów, m.in. Bohdana 
Osadczuka i Borysa Łewyckiego9. Od 1952 roku w periodyku istniał specjalny dział 

                                                 
1 Idem, Może zdarzyć się i tak…, s. 54. 
2 Ibidem, s. 52. 
3 Ibidem. 
4 Idem, Polska Ostpolitik…, s. 76. 
5 Idem, Może zdarzyć się i tak…, s. 52. 
6 Idem, Polska Ostpolitik…, s. 79. 
7 Ibidem, s. 76. 
8 Ibidem.  
9 Szerzej na temat literackiej współpracy ukraińskich pisarzy z „Kulturą” zob. B. Berdyczowska, 
Giedroyc i Ukraińcy, [w:] Idem [red.], Jerzy Giedroyc Emigracja ukraińska Listy 1950-1982, Warszawa 
2004, s. 9-25. 
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zatytułowany „Kronika ukraińska”, przybliżająca polskim czytelnikom sytuację na 
Ukrainie i nastroje panujące wśród ukraińskiej emigracji1. Wreszcie Instytut Literacki 
Kultury wydawał ukraińską prozę, poezję czy też naukowe opracowania2. Wszystkie te 
inicjatywy zmierzały do realizacji idei dialogu, a w przyszłości sojuszu polsko-
ukraińskiego, propagowanego przez „londyńczyka”.  

Podsumowując, można stwierdzić, że Juliusz Mieroszewski był jednym z 
największych polskich politycznych wizjonerów na emigracji. Trafnie przewidział 
powolny rozkład Związku Radzieckiego w wyniku narastania wewnętrznych tendencji 
odśrodkowych w postaci ruchów nacjonalistycznych, występujących zwłaszcza w 
europejskiej części imperium. Po odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności w 1989 
roku kolejne rządy starały się realizować politykę zbliżenia Polski z Ukrainą, Białorusią i 
Litwą, dostrzegając w nich przeciwwagę dla rosyjskiej dominacji w regionie. Ukraina, 
Litwa i Białoruś to kraje Polsce kulturowo bardzo bliskie. Wiedział o tym Juliusz 
Mieroszewski i Jerzy Giedroyc, których koncepcje stały się wyznacznikiem polskiej 
polityki zagranicznej po 1989 roku. Należy o tym pamiętać, ponieważ polskie 
przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku może przybliżyć Republikę 
Ukrainy do struktur europejskich i przyczynić się do umocnienia niezależności 
politycznej, a także gospodarczej od Rosji.  

                                                 
1 Ibidem, s. 27. 
2 I. Hofmann, op.cit., s. 31 i nast. 
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українського права XVIII- початку XIX ст. Проаналізовано передумови і причини 
проведення кодифікації українського права. Детально висвітлюється створення 
Кодексу 1743 р. «Прав, за якими судиться малоросійський народ», «Процесу 
краткого приказного» 1734 р., «Суду і розправи в судах малоросійський» 1750 р., 
«Зібрання малоросійських прав» 1807 р. Досліджено джерела магдебурзького 
права, які використовувалися у кодифікації українського права.  

Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої 
спричинила виникнення української козацької держави на чолі з гетьманом 
Б. Хмельницьким. Територія держави, за Зборівським договором, становила 3 
колишні воєводства Речі Посполитої: Київське, Чернігівське та Брацлавське. 
Бажаючи знайти союзників у війні, Б. Хмельницький підписав загальновідому 
Переяславську угоду, що стала першим кроком до поступової ліквідації 
Української держави та цілковитого поглинання її Російською імперією [1, c. 151]. 
Серед інших положень українсько-московського договору Україні гарантовано 
збереження попереднього законодавства за правами та привілеями, які надали 
польські королі та Великі литовські князі. Це підтвердження повторювалось у 
наступних договорах України з Москвою [2, c. 91–155].  

На місці ліквідованих польсько-шляхетських судів на Гетьманщині утворено 
сільські, сотенні, полкові та найвищий апеляційно-касаційний суд – Генеральний. 
Вони до 1730 р. діяли спільно з міськими судами маґдебурзького права [3, c. 15]. 
Поки тривала національно-визвольна війна, а за нею “доба руїни”, суди розглядали 
переважно кримінальні та незначні цивільні справи. Після обрання гетьманом 
Івана Мазепи поступово почало налагоджуватись економічне життя Гетьманщини, 
що спричинило збільшення у судах кількості важких кримінальних й особливо 
цивільних справ. Відповідно зріс обсяг і складність роботи козацьких судів. 
Зрештою, під час війни загинула велика кількість фахових суддів [3, c. 16–17].  

Фактично найкращими знавцями права на Гетьманщині були судові писарі [3, 
c. 17]. Поєднання судової системи з адміністративною, а також використання 
різноманітних правових норм призвело до корупції, хабарництва й інших 
зловживань, що дуже вміло використовувала російська влада для дискредитації 
органів влади Гетьманщини. Чинні у Гетьманщині нормативні акти дослідники 
поділяють на звичаєве право, польсько-литовське законодавство, законодавчі акти 
Гетьманщини, царське законодавство та судову практику [4, c. 25]. 

З-поміж польсько-литовських джерел розрізняли Литовський статут 1588 р., 
надрукований староукраїнською мовою, а в редакції 1614 р. – польською мовою з 
додатками польських сеймових конституцій та інших польських кодексів. На 
думку О. Кістяківського, на українських землях найширше використовували 
Литовський статут польською мовою [5, c. 53–54]. До найпопулярніших джерел 
маґдебурзького права належить латинський переклад М. Яскера з глосаріями, що 
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складався із 3 книг [6, с. 24]. Використовували й розвідки П. Щербича під 
загальною назвою “Саксон”, видані у Львові 1581 р. [7, с. 70]. Як уже зазначалося, в 
Україні широко застосовували праці Б. Ґроїцького [8, с. 20–21]. Використання на 
Гетьманщині різноманітних нормативних актів, більшість яких написано по-
льською мовою, якою вільно володіла на той час лише незначна кількість осіб, 
сприяло перекладу їх українською або створенню нових правових джерел. 

Петро І після переходу гетьмана Івана Мазепи на бік шведського короля, 
використовуючи сприятливу для нього ситуацію, вжив ряд заходів щодо 
обмеження автономії України. Новостворена 1721 р. Малоросійська колегія, що 
фактично виконувала вищі управлінські функції на території Гетьманщини, 
займалася також функціями вищого апеляційного суду. Однак діяльність 
Малоросійської колегії у галузі правосуддя створила ще більшу корупцію й стала 
знаряддям дискредитації органів української влади. Члени Малоросійської колегії 
були малоосвіченими людьми, не знали чинних в Україні законів. З їхньої 
ініціативи Петро І наказав гетьману Скоропадському перекласти на “російський 
діалект правні книги”. Згодом гетьман видав розпорядження про переклад 
“правних книг з польського на наше руское наречие” [9, c. 6]. Комісія, утворена з 
цієї причини, існувала весь час діяльності Малоросійської колегії. Але цю роботу 
не завершено. Після смерті Петра І тиск на Гетьманщину частково послабився. 
Зокрема скасовано Малоросійську колегію й обрано гетьманом Данила Апостола [10, c. 79]. У 1728 р. на прохання гетьмана цар Петро ІІ видав “Решительные пункты 
гетьману Данилу Апостолу” [9, c. 11]. У них ішлося про те, що малоросійський 
народ судиться за різними правами, “которые названы Маґдебурзькие да 
Саксонские статуты, из которых одни другимь не согласуются” [3, c. 20]. 
Передбачалося також утворити єдиний кодекс замість “малоросійських прав”. 

До найневідкладніших завдань українських юристів належало створення у 
першій половині XVIII ст. “Процесу краткого приказного”, який уперше 
опублікував М. Качалов 1861 р. Його, на думку А. Ткача, застосовували як 
практичний посібник і підручник для судових та адміністративних установ [11, c. 
92]. Праця не набрала офіційного статусу, хоча широко використовувалася 
практичними працівниками [5, c. 87–88]. Про існування кількох примірників 
“Процесу...” зазначав А. Стороженко. Він у 1908 р. видав переробку цієї праці під 
назвою “Акцесь, или канцелярський порядок для наблюден’я вь Малой-Россіи вь 
полковых, магистратовых и сотенних [12, c. 635–712]. Андрій Яковлів писав: робота 
над “Процесом...” розпочалася ще 1720 р. [6, с. 153]. Щодо дати його створення, то 
на більшості примірниках позначено 1734 р. А от дату 1743 р., яка стосується “Ак-
цесу...”, переписувач самовільно поставив замісь справжньої дати створення 
оригіналу (1734). [9, c. 21–22]. 

Серед джерел, використаних у складанні “Процесу ...” трапляються Ли-
товський статут, “Порядок судів і справ міських права маґдебурзького в Короні 
Польській” Б. Ґроїцького, “Speculum Saxonum albo Prawo Saskie u Magdeburskie” П. 
Щербича, російське законодавство, нормативно-правові акти Гетьманщини та ін. 
Основним джерелом став Литовський статут. Структурно “Процес...” складався зі 
вступу, додатку під назвою “Апендикс”, 13 параграфів й аналізу порядку 
винесення судових рішень [10, c. 18–36]. Основну частину становили норми 
процесуального права [4, c. 55]. Посилання на маґдебурзьке право містяться у 
розділах 5, 6, 7 (додатки 1, 10) та в частині про вироки [6, c. 94]. Якщо позивач 
продовжував наполягати на своєму, відповідач на вимогу суду зобов’язувався 
скласти присягу [4, c. 22]. При аналізі судової системи Гетьманщини зазначено, що 
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на підставі інструкції 1730 р. гетьмана Д. Апостола магістратські суди в містах із 
маґдебурзьким правом (Київ, Ніжин, Чернігів, Стародуб, Переяслав та ін.) були 
відокремлені від загальнодержавних судів і функціонували самостійно [6, с. 153].  

Автор “Процесу...” на всіх стадіях судового процесу передбачав застосування 
норм маґдебурзького права і Литовського статуту, лише в окремих випадках даючи 
рекомендації стосовно їх використання. Відсутність посилань на окремі статті 
збірників маґдебурзького права засвідчує їх загальновідомість та широке 
використання. 

Слово “економіка” використано тут у значенні домоуправління. Її метою був 
захист інтересів власників, що зазвичай були недостатньо обізнані з законами [6, с. 
155]. Вперше “Економіку краткую” опублікував М. Василенко 1929 р. [9, c. 36–41], 
зазначаючи, що працю створено у 1730–1740 рр., коли в суспільстві виникла 
зацікавленість практично-правовими творами [10, c. 28]. На думку автора 
“Економіки краткой”, господар (власник) мав знати норми, що стосуються 
правового статусу приданого, порядок укладення правовідносин про купівлю-
продаж земельних ділянок тощо [6, с. 155]. Її джерелами стали Литовський статут, 
“Порядок судів і справ міських права маґдебурзького в Короні Польській” 
Б. Ґроїцького, “Speculum Saxonum” П. Щербича, російське законодавство та ін. [9, c. 
28]. Беручи до уваги тексти обох праць, вважаємо, що “Економіку краткую” 
створено на основі “Процесу...” для ширшого практичного застосування. За об-
сягом праця була невелика – складалася з 25 статей. Норми маґдебурзького права 
містились у ст. 7, 16, 19, 20, 21, 25 [9, c. 28].  

Відома також праця “Права малоросійські з книг Статуту, Саксону и порядку 
выписанных”, яка містилася в одній книзі з “Процесом...” та “Економікою краткой” 
[9, c. 28]. Ця праця – не лише переписаний текст попередніх двох, а й самостійний 
аналіз окремих правових норм. Основну частину написав автор, якому належить 
“Процес...” між 1744–1757 рр. – на початку гетьманування К. Розумовського. У 
“Правах малоросійськіх…” немає чіткої системи, у них важко зорієнтуватися, 
багато норм повторюються. Ці норми стосувалися головно регулювання майнових 
справ [6, с. 156]. Праця вигідно вирізняється на тлі “Процесу ...” й “Економіки 
краткой...”.  

На думку академіка Миколи Василенка, “Права малоросійські…” – це 
своєрідний підручник для юристів, які розпочинали кар’єру, де вміщено норми, які 
діяли на Гетьманщині [9, c. 29]. Серед джерел основне місце посідали Литовський 
статут, “Порядок судів і справ міських права маґдебурзького в Короні Польській” 
та “Speculum Saxonum”, але трапляються і нормативно-правові акти Гетьманщини 
та російське законодавство. Автор, окрім праць П. Щербича та Б. Ґроїцького, 
використовує німецькі оригінали книг маґдебурзького права [6, с. 156–157]. 
Більшість цитат “Прав малоросійських...” належать до цивільного права. Зокрема 
“Speculum Saxonum” регулює договір дарування та способи набуття права влас-
ності [9, c. 44–50]. Питання набуття права власності на землю через земську 
давність, яке вже міститься у “Процесі...” й “Економіці краткой”, також визначало 
маґдебурзьке право. За допомогою цього права регулювались, наприклад, питання 
опіки у випадку відсутності спадкоємців по чоловічій лінії та порядок укладення 
заповіту, в якому чоловіка визнавали опікуном жінки в усіх її справах. Саксонське 
зерцало, на думку автора, могли використовувати під час розподілу майна між 
братами та сестрами, під час продажу майна за відсутності спадкоємця – 
“Порядкок судів і справ міських права маґдебурзького” [9, c. 46]. Послуговуючись 
згаданою працею Б. Ґроїцького, регулювали порядок укладання договору купівлі-



 
Микола Кобилецький 256 

продажу: “Коли двоє вчинили договір купівлі-продажу, а один торгівлі не 
завершив, то цей договір недійсний”, та низку інших норм цивільного права. На 
основі праць П. Щербича у дослідженні встановлено трирічний термін позовної 
давності щодо рухомого майна [9, c. 72]. 

Значна кількість цитат “Прав малоросійських...” стосується регулювання норм 
процесуального права. У всіх справах, згідно з “Порядком...”, обов’язковою була 
наявність 2–3 свідків. Голос лише одного визнавали недійсним [13, с. 133]. Якщо 
свідчили чітко, то сказане визнавали дійсним, коли ж допускали суперечності, то 
суд міг не приймати таких свідчень [13, с. 134–135]. На основі “Порядку судів і 
справ міських” визначали вимоги до судових документів, які латиною називалися 
“документа, інструмента, макумента і пробація” [9, c. 57]. У “Правах 
малоросійських…” головно врегульовувалося право власності, зокрема на землю, 
що було основним багатством у тогочасному суспільстві. Подано точний переклад 
тогочасною діловою українською мовою цитат з праць П. Щербича та 
Б. Ґроїцького. У “Правах малоросійських...” використано ще низку положень і 
цитат із джерел маґдебурзького права, якими головно були праці Б. Ґроїцького та 
П. Щербача. Вони, разом із Литовським статутом, стали основою для написання 
цієї праці. 

Серед книг маґдебурзького права, найчастіше використовуваних у кодифікації 
українського права, А. Ткач називав: “Книгу Зерцало саксонів, или право 
саксонское и магдебургское” в перекладі російською мовою, здійсненому 1732–
1735 рр.; “Книгу Порядок прав гражданських” [11, c. 40]. 

Переклали ці праці, найімовірніше, члени кодифікаційної комісії під час 
підготовки “Прав, за якими судиться малоросійський народ”. “Книга Зерцало 
саксонів, или право саксонское и магдебургское” охоплювала саксонське зерцало, 
маґдебурзьке право та “Право цивільне хелминське” Павла Кушевича і мала 3 
частини [11, c. 40]. Перша містила правові норми зі Саксонського зерцала, і 
складалася з 204 артикулів, поділених на параграфи. У посиланнях зазначено 
Саксон, сторінку, параграф, артикул, розділ або книгу [11, c. 41]. Друга частина 
“Книги Зерцало Саксонів, или право саксонское и магдебургское” мала одну книгу 
зі 140 артикулами. Третя частина – “Книга Саксонов права Хелминського”, або 
“Право Хелминское”. Вона, як і праця Павла Кушевича, що стала її основою, 
складалася з 5 книг, поділених на розділи. У посиланнях зазначено “Право 
Хелминское”, а після цього – сторінку праці, параграф, артикул, розділ або книгу 
[14, с. 124]. 

“Книга Порядок прав гражданських” поділялася на кілька частин. Перша мала 
назву “Порядок прав гражданських” і поділялася на 4 підрозділи з назвами без 
нумерацій [11, c. 41]. Друга – “Артикулы права маґдебурзького” – складалась із 30 
артикулів, двох статутів про зґвалтування, Статуту короля Сиґізмунда Августа й 
інструкції на випадок пожежі. Третя мала назву “Процесс, выбранный из прав 
цесарских”, який вміщував 91 артикул і регулював норми кримінального права, 
оскільки був написаний на основі праці Бартоломія Ґроїцького “Ten Postęрek 
wybran jest s Praw Cesarskich” [11, c. 41]. Четверта частина книги “Порядок прав 
гражданских” мала назву “Устав платежа штрафов в судах права магдебургского”. 
Інші 28 розділів називалися “Прибавление до книги Порядок и до артикулов права 
магдебургского”: “Отставка и умерение излишне употребляемых платежем и 
накладов, которыми спорные стороны как в суде лавническом, так и войтовском 
излишне прежде сего отягчаемы бывали”, “Энхіридіон, или Собрание некоторых 
мест общих магдебургского права” та “О обороне сирот и вдов”. Працю 
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побудовано на основі не менше, ніж 8 джерел [14, с. 124]. Окрім “Энхіридіону…” та 
кількох статутів “Книга Порядок прав гражданских” складалася з праць Б. Ґроїць-
кого, перекладених російською мовою. На цей збірник посилаються майже в усіх 
кодифікаційних працях XVIII – початку XIX ст., що використовували маґдебурзьке 
право. [11, c. 42]. 

Після відновлення 1750 р. гетьманства серед української старшини та шляхти 
ширились ідеї стосовно повернення попередніх прав і утворення станових судів 
[11, c. 107]. Одним з ідеологів цієї ідеї став відомий на той час український юрист 
Ф. Чуйкевич, який походив із старшинської родини, пройшов усі щаблі судової 
кар’єри і був кандидатом у члени судді генерального суду. Він був бунчуковим 
товаришем і належав до генеральної старшини. У 1750 р. видав працю “Суд і 
розправа в правах малоросійських”, що складалася з 6 частин, а 1752 р., 
удосконаливши роботу, присвятив її гетьману К. Розумовському [9, c. 83–147]. В 
1754 р. працю доповнено восьмою частиною, через рік додано сьому. Завершено 
роботу дев’ятою частиною, не пізніше 1758 р. [11, c. 111]. Мета Ф. Чуйкевича – 
усунути недоліки у судовій системі Гетьманщини, відокремити судову систему від 
адміністрації, утворивши окремі станові суди. На думку М. Василенка, реформою 
судочинства старшина бажала закріпити правовий і майновий статус. А. Яковлів 
зазначав, що Ф. Чуйкевич хотів удосконалити процесуальне право [9, с. 160]. 

Серед джерел “Суду і розправи в правах малоросійських” чільне місце посідав 
Литовський статут, оскільки головною метою праці Ф. Чуйкевича було 
повернутися до судової системи, що існувала за Литовським статутом. Працю 
реалізовано у судовій реформі гетьмана КРозумовського 1760–1763 рр.  

Серед джерел маґдебурзького права передусім трапляються “Speculum 
Saxonum” Павла Щербича та “Порядок судів і справ міських права маґдебур-
зького” Б. Ґроїцького. Їх використовували міські суди маґдебурзького права 
Гетьманщини, а також полкові суди [5, c. 83–96]. Інколи застосовували працю 
П. Щербича “Jus Municipale” і твори М. Яскера. У першій частині, аналізуючи 
займанщину, Ф. Чуйкевич використовує “Speculum Saxonum”. У шостій частині 
“Суду і розправи в правах малоросійських” на основі Литовського статуту та 
маґдебурзького права врегульовано питання шлюбного подарунку, посагу та віна 
[9, c. 86–116]. У сьомій частині, використовуючи Литовський статут і “Speculum 
Saxonum”, автор детально аналізує випадки, в яких потрібно застосувати 
десятирічний термін земської давності, “коли хтось чужим нерухомим майном 
таємно, відкрито або шляхом обману заволодів, а власник мовчав протягом 
10 років, то втрачав на нього право” [9, c. 121]. У четвертій і восьмій частині “Суду і 
розправи в правах малоросійських”  
Ф. Чуйкевич, застосовуючи Литовський статут, “Porządek sądów i spraw miejskich 
prawa majdeburskiego”, “Speculum Saxonum”, визначив порядок розгляду 
апеляційних справ, де найвищим апеляційним судом Гетьманщини був 
Генеральний [6, с. 164–165]. Дослідник зазначав, що Генеральний суд приймав рі-
шення в останній інстанції і не допускав апеляції до інших інстанцій, зокрема 
російських. Ідеї Ф. Чуйкевича, які він викладав у “Суді і розправі в правах мало-
російських”, були реалізовані, як уже зазначалося, під час судової реформи геть-
мана К. Розумовського у 1760–1763 рр. [15, c. 125–127]. 

Більшість норм “Суду і розправи в правах малоросійських” взято з Ли-
товського статуту. За допомогою “Speculum Saxonum” П. Щербича врегульовано 
докази та їх оцінку, а судовий процес – за допомогою “Porządek sądów i spraw 
miejskich prawa majdeburskiego” Б. Ґроїцького [15, c. 126]. Розвідка “Суд і розправа 
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в правах малоросійських” Ф. Чуйкевича мала практичне застосування в 
українських судах до їх ліквідації, стала цінною пам’яткою українського права. 
Іншою кодифікаційною роботою приватного характеру була “Книга Статут и 
протчия права малороссійскія и другія, служащія к тому, переписки, трудовь и 
собранія Василія Петрова сина Кондратьева 1764 року”. Структурно до неї 
увійшли: короткий покажчик маґдебурзького права з книги “Porządek...”; виписка 
з книг Литовського статуту “согласних” артикулів; витяги з книги “Porządek...”; 
екстракт (витяг) із книги “Статут прав малоросійських” та різні довідкові 
матеріали [11, c. 120]. Першу частину праці В. Кондратьєва “Короткий покажчик 
маґдебурзького права” за книгою “Порядок...” складено у систему за допомогою 
таблиці, в якій ліворуч коротко викладено правову норму, а праворуч – посилання 
на книгу, що входила до “Порядку...” [9, c. 190–242]. Згадана праця ввійшла до 
розвідки, опублікованої М. Василенком 1929 р. [9, c. 190–242] Вона була не 
перекладом “Порядку судів і справ міських ” Б. Ґроїцького, а викладом 
маґдебурзького права за книгою “Порядок...” [5, c. 88–89]. 

На думку М. Василенка, праця не мала назви, тому її не зразу визначили зі 
змісту [9, c. 57–58], адже в окремих примірниках у назві не згадано навіть слова 
“порядок”. Прізвище автора, на думку А. Яковліва, невідоме, а розвідку, най-
імовірніше, написано у середині XVIII ст. [6, с. 169]. З-поміж праць Б. Ґроїцького, 
крім дослідження “Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego”, 
використовуються “Artykuły prawa majdeburskiego” і “Ten Postęрek wybran jest z 
Praw Сesarskich” [9, c. 190–242]. В інших джерелах частково згадується Саксонське 
зерцало, “Соборное уложение” 1649 р. та ін.  

Зазвичай маґдебурзьке право викладалося в певному порядку, коли спочатку 
подано процесуальне право, потім – окремі інститути цивільного та кримінальне 
право. Текст поділено на частини, до кожної цитати додано використане джерело 
[6, с. 169].  

У частинах “Судныя речи”, “Поверенной”, “Свидетель”, “Должникь”, 
“Порука”, “Присяга”, “Запись”, “Закладь”, “Продажа”, “Давность”, “Наследники” 
та ін. регулюються нормами процесуального, цивільного, кримінального, 
сімейного й інших галузей права [9, c. 196–242]. Дата створення “Короткого 
покажчика маґдебурзького права” за книгою “Порядок...” досі невідома. Однак це 
не могло відбутися пізніше, ніж 1765 р., оскільки, на думку академіка М. 
Василенка, її вперше надруковано разом зі згаданою працею В. Кондратьєва [9, c. 
62]. А. Ткач, аналізуючи інші частини “Книги Статут та прочія права 
малороссійскія” та “Короткого покажчика маґдебурзького права”, допускає, що 
його автор також В. Кондратьєв, а книга є лише частиною праці [11, c. 122]. Такого 
ж погляду дотримується автор цього дослідження. 

Друга частина праці В. Кондратьєва називалася “Виписка з книги Статута 
артикулов всех разделов по порядку со значением, котрий согласний или 
приличний” [9, c. 148–158]. Ця частина ґрунтується на основі Литовського статуту. 

Розгляду кримінальних справ стосується третя частина праці В. Кондратьєва 
“Кратко виписано з правь малороссійскихь книги “Порядку...” з артикулов права 
магдебурского, права цесарського, з ознаніемь, какое в техь правах за вини 
положено наказаніе и казнь и на какихь іменно значать страницах” [9, c. 243–259]. 
Ця частина “Книги Статути протчіше права малороссійскія” також складена у 
певній системі, де спочатку подано правову норму, а праворуч – посилання на 
праці з книги “Porządek...”. На “Porządek...” зроблено 124 посилання, на “Artykuły 
prawa majdeburskiego które zowią Speculum Saxonum” – 86, а на “Ten Postęрek 
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wybran jest s Praw Cesarskich, który Karolus V. Cesarz kazał wydać po wszystkich 
swoich Państwiech…” – 40 (разом 250 посилань) [11, c. 122]. 

Автор праці “Кратко виписано з правь малороссійскихь книги “Порядку...” з 
артикулов права магдебурского, права цесарського, з ознаніемь...”, на думку 
М. Василенка, мав бути кваліфікованим юристом і знавцем маґдебурзького права, 
що засвідчує фахове формулювання тез із праць Б. Ґроїцького, які входили до 
книги “Porządek...” [9, c. 61–62]. У першій частині взято 30 тез про міські суди, 
адвокатів тощо [6, с. 173]. Тут також використано низку норм “Speculum Saxonum 
та Jus Municipale” П. Щербича. З другої частини “Porządek...” виписано 15 тез 
стосовно порядку в судах, головщини, вбивці, який уникнув покарання [6, с. 174]. 
Докладний аналіз судочинства та судової системи міських судів не взято до уваги, 
оскільки на Гетьманщині їх практично не застосовували. 

На підставі третьої частини використано 56 тез, які регулювали процесуальне 
право, обов’язкову участь у суді сторін процесу, стягнення за неявку до суду, 
адвокатуру, поруку, відвід судів, судові дебати, форму єврейської клятви, порядок 
опису майна та ін. [9, c. 243–259]. Низку норм взято зі “Speculum Saxonum”. Якщо 
хтось посилався на свідків, то розпочинав справу. Свідками не могли бути 
неповнолітні, слуги, жінки, марнотратники, клятвопорушники, осуджені. 
Свідчення одного свідка не беруться до уваги. [6, с. 174]. 

З четвертої частини взято 23 тези стосовно виконання судових вироків. Тут 
можна навести кілька прикладів: “Злодій має бути повішаний”, “Чаклун мусить 
бути спалений”.[9, c. 250]. 

Кількість усіх коротких тез становить 250, з яких до “Порядку судів і справ 
міських” належить 124 тези, “Артикулів права маґдебурзького” – 86 тез, а 
“Поступку, вибраного з цісарських прав” – 40 тез [6, с. 173]. 

Автор “Кратко выписано з правь малороссийскихь, книги “Порядку”, з 
артикуловь права маґдебургского, права цесарського, з означенимь” – невідомий, 
як і автор праці “Короткого покажчика маґдебургского права” з книги “Порядок...” 
Ця праця також не могла з’явитися раніше 1765 р. Автором, на думку більшості 
дослідників, зокрема А. Яковліва та М. Василенка, не міг бути В. Кондратьєв. 
Такої ж думки дотримується і автор цієї праці. Натомість В. Чехович зараховував 
усі 4 частини праці В. Кондратьєва до результатів його приватної кодифікаційної 
роботи [16, c. 125]. Розвідку використовували як довідник маґдебурзького права та 
навчальний посібник. Так само, як і попередні, побудована четверта частина 
“Книги Статут и протчіе права малороссійскія” під назвою “Екстракт із книги 
статуту прав малоросійських”, основою якої став Литовський статут. “Книга 
Статут и протчіе права малороссійскія” не набула офіційного статусу, але її 
використовували працівники судової системи України, оскільки вона містила 
кваліфікований переклад окремих книг маґдебурзького права та Литовського 
статуту староукраїнською мовою. З-поміж джерел маґдебурзького права у праці 
В. Кондратьєва “Книга Статут и протчіе права малороссійскія” використано праці 
Б. Ґроїцького, що увійшли до книги під загальною назвою “Porządek...”, 
перекладених староукраїнською мовою. Подано короткий зміст окремих правових 
норм з посиланням на джерело. 

Іншою кодифікаційною приватною роботою стала праця невідомого автора 
кінця XVIII ст. – “Короткий звід Статуту”. Вже титульна сторінка засвідчує, що 
головним джерелом був Литовський статут та інші дослідження. У праці вміщено 
норми цивільного, кримінального та процесуального права. Автор також був 
практичним працівником тогочасної судової системи в Україні, про що засвідчує 
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використання правових джерел та їх практичне застосування у вигляді коротких 
тез із різних джерел. “Короткий звід Статуту” написано у роки правління 
імператора Павла І, наприкінці XVIII ст., коли частково відновлено судову систему 
в Україні [6, с. 166]. Серед джерел маґдебурзького права у праці використано 
“Porządek sądów i spraw miejskich” та “Artykuły prawa majdeburskiego” Б. 
Ґроїцького, “Prawo chelminskie” П. Кушевича та “Speculum Saxonum”, “Jus 
Municipale” П. Щербича і под. Розпочинається “Короткий звід Статуту” 
дефініціями щодо апеляції. Зокрема на основі праці “Porządek sądów i spraw 
miejskich prawa majdeburskiego” у тижневий термін регулювали апеляції до вищого 
міського суду, а на підставі норм “Prawo chelminskiego” визначали початок 
апеляційних строків [9, c. 159]. 

У розділі “Бой”, “Сині рани хто довезе або опротестує, має важливіші докази” 
та “При спільній сварці неможливий суд”, що регулювались на засадах “Артикула 
права маґдебурзького” [17, с. 43–75]. На основі “Porządek sądów i spraw miejskich” у 
розділі “Борги” зазначено: боржник під присягою зобов’язаний повідомити, що не 
володіє золотом, сріблом, грошей у себе або в інших осіб не має, а також не має 
своїх боржників [13, с. 108]. 

У розділі “Шлюб” на засадах праці “Porządek sądów i spraw miejskich” 
визначено порядок розподілу майна: у випадку смерті дружини, “усі речі, які вона 
принесе в будинок чоловіка, має бути повернуто родині, за винятком тих, що були 
спожиті або використані” [13, с. 181–187]. При купівлі будинку право власності на 
основі “Artykuły prawa majdeburskiego” поширювалось і на всі господарські 
приміщення [13, с. 18–21]. У розділі “Майно” заборонялося відчуження майна, 
стосовно якого розпочато судову справу [13, с. 18–19]. За допомогою праць 
“Speculum Saxonum” і “Porządek sądów i spraw miejskich” регулювали питання про 
незаконне заволодіння чужим майном: “Якщо хтось чуже майно присвоїв, і це було 
встановлено у суді, то втрачає таку саму частину свого майна” [9, c. 175]. У розділі 
“Відповідачі” йшлося про те, що відповідачі свою невинність здебільшого мали 
доводити присягою частіше, ніж  відповідачі [9, c. 178].  

Маґдебурзьке право стало одним із джерел “Екстракту малоросійських прав” 
1767 р., один примірник якого зберігається в архіві Санкт-Петербурга. “Екстракт” 
у перекладі з латинської мови означає “витягую, вилучаю” [18, c. 86]. “Екстракт 
малоросійських прав” уперше ввів у науковий обіг професор Київського 
університету А. Ткач. Автором праці був О. Безбородько – постійний член 
Генерального суду, бунчуковий товариш, з 1797 р. – канцлер Російської імперії [19, 
c. 20]. Структурно “Екстракт малоросійських прав” складався зі вступу і 17 
розділів, до частини яких було додано найважливіші законодавчі акти [18, c. 86]. У 
вступі містився імператорський указ від 14 грудня 1766 р., сенатський указ про 
вибори депутата комісії від Малоросійської колегії 19 лютого 1767 р., 
розпорядження П. Румянцева від 9 квітня 1767 р. і Малоросійської колегії 5 травня 
1767 р. про укладення “Екстракту...” [18, c. 87]. Розділи пронумеровано літерами 
алфавіту і названо так: “Про головне правління в Малій Росії”, “Про суди”, “Про 
права”, “Про порядок ведення справ”, “Про маєтки державні”, та ін. [20, c. 350]. До 
джерел “Екстракту малоросійських прав”, на думку А. Ткача, належали: юридичні 
акти, звичаєве право, судова й адміністративна практика. Найбільшу кількість 
посилань (146) зроблено на нормативно-правові акти російської влади. Друге місце 
посідали нормативні акти органів влади Гетьманщини, згадані 131 раз. Польсько-
литовське законодавство, до якого А. Ткач зараховував і джерела маґдебурзького 
права, становили разом 99 посилань. Із них на “Порядок прав цивільних” та 
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“Артикули права маґдебурзького” Б. Ґроїцького зроблено 12 посилань, а на 
Саксонське зерцало – 2. Загальна кількість посилань на різні джерела в “Екстракті 
малоросійських прав” становила 417.  

Правовий статус міст визначено у дев’ятому розділі під назвою “Про міста”, де 
автор використовує постанови польського сейму 1496 р. і Переяславську угоду 
1654 р. [18, c. 88] О. Безбородько спочатку визначає загальні права міст і міського 
населення, а згодом висвітлює права окремих міст, до яких належить Чернігів, 
Стародуб, Млин, Погар, Новгород-Сіверський, Ніжин та ін. У “Екстракті малоро-
сійських прав” зазначено, що, відповідно до “Статей” Б. Хмельницького, за 
містами зберігаються попередні права. Аналізуючи правовий статус окремих міст, 
О. Безбородько подає короткий зміст привілеїв, грамот і універсалів, за якими 
містам надано та підтверджено маґдебурзьке право. Зокрема висвітлено привілеї, 
за якими Чернігову надано маґдебурзьке право, показано особливості 
функціонування органів міського самоврядування (війта, бургомістра, лавників). 
Також проаналізовано царську жалувану грамоту 1666 р., гетьманські універсали 
XVII–XVIII ст., де підтверджено маґдебурзьке право і надано низку пільг, які 
забороняли втручатись у діяльність органів міського самоврядування [18, c. 88]. 

“Екстракт малоросійських прав” О. Безбородька не набув офіційного статусу. 
Він був переданий в архів урядового сенату та залишився пам’яткою українського 
права [20, c. 350]. 

Водночас Друга Малоросійська колегія, що репрезентувала інтереси 
російського царату в Україні, провела низку заходів, спрямованих на ліквідацію 
всіх структур Гетьманщини. Введено новий адміністративно-територіальний 
устрій, запроваджено російську адміністративну і правову систему. На Україну 
поширили “Установи про заснування губерній 1775 р. [11, c. 134]. На думку 
А. Ткача, треба було також погодити стару адміністративну практику з вимогами 
нового законодавства [11, c. 134–135]. З цією метою в сенаті звернулися до 
“Екстракту малоросійських прав” 1767 р., і на його основі спробували поєднати 
чинне в Україні законодавство та російські нормативно-правові акти [11, c. 134]. 
Відтак 1786 р. створено збірник права, що отримав назву “Екстракт із указів, 
інструкцій і установлень”. Уперше його відшукав 1875 р. у бібліотеці Ніжинського 
Олександрійського училища професор Л. Хойницький. Також над цим збірником 
працювали О. Кістяківський та М. Василенко. Останній перевірив тексти нор-
мативних актів, зробив роз’яснення окремих правових термінів і опублікував його 
1902 р. [21, c. 13–296]. “Екстракт із указів, інструкцій і установлень” 1786 р., вважає 
А. Ткач, створено на основі “Екстракту малоросійських прав” 1767 р. [11, c. 136]. 
Частину тексту “Екстракту малоросійських прав” 1767 р. вилучено, а інші ви-
кладено в новій редакції. За структурою “Екстракт із указів, інструкцій і 
установлень” нагадує збірник 1767 р., що поділявся на частини. Останні мали 
порядкові номери від 1 до 19 (на відміну від збірника 1767 р., що поділявся на 16 
розділів). “Екстракт із указів, інструкцій і установлень” 1786 р. на 2/3 складається 
із “Екстракту малоросійських прав”, але їх структури значно відрізнялися між 
собою. Метою праці стало виправдання ліквідації самоуправління в Україні й 
утвердження на її території російських органів влади. До нових розділів, що 
увійшли в “Екстракт із указів, інструкцій і установлень”, належали такі: “Про 
апеляцію”, “Про охочеколонні компанійські полки”, “Про приєднання деяких міс-
течок від Малоросії до Катеринославського намісництва”, “Про розкольників, які 
поселились у Малоросії із великоросійських і різних людей [21, c. 21–296]. На 
думку М. Василенка, “Екстракт із указів, інструкцій і установлень” мав офіційний 
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характер [21, c. 6]. Такої ж думки дотримуються й інші українські дослідники. 
А. Ткач писав, що офіційний статус мали обидва збірники [11, c. 138]. Як зазначає 
сучасний український науковець В. Чехович, затверджений сенатом збірник 1786 р. 
розіслано в Україні для практичного використання [22, c. 350]. Аналогічними є і 
джерела обох збірників права. Серед джерел “Екстракту із указів, інструкцій і 
установлень” на нормативно-правові акти російської самодержавної влади 
посилаються 186 разів, на норми органів автономної влади України – 143 рази, а на 
польсько-литовське законодавство – 118. До польсько-литовського законодавства, 
як уже зазначалося при аналізі інших праць, належали і джерела маґдебурзького 
права. 

Значну увагу в “Екстракті із указів, інструкцій і установлень” зосереджено на 
аналізі праць Б. Ґроїцького, що містився під загальною назвою “Книга Порядок 
прав цивільних”, і складався із 4 частин. Тут вміщено “Артикули права 
маґдебурзького”, “Процес, вибраний із прав цесарських”, “Статут оплати штрафів 
у судах права маґдебурзького”, “Доповнення до книги Порядок до Артикулів права 
маґдебурзького”, “Титули про оборону сиріт і вдів” та “Отставка і обмеження 
надмірно-застосувальних платежів і накладів” [21, c. 101–114]. Сюди також належав 
“Енхірідіон”.  

Маґдебурзьке право було також одним із основних джерел права “Собрания 
малороссийских прав 1807 г.”, яке ввів у науковий обіг професор Київського 
університету ім. Т. Шевченка Аркадій Ткач [23, c. 12]. У 1993 р. “Собрания 
малороссийских прав” вперше опублікували науковці Інституту держави і права 
України ім. В. Корецького. Воно було створене групою зі систематизації права на 
лівобережній Україні під керівництвом Федора Давидовича на початку ХІХ ст. [11, 
c. 141–150] 

В “Собрании малороссийских прав 1807 г.” зроблено 1255 посилань. Воно 
складалось із 3 частин: про осіб, про діяння, про речі, поділених на 5 книг, які, 
своєю чергою, складалися з 42 розділів та 1377 параграфів [11, c. 145–150]. Перша 
частина містилася в одній книзі під назвою “Собрание малороссийских прав 
касательно лиц по данным от присутствия комиссии оглавлениями по 2-й 
експедиции” і складалася з 8 розділів та 303 параграфів [23, c. 19–82]. Друга частина 
збірника мала назву “Собрание малороссийских прав, учиненное по руководству 
на 2-е отделение о деяниях” і складалася з 4 розділів та 289 параграфів [23, c. 84–
165]. Найбільший обсяг збірника мала третя частина, що складається з 3 книг із 
загальною назвою “Выписка из прав в Малороссии употребляемых, учиненная по 
руководству на 3-е отделение о вещах или имении” [23, c. 243–344]. Серед джерел 
зібрання трапляється Литовський статут, маґдебурзьке і хелмінське право, 
Саксонське зерцало і “Порядок...”. Найбільша кількість посилань (515) – 
використана з Литовського статуту 1588 р., який перекладено російською мовою 
1744 р. 

Серед джерел німецького права основну кількість посилань (457) взято із 
Саксонського зерцала, 224 – із хелмінського, 58 – із маґдебурзького права і 
“Порядку...” [11, c. 147]. 

Активне використання в “Собрании малороссийских прав 1807 г.” маґ-
дебурзького права пов’язане із фаховістю членів кодифікаційної комісії та 
багатовіковою традицією його застосування в Україні [23, c. 10]. У першій книзі, що 
має назву “Собрание малороссийских прав касательно лиць по данням от при-
сутствія коммисии оглавлениянь”, на основі маґдебурзького права встановлено 12-
річний вік для дівчат та 14-річний для хлопців, коли набувала чинності заповітна 
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дієздатність. Тут також визначався перелік майна, яке дружина не могла дарувати 
без дозволу чоловіка, і майна, яке заборонялося дарувати подружжю без згоди 
спадкоємців: “Нічего дарить сверх трехь шелягов” [23, c. 27]. У цьому розділі на 
основі хелмінського права врегульовано майнові й особисті права подружжя, опіку 
та піклування, права й обов’язки батьків та дітей [23, c. 41–81]. У другій книзі 
“Выписка изь правь вь Малороссии употребляемых, учиненная по руководству на 
ІІ-е отдяленіе о деяніях” визначено порядок дарування землі, іншого рухомого і 
нерухомого майна [23, c. 96–99]. Особливістю праці стало використання норм 
кримінального хелмінського права. Зокрема встановлено покарання за нанесення 
тілесних ушкоджень: ст. 119–126, 132–154 [23, c. 142–146]. Третя книга під назвою 
“Выписка изь правь вь Малороссіи употребляемыхь, учинення по руководству на 
ІІІ-е отделеніе о вещахь или именіе” містить положення, в яких на підставі 
маґдебурзького і хелмінського права класифіковано речі, терміни позовної 
давності. Так, на основі хелмінського права, у ст. 180 визначено 30-річний та 6-
місячний термін позовної давності для набуття права власності на землю й інше 
нерухоме майно [23, c. 218].  

Найповніше маґдебурзьке і хелмінське право використано у третій частині, 
куди увійшли книги 3, 4 та 5. Наприклад, у четвертій книзі “Собрание 
малороссийских прав отделенія ІІІ-го о вещахъ” на підставі хелмінського права 
врегульовано порядок укладання договорів дарування, купівлі–продажу та способи 
забезпечення зобов’язань [23, c. 243–296]. У п’ятій книзі “Собраніе прав 
действующихъ в Малороссіи Отделения ІІІ-го о вещахъ с 21-ой по 30-ую главу” на 
підставі положень хелмінського та маґдебурзького права врегульовано порядок 
укладання договору купівлі-продажу і спадкове право [23, c. 305–344]. Структурно 
праця “Собрание малороссийских прав 1807 г.” була побудована на зразок “Права 
цивільного хелмінського” П. Кушевича. 

Цивільне право у праці головно регулювалося Литовським статутом, Сак-
сонським зерцалом, хелмінським і маґдебурзьким правом. Зокрема у найбільшій за 
обсягом третій частині, що регулювала право власності, на Литовський статут 
посилаються 264 рази, на Саксонське зерцало – 251, на хелмінське право – 135 і 
маґдебурзьке право – 43 [11, c. 147]. 

Найвизначнішою правовою пам’яткою XVIII ст. в Україні стало створення 
кодексу “Права, за якими судиться малоросійський народ”, або Кодексу 1743 р. 
Робота над його створенням розпочалася 1728 р. на основі вже згадуваних 
“Решительних пунктов” царя Петра ІІ гетьману Данилові Апостолу, в яких було 
заплановано перекласти малоросійські права російською мовою та створити на 
основі чинних прав єдиний Кодекс [3, c. 19–20]. Після отримання царського указу 
було створено кодифікаційну комісію з 12 осіб, а 1738 р. їхню кількість збільшено 
до 18. Залучено 6 осіб для перекладу з латинської на російську. До складу комісії 
увійшли представники від козацької старшини, духовенства та міщанства. У роботі 
над складанням Кодексу 1743 р. загалом взяло участь 49 осіб, з них 6 – 
представники міст. У 1734 р. російська цариця Анна Іоанівна видала новий указ, 
що підтверджував документ 1728 р.: “Права, названные магдебургские и 
саксонские Статуты, по которымь судится малороссійскій народ, перевесть на 
великороссійскій язик и свести из трьох прав в одно. Із назв царських указів можна 
дійти висновку, що в Росії не володіли досконало інформацією про нормативно-
правові акти Гетьманщини під назвою “Маґдебурзькі і саксонські статути”, 
оскільки статутом був Литовський статут, а правом – маґдебурзьке право. На 
думку А. Яковліва, першим головою комісії та найактивнішим її членом став 
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сотник Василь Стефанович, який навчався в Києво-Могилянській академії та 
впродовж 6 років – у німецьких, австрійських й італійських університетах [3, c. 27–
28]. В. Стефанович був прихильником ідеї утворення нового Кодексу, а не 
механічного перекладу дійсних джерел. Із 1734 р. головою комісії став 
генеральний суддя Іван Борозна. На відміну від В. Стефановича, був пред-
ставником консервативної течії і вважав, що робота комісії не може виходити за 
межі Литовського статуту як фундаментального права [3, c. 28]. Наступними 
головами кодифікаційної комісії були генеральний обозний Яків Лизогуб і 
генеральний хорунжий Микола Ханенко. Роботу над складенням Кодексу комісія 
виконувала, дотримуючись методу, за яким законодавчий матеріал, що містився в 
кількох книгах, перекладали і видруковували під окремим заголовком. Довгі статті 
поділяли на короткі, а якщо траплялися розбіжності, то їх удосконалювали “на 
основі по-новому виданих саксонських прав” [6, с. 178]. У той час старі права, що 
діяли в Україні у період Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, 
неодноразово підтверджували московські царі, тож їх важко було ліквідувати [24, c. 
6–8]. Наприкінці 1736 р. перекладено всі книги і підготовлено чорновий варіант 
Кодексу з 30 глав [24, c. 25–26]. Улітку 1743 р. роботу над Кодексом повністю за-
вершено і створено 3 примірники з підписами членів комісії для сенату, 
Генеральної військової канцелярії та делегації, яка мала відбути до Петербурга [3, c. 
25]. Генерал-губернатор Бібіков з невідомих досі причин відіслав Сенату Кодекс 
лише 1744 р., де він пролежав до 1756 р., коли гетьман К. Розумовський створив 
комісію, що мала розглянути текст Кодексу [24, c. 7–8]. На засіданнях комісій 1758 
і 1763 р. погляди козацької старшини стосовно Кодексу знову були різні: 
консервативна частина наводила аргументи, що Україна після приєднання до 
Московського царства користується Литовським статутом “як національним 
правом”, а якщо приймуть Кодекс, то буде порушено “найсвятішу привілею 
України судитися по своїх правах, затверджених польськими королями і 
московськими царями” [3, c. 32]. Професор А. Ткач стверджував, що робота над 
Кодексом тривала до 1767 р. [11, c. 91]. Отже, Кодекс 1743 р. – “Права, за якими 
судиться малоросійський народ” – не набув офіційного статусу і продовжував 
діяти на території України як коментар до Литовського статуту, маґдебурзького 
права та як навчальний посібник [25, c. 14–17]. Працю використовували у 
наступних кодифікаціях права в Україні у XVIII ст. А. Яковлів зазначав, що Кодекс 
1743 р. не отримав офіційного статусу, оскільки члени сенату не володіли 
знаннями у галузі маґдебурзького права та Литовського статуту і не змогли 
ухвалити рішення з цього питання, а також через опозицію козацької старшини до 
змін у законодавстві з патріотичних й особистих міркувань [3, c. 34]. Сучасні 
німецькі дослідники Г. Люк [14, с. 112] і Р. Лібервірт [8, с. 25] писали: Кодекс 1743 
р. мав затвердити автономний статус України, а це суперечило централістській 
позиції російського уряду. З цими поглядами погоджується й автор цього 
дослідження. Кодекс 1743 р. якісно перевищував за певними показниками, зокрема 
системою та формуванням правових норм, такі тогочасні кодекси, як Литовський 
статут 1588 р., “Соборное уложение 1649 г.” та низку західноєвропейських 
кодексів [3, c. 34]. 

Щодо джерел Кодексу 1743 р., то всі автори писали про Литовські статути, 
Саксонське зерцало, маґдебурзьке право, звичаєве право, нормативно-правові акти 
Гетьманщини та російське законодавство [11, c. 35–51]. 

Джерела саксонсько-маґдебурзького права українські дослідники поділяють на 
три групи за назвою в царських указах [3, c. 40]. До другої групи належать джерела, 
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які комісія використовувала і цитувала, але не згадала; а до третьої – джерела, що 
їх кодифікаційна комісія застосовувала, але не дала до тексту цитат із неї. 

До першої групи належать праці львів’янина Павла Щербича. Вони не були 
лише дослівним перекладом польською мовою латинських творів Миколая Яскера. 
Він використовував німецькі оригінали цих праць і, відповідно, вносив власні 
доповнення [26, c. 50–51]. Спочатку комісія послуговувалася працями П. Щербича в 
польському оригіналі й перекладала російською мовою ті місця, що були у Кодексі [3, c. 41].  

Наступною працею, яку широко застосовувала кодифікаційна комісія, стало 
дослідження Павла Кушевича “Prawa chelminskiego poprawionego z lacinskiego 
jezyka na polski pzetlumaczonego” з польських видань Познані (1623), Варшави 
(1646 та 1697) [3, c. 20]. У літературі немає єдиного погляду, з чиєї ініціативи 
комісія використовувала “Право хелмінське” П. Кушевича [6, с. 180–181]. А. Яков-
лів писав, що ця ініціатива, ймовірно, була. Кодифікаційна комісія назвала 
хелмінське право додатком до Саксонського зерцала П. Щербича, бажаючи 
уникнути звинувачень у використанні джерел, які не належали до царських указів 
[3, c. 41]. Хелмінське право могла застоcувати кодифікаційна комісія для 
розширення джерельної бази роботи та з метою усунення суперечностей між 
різними нормативно-правовими актами, що виникали під час роботи над Кодексом. 

Вважаємо, що працю П. Кушевича “Право хелминське” привіз один із членів 
кодифікаційної комісії, який навчався у німецьких, зокрема прусських 
університетах, або вона зберігалася у приватних бібліотеках в Україні. Як уже 
зазначалося, хелмінське право діяло у містах на Волині й Підляшші та декількох 
селах Галичини. Комісія переклала його російською мовою і використала у Кодексі 
під назвою “Право хелмінської книги” [22, c. 25]. Один примірник переклали члени 
кодифікаційної комісії. Він зберігається в архівах Санкт-Петербурга До першої 
групи джерел належать праці Б. Ґроїцького, які в Україні з’явилися під загальною 
назвою “Порядок” і вперше видані разом 1616 р. [3, c. 43] Ця збірка називалася, як і 
праця Б. Ґроїцького, “Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w 
Koronie Polskiej”. Кодифікаційна комісія переклала його російською мовою і 
цитувала у тексті “Порядок...”: “О уряде гражданском” і “О персонах, к суду 
надлежащих” [28, c. 85]. 

Ще однією працею Б. Ґроїцького, яку кодифікаційна комісія застосувала при 
складенні Кодексу і яку вміщено у “Порядку...”, стали “Artykuły prawa 
majdeburskiego które zowią Speculum Saxonum”. У тексті Кодексу 1743 р. 
кодифікаційна комісія цитувала цю працю [28, c. 43–44]. 

Перекладаючи “Артикули права маґдебурзького”, кодифікаційна комісія 
поділила їх на пункти, яких немає в оригіналі праці Б. Ґроїцького. Норми 
кримінального права, що вона використовувала, містилися головно у праці 
Б. Ґроїцького “Ten Postęрek wybran jest z praw cesarskich, który Karolus V cesar kezał 
wydać po wszystkich swoich Рaństwiech”, написаній на основі кодексу Карла V, який 
ще називали “Кароліна”. У Кодексі 1743 р. “Поступок...” цитовано так само, як і 
“Порядок...” [28, c. 77]. Наступною розвідкою, використаною у складанні Кодексу 
1743 р., стали “Tytuły prawa majdeburskiego do Porządku і do Artykułów, pierwej po 
polsku wydanych”. Перекладаючи працю, кодифікаційна комісія поділила її на 
пункти і подала в тексти як цитати [28, c. 417]. Завершенням розвідки Б. Ґроїцького, 
що увійшли до групи джерел маґдебурзького права, які кодифікаційна комісія 
цитувала у тексті Кодексу 1743 р., став “Reyestr do Porządku і do Artykułów Prawa 
Majdeburskiego i Cesarskiego”.  
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До другої групи джерел увійшли праці, майже не взяті до уваги під час 
укладання Кодексу 1743 р. Їх не згадано у царських указах, але з ініціативи комісії 
зацитовано у тексті “Прав, за якими судиться малоросійський народ”. Серед них – 
праця “Enchiridion, aliguot locorum Commonium Juris Majdeburgensis” Яна 
Кірштейна Цезарина, яка, попри невеликий обсяг, була популярна в Україні [3, c. 
46]. Ф. Тарановський зазначав, що члени кодифікаційної комісії у доповідній 
записці князю Шаховському згадували: “Enchiridlion” перекладено випадково, 
оскільки він містився в одній книзі з іншими працями Б. Ґроїцького [26, c. 51]. 

Сучасні німецькі дослідники, як уже наголошувалось, зараховують “Enchi-
rіdіon…” лише частково до джерел маґдебурзького права, адже більшість його 
норм належать до римського права і лише декотрі – до маґдебурзького [14, с. 124]. 
Ще одне джерело цієї групи – остання праця Б. Ґроїцького “Obrona sierot і wdów”, 
відома на західноукраїнських землях. Її, однак, в судах використовували нечасто. 
Враховуючи те, що розвідки не згадано в царських указах та списку перекладів, 
кодифікаційна комісія зазначила: “Книга обь обороне вдовь и сироть в некоторых 
Порядках есть напечатана” [3, c. 47]. На думку А. Яковліва, таке було 
малоймовірним, хоча міг існувати у розпорядженні комісії й збірник під загальною 
назвою “Порядок”, до якого належала праця “Obrona sierot і wdów”. У тексті 
Кодексу 1743 р. її цитовано у визначеному порядку – “Порядокь. О защищении 
сирот и вдов” [28, c. 181].  

Серед джерел, які використовувала кодифікаційна комісія, але вони не попали 
у текст з уже згаданих причин, насамперед називають праці Миколая Яскера. Дві 
перші були точним перекладом німецьких оригіналів, а третя стала своєрідним 
показником попередніх частин [3, c. 48]. З розвідками М. Яскера були добре 
обізнані й дослідники маґдебурзького права Ян Кірштейн Церазин, Ян Тухольчик, 
Павло Щербич, Бартоломій Ґроїцький та ін. Під час перекладу праць П. Щербича і 
Б. Ґроїцького зясувалося, що вони не є точним перекладом німецьких оригіналів, 
містять доповнення з інших джерел. 

У доповідній записці керівникові правління Гетьманського уряду князеві 
Шаховському І. Борозна писав: кодифікаційна комісія вирішила перекласти 
Саксонське зерцало у 3 книгах, написаних латинською мовою, не називаючи його 
автора [27, c. 18–19]. Отже, комісія обґрунтувала перед російським урядом потребу 
використовувати джерела, які порушували межі, визначені у царських указах, та 
послуговувалася ними, коли виникали суперечності у змісті окремих положень у 
працях П. Щербича і Б. Ґроїцького. Ф. Тарановський стверджував, що комісія пра-
цювала з німецькими оригіналами маґдебурзького права та Саксонського зерцала 
[26, c. 48–50]. 

Німецьких оригіналів не згадано й у тексті Кодексу 1743 р. . Серед списку 
книг, які кодифікаційна комісія взяла з собою до Москви 1735 р., були 3 праці 
Бенедикта Карпцова: “Processur jiris”, “Definitiones Forenses”, “Practica rerum 
criminalium”. У доповідній записці йшлося про те, що їх не перекладено. Лише 
окремі норми стосовно “честі Божої” увійшли до Кодексу 1743 р.  

Крім безпосередніх джерел маґдебурзького права, використаних у процесі 
складення “Прав, за якими судиться малоросійський народ”, низка норм 
маґдебурзького права увійшла до Кодексу 1743 р. через Литовський статут 1588 р. [3, c. 39]. Це пояснюють тим, що у другій половині XVI ст. у Литві через вплив 
Польщі було добре розвинуте маґдебурзьке право. Наприклад, у складі 
кодифікаційної комісії при складанні Литовського статуту 1588 р. знавцями та 
пропагандистами маґдебурзького права були голова комісії, вільнюський єпископ 
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Валеріян Протасевич і відомий знавець маґдебурзького права, вільнюський війт 
Августин Ротунд-Мелетський, який навчався у Галле-Вітенберзькому університеті 
(Саксонія) й мав дружні стосунки з Б. Ґроїцьким. Про вплив маґдебурзького права 
на Литовський статут писали також А. Яковлів, В. Максимейко, О. Кістяківський 
та ін. 

Маґдебурзьке право стало основою для написання розділів 2, 14–16, 23, 25–29 
“Прав, за якими судиться малоросійський народ”. Розділи 3, 5–7, 9–12, 20, 22 
укладено спільно з Литовським статутом. Норми маґдебурзького права містились і 
в інших розділах, але становили незначну кількість.Серед коротких цитат, на які 
посилались автори Кодексу 1743 р. (повний їх зміст було втрачено), основну 
частину становили джерела маґдебурзького права. З-поміж 3031 цитати 1580 – на 
книги маґдебурзького права, 1006 – на Литовський статут і 445 – на українське 
звичаєве прав. Серед книг маґдебурзького права найбільше цитат (526) взято із 
“Speculum Saxonum” Павла Щербича та 207 цитат із “Jus Municipale”, що 
становило разом 733 цитати з розвідок П. Щербича. Інша група джерел, яку вико-
ристовували члени кодифікаційної комісії (645 посилань), – праці Б. Ґроїцького та 
П. Кушевича “Prawo chelminskie”. З неї члени кодифікаційної комісії використали 
– 157, а з “Enchiridion” Яна Кірштейна Церазина– 35 цитат [28, c. 3–491]. 

Андрій Яковлів зазначав, що кількість цитат використаних із джерел маґ-
дебурзького права завищена, оскільки, застосовуючи правові норми, кодифікаційна 
комісія деколи посилалася на різні книги маґдебурзького права, подібні за змістом 
[3, c. 67]. Натомість перелік посилань на українське звичаєве право трохи 
применшено, порівняно з маґдебурзьким правом та Литовським статутом, що 
пов’язано з уже згадуваними царськими указами, де передбачено утворити Кодекс 
на основі 3 книг. 

По-іншому підрахував посилання на джерела “Прав, за якими судиться 
малоросійський народ” Володимир Месяц: із 1716 пунктів (статей) на Литовський 
статут посилаються 417 раз, на нього ж, із вказівкою про переробку, додатково – 
264, на збірник маґдебурзького права – 357, на збірники маґдебурзького права із 
вказівками про те, що їх перероблено, – 219, на Литовський статут разом зі 
збірником маґдебурзького права – 352, зокрема 113 – із вказівкою на те, що їх 
перероблено [25, c. 106–107]. 

Аналіз цитат із джерел, використаних під час укладення Кодексу 1743 р., дає 
підстави стверджувати: основними джерелами “Прав, за якими судиться 
малоросійський народ” були збірники маґдебурзького права і Литовський статут, 
Саксонське зерцало, а також українське звичаєве право. 

Маґдебурзьке право, поряд із Литовським статутом і українським правом, 
належало до основних джерел кодифікації права в Україні впродовж XVIIІ – 
першої чверті ХІХ ст. Їх використовували майже у всіх кодифікаційних працях. 
Поряд із маґдебурзьким правом, у кодифікаційних роботах також активно 
застосовували його різновид – хелмінське право, зокрема у працях “Права, за 
якими судиться малоросійський народ” і “Зібрання малоросійських прав”. При 
використанні джерел маґдебурзького права помітний вплив мала рецепція 
римського права на українське. 
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PRAWO MAGDEBURSKIE JAKO ŹRÓDŁO KODYFIKACJI 
PRAWA UKRAIŃSKIEGO (XVIII – POCZĄTEK ХІХ W.) 

Mykoła Kobylećkyj  

Lwowskij Uniwersytet Narodowej imienia Ivana Franki  
Wojna narodowo-wyzwoleńcza narodu ukraińskiego przeciwko Rzeczypospolitej 

Polskiej stworzyła warunki do powstania ukraińskiego państwa kozackiego pod 
przewództwem hetmana B. Chmielnickiego. Według umowy zborowskiej terytorium 
państwa obejmowało 3 byłe wojewódstwa Rzeczypospolitej: Kijowskie, Czernihowskie 
oraz Bracławskie. Pragnąc znaleźć sojuszników w wojnie, B. Chmielnicki zawiera znaną 
umowę perejasławską, która stała się pierwszym krokiem na drodze do stopniowej 
likwidacji Państwa Ukraińskiego i całkowitego pochłonięcia go przez Imperium 
Rosyjskie [1, s. 151]. Spośród innych postanowień ukraińsko-moskowskiej umowy była 
też gwarancja zachowania na Ukrainie poprzedniego ustawodawstwa z uwzględnieniem 
praw i przywilejów nadanych przez polskich królów oraz wielkich książąt litewskich. To 
postanowienie było powtarzane w następnych umowach zawieranych pomiędzy Ukrainą 
a Moskwą [2, s. 91–155].  

W miejsce zlikwidowanych polsko-szlacheckich sądów na Hetmańszczyznie 
zostały powołane wiejskie, setnicze, pułkowe sądy oraz Generalny Sąd Wojskowy 
będący najwyższym sądem apelacyjno-kasacyjnym w kraju. Do roku 1730 działały one 
wspólnie z miejskimi sądami prawa magdeburskiego [3, s. 15]. Podczas wojny 
narodowo-wyzwoleńczej, a po niej też w czasie „doby ruiny” sądy rozpatrywały 
głównie sprawy karne i drobne sprawy cywilne. Po wybraniu na hetmana Iwana 
Mazepy życie gospodarcze Hetmańszczyzny zaczęło stopniowo się poprawiać, co 
spowodowało zwiększenie liczby skomplikowanych karnych a szczególnie cywilnych 
spraw sądowych. Jednocześnie zwiększył się zarówno zakres, jak i poziom trudności 
pracy sądów kozackich. Zresztą w czasie wojny zginęła wielka liczba fachowych 
sędziów [3, s. 16–17].  

Faktycznie rzecz biorąc, najlepszymi znawcami prawa na Hetmańszczyźnie byli 
pisarze sądowi [3, s. 17]. Połączenie systemu sądowego z administracyjnym jak również 
wykorzystanie różnorodnych norm prawnych spowodowało rozpowszechnienie korupcji, 
łapówkarstwa oraz innych nadużyć, co z kolei chętnie wykorzystywały władze rosyjskie 
w celu skompromitowania organów władzy hetmańskiej. Według badaczy, w 
Hetmańszczyźnie obowiązywały następujące akty normatywne: prawo obyczajowe, 
ustawodawstwo polsko-litewskie, akty prawne Hetmańszczyzny, carskie ustawodawstwo 
oraz praktyka sądowa [4, s. 25]. 

Spomiędzy źródeł polsko-litewskich wykorzystywano napisany w języku 
staroukraińskim Statut Litewski z roku 1588, jak również powstałą w roku 1614 jego 
wersję polskojęzyczną dodatkowo zawierającą polskie konstytucje sejmowe oraz inne 
polskie kodeksy. Zdaniem O. Kistiakiwskiego, na ziemiach ukraińskich najbardziej 
rozpowszechniony był Statut Litewski w języku polskim [5, s. 53–54]. Do 
najpopularniejszych źródeł prawa magdeburskiego zalicza się składające się z 3 księg 
łacińskie tłumaczenie M. Jaskiera z glosami [6, с. 24]. Wykorzystywano też wydane we 
Lwowie w roku 1581 prace P. Szczerbicza zatytułowane „Sakson” [7, s. 70]. Na Ukrainie 
szeroko rozpowszechnione były prace B. Groickiego [8, s. 20–21]. Wykorzystywanie na 
Hetmańszczyźnie różnorodnych aktów normatywnych, z których większość była 
napisana w języku polskim, którym wówczas biegle posługiwała się jedynie niewielka 
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liczba osób, stało się czynnikiem sprzyjającym ich przetlumaczaniu na język ukraiński 
albo też powstawaniu nowych źródeł prawa.  

Po przejściu hetmana Iwana Mazepy na stronę szwedzkiego króla Piotr I 
wykorzystał sprzyjającą sytuację oraz zrealizował szereg działań mających na celu 
ograniczenie autonomii Ukrainy. Powstałe w roku 1721 Kolegium Małorosyjskie, które 
w gruncie rzeczy stanowiło najwyższą władzę na terytorium Hetmańszczyzny, pełniło też 
funkcje wyższego sądu apelacyjnego. Działalność Kolegium Małorosyjskiego w 
dziedzinie prawa spowodowała jednak jeszcze wyższy poziom korupcji oraz stała się 
narzędziem skompromitowania władz ukraińskich. Członkowie Kolegium 
Małorosyjskiego byli osobami o niskim wykształceniu, nieznającymi się na 
obowiązującym na Ukrainie prawie. To oni skłonili Piotra I do wydania hetmanowi 
Skoropadskiemu rozkazu przetłumaczenia „księg prawniczych na dialekt rosyjski”. [9, s. 
6]. Powołana do takich celów komisja działała przez cały czas istnienia Kolegium 
Małorosyjskiego. Ale postawionych przed nią zadań nie wykonała jednak do końca. Po 
śmierci Piotra I wywierana na Hetmańszczyźnie presja częściowo się osłabiła. Między 
innymi zlikwidowano Kolegium Małorosyjskie, a na hetmana wybrano Danyłę Apostoła [10, s. 79]. W roku 1728 na prośbę hetmana car Piotr II wydał „Stanowcze punkty dla 
hetmana Danyły Apostoła” [9, s. 11]. Chodziło w nich o to, że naród małorosyjski 
sądzony jest według różnych praw, “nazwanych magdeburskimi i saksońskimi statutami, 
które często nie są zgodne między sobą” [3, s. 20]. Zamiast „praw małorosyjskich” 
planowane było stworzenie jedynego kodeksu.  

Jednym z najpilniejszych zadań ukraińskich prawników było stworzenie w 
pierwszej połowie XVIII w. „Procesu kratkogo prikaznogo”, który po raz pierwszy został 
opublikowany przez M. Kaczałowa w roku 1861. Według A. Tkacza, praca była 
stosowana jako podręcznik i pomoce dydaktyczne dla instytucji sądowych i 
administracyjnych [11, s. 92]. Praca nie zyskała statusu oficjalnego, chociaż była szeroko 
wykorzystywana w praktyce [5, s. 87–88]. A. Storożenko wspomina o istnieniu kilku 
egzemplarzy „Procesu…”. W roku 1908 on wydał przerobioną wersję tej pracy pod 
tytułem: „Akces albo porządek kancelaryjny do pełnienia kontroli w małorosyjskich 
sądach pułkowych, magistrackich i setniczych” [12, s. 635–712]. A. Jakowliw pisał, iż 
praca nad “Procesem...” rozpoczęła się jeszczez w 1720 r. [6, s. 153]. Jako datę powstania 
na większości egzemplarzy wskazuje się rok 1734. Natomiast dotyczącą „Akcesu…” 
datę 1743 r. przepisywacz umieścił samowolnie zamiast prawdziwej daty powstania 
oryginalnej pracy (1734). [9, s. 21–22]. 

Wśród źródeł, które zostały wykorzystane do napisania „Procesu...”, wymienić 
warto Statut Litewski, „Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w 
Koronie Polskiej” B. Groickiego, “Speculum Saxonum albo Prawo Saskie i 
Majdeburskie” P. Szczerbicza, ustawodawstwo rosyjskie, akty normatywno-prawne 
Hetmańszczyzny i in. Podstawowym źródłem stał się Statut Litewski. Praca składała się 
ze wstępu, aneksu zatytułowanego „Apendyks”, 13 paragrafów oraz analizy trybu 
wydania orzeczeń sądowych [10, s. 18–36]. W części głównej pracy zostały 
przedstawione normy prawa procesowego [4, s. 55]. Autor powołuje się na prawo 
magdeburskie w roździałach 5, 6, 7 (aneksy 1, 10), jak również w części dotyczącej 
wyroków sądowych [6, s. 94]. Jeżeli oskarżyciel uparcie stał przy swoim, sąd zmuszał 
oskarżonego do złożenia przysięgi [4, s. 22]. W części poświęconej analizie systemu 
sądowego w Hetmańszczyźnie zaznacza się, że na podstawie instrukcji hetmana D. 
Apostoła z roku 1730 sądy magistrackie w miastach mających prawo magdeburskie 
(Kijów, Niżyn, Czernihów, Starodub, Perejasław) były odseparowane od sądów 
ogólnopaństwowych i funkcjonowały samodzielnie [6, s. 153].  
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Autor „Procesu...” sugerował stosowanie norm prawa magdeburskiego i Statutu 
Litewskiego na wszystkich stadiach procesu sądowego; jedynie w nielicznych 
wypadkach podając rekomendacje dotyczące ich stosowania. To, że autor nie powołuje 
się na poszczególne artykuły zbiorów prawa magdeburskiego, świadczyć może na 
korzyść ich szerokiego stosowania i ogólnej znajomości.  

Wyrazu “ekonomia” używa się tu w znaczeniu gospodarowanie (zarządzanie 
domem). Jej celem była ochrona interesów właścicieli, którzy przeważnie byli 
niewystarczająco dobrze obeznani z prawem [6, s. 155]. Po raz pierwszy „Krótką 
ekonomię” („Ekonomika kratkaja”) wydał M. Wasyłenko w roku 1929 [9, s. 36–41], 
zaznaczając, że praca została stworzona w latach 1730–1740, kiedyto w społeczeństwie 
pojawiło się zainteresowanie utworami dotyczącymi praktyki prawniczej [10, s. 28]. 
Zdaniem autora „Krótkiej ekonomii”, gospodarz (właściciel) musiał posiadać znajomość 
norm dotyczących statusu prawnego posagu, trybu powstania stosunków prawnych 
kupna-sprzedaży działek i gruntów etc. [6, s. 155]. Źródłami powstania pracy stały się 
Statut Litewski, “Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie 
Polskiej” B. Groickiego, “Speculum Saxonum” P. Szczerbicza, ustawodawstwo rosyjskie 
i in. [9, s. 28]. Porównując teksty obu prac, uważamy, że „Krótka ekonomia” została 
stworzona na podstawie „Procesu...” w celach rozszerzenia zakresu stosowania 
praktycznego pracy. Książka nie była duża – składała się z 25 artykułów. Normy prawa 
magdeburskiego zawierały art. 7, 16, 19, 20, 21, 25 [9, s. 28].  

Znana jest też praca pod tytułem “Prawa małorosyjskie z księg Statutu, Saxonu i 
porządku wypisane” mieszcząca się w jednej księdze, co „Proces...” i „Krótka ekonomia” [9, s. 28]. Praca ta nie jest jedynie odpisem dwóch poprzednicj prac, ale też zawiera 
samodzielną analizę poszczególnych norm prawa. Główną część w latach 1744-1757 
(były to lata wczesnego okresu rządów hetmana K. Rozumowskiego) napisał autor 
„Procesu...”. „Prawom małorosyjskim” brakuje ścisłości i przejrzystości układu, 
użytkownikowi trudno się zorientować, liczne normy są powtarzane. Normy te głównie 
dotyczyły regulacji spraw majątkowych [6, s. 156]. Praca pozytywnie się zarysowuje na 
tle “Procesu...” i “Krótkiej ekonomii...”.  

Zdaniem badacza M. Wasyłenki, „Prawa małorosyjskie...” – to swego rodzaju 
podręcznik dla rozpoczynających karierę prawników, gdzie są umieszczone działające na 
Hetmańszczyźnie normy prawne [9, s. 29]. Wśród źródeł dzieła przede wszystkim 
wymienić warto Statut Litewski, „Porządek sądów i spraw miejskich prawa 
majdeburskiego w Koronie Polskiej” i “Speculum Saxonum”, chociaż znajdujemy też 
akty normatywno-prawne Hetmańszczyzny i ustawodawstwo rosyjskie. Oprócz prac B. 
Groickiego i P. Szczerbicza, autor korzysta z niemieckich oryginalnych zbiorów prawa 
magdeburskiego [6, s. 156–157]. Większość cytatów w „Prawach małorosyjskich...” 
dotyczy prawa cywilnego. W tym “Speculum Saxonum” reguluje umowę darowizny oraz 
sposoby uzyskania prawa własności [9, s. 44–50]. Już omówioną w „Procesie...” i 
„Krótkiej ekonomi...” kwestię uzyskania prawa własności gruntu w trybie dawności 
ziemskiej też określa się przez prawo magdeburskie. Za pomocą tego prawa regulowane 
na przykład były kwestie opieki w wypadku braku spadkobierców w linii męskiej oraz 
tryb sporządzania testamentu, w którym mężczynę uznawało się za opiekuna kobiety we 
wszystkich jej sprawach. Zdaniem autora pracy, ze Zwierciadła Saskiego mogli 
korzystać do podziału majątku pomiędzy rodzeństwem, do sprzedaży mienia w wypadku 
braku spadkobiercy – “Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego” [9, s. 
46]. Stosując wymienioną pracę B. Groickiego, regulowano tryb sporządzania umowy 
kupna-sprzedaży: “Jeśli obaj zawarli umowę kupna-sprzedaży, a jeden z nich handlu nie 
uiścił, umowa ta uważana jest za nieczynną”, jak również szereg innych norm prawa 
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cywilnego. Na podstawie prac P. Szczerbicza w dziele określa się trzyletni okres 
przedawnienia roszczeń dotyczących mienia ruchomego [9, s. 72]. 

Niemało cytatów z “Praw małorosyjskich...” dotyczy regulacji norm prawa 
procesowego. Zgodnie z „Porządkiem...” we wszystkich sprawach konieczne były 
zeznania 2-3 świadków. Zeznania tylko jednego świadka uznawano za niewiarygodne 
[13, s. 133]. Jeśli zeznania świadków były precyzyjne, powiedziane przez nich uznawano 
za wiarygone, jednak jeśli zeznania były sprzeczne, sąd mogł ich nie zaakceptować [13, s. 
134–135]. Na podstawie “Porządku sądów i spraw miejskich” określano wymagania 
wobec dokumentów sądowych w języku łacińskim nazywanych “dokumenta, 
instrumenta, makumenta i probacja” [9, s. 57]. Przez „Prawa małorosyjskie...” regulowane 
głównie były prawa własności, szczególnie gruntu, który był podstawowym bogactwem 
w ówczesnym społeczeństwie. Podano dokładne tłumaczenie cytatów z prac B. 
Groickiego i P. Szczerbicza w ówczesnym ukraińskim języku urzędowym. Do napisania 
„Praw małorosyjskich...” wykorzystane zostały też inne założenia i cytaty ze źródeł 
prawa magdeburskiego, którymi przede wszystkim były prace B. Groickiego i P. 
Szczerbicza. Te prace wraz ze Statutem Litewskim stały się podstawą do napisania owej 
rozprawy. 

Wśród księg prawa magdeburskiego najczęściej stosowanych do kodyfikacji prawa 
ukraińskiego A. Tkacz wymienia księgę „Zwierciadło saskie albo prawo saskie i 
majdeburskie” przetłumaczoną w latach 1732-1735 na język rosyjski jak również księgę 
„Porządek praw obywatelskich” [11, s. 40]. 

Najprawdopodobniej te prace zostały przetłumaczone przez członków komisji do 
spraw kodyfikacji podczas przygotowania „Praw, według których sądzony jest naród 
ukraiński”. Księga „Zwierciadło saskie albo prawo saskie i majdeburskie” zawierała 
Zwierciadło saskie, prawo magdeburskie oraz „Prawo cywilne chełmińskie” Pawła 
Kuszewicza i składała się z 3 części [11, s. 40]. Pierwsza część zawierała normy prawne 
ze „Zwierciadła saskiego” i składała się z 204 artykułów podzielonych na paragrafy. 
Autor powołuje się na Sakson, podaje stronę, paragraf, artykuł, rozdział albo księgę [11, 
s. 41]. Druga część książki „Zwierciadło saskie albo prawo saskie i majdeburskie” 
składała się z jednej księgi, zawierającej 140 artykułów. Trzecia część – “Księga Saksów 
prawa chełmińskiego” albo “Prawo chełmińskie”. Ta księga, zarówno jak i będąca jej 
podstawą praca Pawła Kuszewicza, składała się z 5 księg podzielonych na rozdziały. 
Autor powołuje się na „Prawo chełmińskie”, podając stronę, paragraf, artykuł, rozdział 
albo księgę [14, s. 124]. 

“Księga porządek praw obywatelskich” była podzielona na kilka części. Pierwsza 
nosiła nazwę “Porządek praw obywatelskich” i była podzielona na 4 niemające 
numeracji podrozdziały [11, s. 41]. Druga część – “Artykuły prawa magdeburskiego” – 
składała się z 30 artykułów, dwóch statutów dotyczących gwałtu, Statutu króla 
Zygmunda Augusta oraz instrukcji w wypadku pożarów. Trzecia część nazywała się 
“Proces wybrany z praw cesarskich”, zawierała 91 artykułów i regulowała normy prawa 
karnego, ponieważ była napisana na podstawie pracy B. Groickiego “Ten Postęрek 
wybran jest s Praw Cesarskich, który Karolus V. Cesarz kazał wydać po wszystkich 
swoich Państwach…” [11, s. 41]. Czwarta część księgi „Porządek praw obywatelskich” 
nosiła nazwę “Porządek spłacania grzywien w sądach prawa magdeburskiego”. Inne 28 
rozdziałów nazywały się „Uzupełnienia księgi Porządek i artykułów prawa 
magdeburskiego”: “Zniesienie oraz zmniejszenie przesadnie stosowanych płatności i 
zbiorów, z których powodu najbardziej cierpiały strony procesujęce się zarówno w 
sądzie ławniczym, jak i w sądzie wójtowskim”, “Enchiridion, albo Zbiór niektórych 
miejsc wspólnych prawa magdeburskiego” oraz “O obronie sierot i wdów”. Praca została 
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zbudowana na podstawie nie mniej niż 8 źródeł [14, s. 124]. Poza “Enchiridionem…” i 
kilkoma statutami “Księga Porządek praw obywatelskich” składała się z prac B. 
Groickiego przełożonych na język rosyjski. Na ten zbiór powołują się prawie we 
wszystkich stosujących prawo magdeburskie pracach kodyfikacyjnych XVIII – początku 
XIX w. [11, s. 42]. 

Po wznowieniu hetmaństwa w roku 1750 wśród ukraińskiej starszyzny i szlachty 
szerzyły się pomysły dotyczące powrotu poprzednich praw i stworzenia sądów 
stanowych [11, s. 107]. Jednym z ideologów tego pomysłu był znany w tych czasach 
ukraiński prawnik F. Czujkiewicz, który pochodził z rodziny starszyzny kozackiej, 
przeszedł wszystkie szczeble kariery sądowej i był kandydatem na sędziego Sądu 
Generalnego. On był bunczukowym towarzyszem i należał do starszyzny generalnej. W 
roku 1750 wydał pracę “Sąd i rozprawa w prawach małorosyjskich”. Praca składała się z 
6 części. Po udoskonaleniu pracy w roku 1752 dedykował ją hetmanowi K. 
Rozumowskiemu [9, s. 83–147]. W 1754 r. praca została uzupełniona w część ósmą, za 
rok dodano część siódmą. Pracę ukończono częścią dziewiątą nie później niż w roku 
1758 [11, s. 111]. Celem F. Czujkiewicza było usunięcie usterek systemu sądowego 
Hetmańszczyzny, odseparowanie systemu sądowego i administracji drogą powołania 
osobnych sądów stanowych. Zdaniem M. Wasyłenki, za pomocą reformy sądownictwa 
starszyzna usiłowała wzmocnić swój status prawny i majątkowy. A. Jakowliw zaznaczał, 
że F. Czujkiewicz pragnął udoskonalić prawo procesowe [9, s. 160]. 

Wśród źródeł „Sądu i rozprawy w prawach małorosyjskich” ważne miejsce 
zajmował Statut Litewski, ponieważ głównym celem pracy F. Czujkiewicza był powrót 
do systemu sądowego czasów Statutu Litewskiego z jednoczesnym jego 
udoskonaleniem. Praca była realizowana w ramach reformy sądowej hetmana K. 
Rozumowskiego w latach 1760–1763.  

Spomiędzy źródeł prawa magdeburskiego przede wszystkim napotykamy 
“Speculum Saxonum” P. Szczerbicza i “Porządek sądów i praw miejskich prawa 
majdeburskiego” B. Groickiego. One były stosowane przez miejskie sądy prawa 
magdeburskiego Hetmańszczyzny, jak również przez sądy półkowe [5, s. 83–96]. 
Niekiedy stosowano też pracę P. Szczerbicza “Jus Municipale” i utwory M. Jaskiera. W 
pierwszej części pracy F. Czujkiewicz wykorzystywał “Speculum Saxonum”. W szóstej 
części – na podstawie Statutu Litewskiego i prawa magdeburskiego zostały uregulowane 
kwestie prezentu ślubnego, posagu i wina [9, s. 86–116]. W części siódnej, stosując Statut 
Litewski і “Speculum Saxonum”, autor poddaje szczegółowej analizie wypadki, w 
których stosuje się dziesięcioletni okres przedawnienia ziemskiego, “jeśli ktoś 
pokryjomo, jawnie albo poprzez kłamstwo zawładnął cudzym mieniem nieruchomym, a 
właściciel milczał o tym przez 10 lat, to tracił prawo do tego mienia” [9, s. 121]. W 
czwartej i ósmej części “Sądu i rozprawy w prawach małorosyjskich” F. Czujkiewicz, 
stosując Statut Litewski, “Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego” i 
“Speculum Saxonum”, określił porządek rozpatrzenia spraw apelacyjcnych, gdy 
najwyższym sądem apelacyjnym w Hetmańszczyźnie był Sąd Generalny [6, s. 164–165]. 
Badacz podkreślał, że Sąd Generalny był sądem ostaniej instancji i nie dopuszczał 
wniesienia apelacji do innych instancji, w tym też rosyjskich. Jak już było powiedziane, 
pomysły F. Czujkiewicza przedstawione w „Sądzie i rozprawie w prawach 
małorosyjskich” były realizowane w ramach reformy sądowej hetmana K. 
Rozumowskiego w latach 1760–1763. [15, s. 125–127]. 

Większość norm “Sądu i rozprawy w prawach małorosyjskich” wzięto ze Statutu 
Litewskiego. Za pomocą“Speculum Saxonum” P. Szczerbicza zostały uregulowane 
kwestie dowodów i ich ocena, a zagadnienia procesu sądowego uregulowano za pomocą 
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pracy “Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego” B. Groickiego [15, s. 
126]. Praca F. Czujkiewicza “Sąd i rozprawa w prawach małorosyjskich” była na 
praktyce stosowana w sądach ukraińskich do momentu ich likwidacji, stała się cennym 
zabytkiem prawa ukraińskiego. Innym dziełem kodyfikacyjnym o charakterze 
prywatnym była „Księga Statut oraz inne prawa małorosyjskie do tego powołane, 
korespondencje, prace i zbiory Wasylija syna Petra Kondratiewa 1764 roku”. Książka 
zawiera: krótki indeks prawa magdeburskiego z księgi „Porządek...”; wypisy z księg 
Statutu Litewskiego; wypisy z księgi „Porządek...”; wypis z księgi “Statut praw 
małorosyjskich” oraz różne materiały informacyjne [11, s. 120]. Pierwsza część pracy W. 
Kondratiewa pt. “Krótki indeks prawa magdeburskiego” ujęta została w postaci tabeli, w 
której po lewej stronie krótko przedstawione zostały normy prawa, a po prawej stronie – 
powołania się na umieszczoną w „Porządku…” księgę [9, s. 190–242]. Wymieniona praca 
została umieszczona w zbiorze opublikowanym przez M. Wasyłenkę w 1929 r. [9, s. 190–
242]. Ona nie była tłumaczeniem „Porządku sądów i spraw miejskich prawa 
majdeburskiego” B. Groickiego, tylko przestawieniem prawa magdeburskiego według 
księgi „Porządek…” [5, s. 88–89]. 

Zdaniem M. Wasyłenki, praca nie posiadała tytułu, dlatego nie od razu była 
znajdowana w spisie treści [9, s. 57–58], ponieważ w tytule umieszczonym na 
poszczególnych egzemplarzach nawet nie wspomina się słowa „porządek”. A. Jakowliw 
uważa, że nieznane jest też nazwisko autora, a praca została napisana w połowie wieku 
XVIII [6, s. 169]. Spomiędzy prac autorstwa B. Groickiego, poza dziełem “Porządek 
sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego”, do napisania rozprawy zostały 
wykorzystane „Artykuły prawa majdeburskiego” і “Ten Postęрek wybran jest z Praw 
Сesarskich” [9, s. 190–242]. W innych źródłach częściowo wspomina się Zwierciadło 
saskie, „Ułożenie soborowe” 1649 r. i in. 

Przeważnie prawo magdeburskie przedstawiane było w określonym porządku, kiedy 
najpierw podawano prawo procesowe, później – poszczególne instytuty prawa cywilnego 
i karnego. Tekst jest podzielony na części, każdy cytat jest opatrzony źródłem [6, с. 169].  

Części “Przemówienia sądowe”, “Adwokat”, “Świadek”, “Dłużnik”, “Poręczenie”, 
“Przysięga”, “Zapis”, “Zakład”, “Sprzedaż”, “Przedawnienie”, “Spadkobiercy” oraz in. 
regulowane były przez normy prawa procesowego, cywilnego, karnego, rodzinnego oraz 
inne gałęzie prawa [9, s. 196–242]. Data powstania „Krótkiego indeksu prawa 
magdeburskiego” ułożonego na podstawie księgi „Porządek…” dotychczas nie jest 
wiadoma. Jednak nie mogło to nastąpić później niż w roku 1765, ponieważ, zdaniem M. 
Wasyłenki, po raz pierwszy dzieło było opublikowane jednocześnie ze wspominaną 
pracą W. Kondratiewa [9, s. 62]. Porównując inne części „Księgi Statut i inne prawa 
małorosyjskie” z „Krótkim indeksem prawa magdeburskiego”, A. Tkacz zakłada, że jego 
autorem jest także W. Kondratiew, a księga jest jedynie częścią większego dzieła. [11, s. 
122]. Autor niniejszego badania jest podobnego zdania.  

Druga część dzieła W. Kondratiewa nosiła nazwę „Wypis z księgi Statutu artykułów 
wszystkich rozdziałów po kolei ze znaczeniem, które jest zgodne lub przyzwoite” [9, s. 
148–158]. Ta część bazuje na Statucie Litewskim. 

Omówieniu spraw karnych poświęcona jest część trzecia dzieła W. Kondratiewa pt. 
“Krótko wypisano z praw małorosyjskich księgi „Porządek…”, z artykułów prawa 
magdeburskiego, prawa cesarskiego, z oznajmieniem, jakie w tych prawach za winy 
następują kary i straty i na jakich stronach o tym mowa” [9, s. 243–259]. Ta część „Księgi 
Statut i inne prawa małorosyjskie” także ułożona jest według określonego systemu, gdzie 
najpierw podaje się normę prawa, a po prawej stronie – powołanie się na pracę z księgi 
„Porządek…”. Na „Porządek…” autor powołuje się 124 razy, na “Artykuły prawa 
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majdeburskiego, które zowią Speculum Saxonum” – 86, a na “Ten Postęрek wybran jest 
z Praw Cesarskich, który Karolus V. Cesarz kazał wydać po wszystkich swoich 
Państwach…” – 40 (łącznie 250 powołań) [11, s. 122]. 

Zdaniem M. Wasyłenki, autor pracy “ Krótko wypisano z praw małorosyjskich 
księgi „Porządek…”, z artykułów prawa magdeburskiego, prawa cesarskiego, z 
oznajmieniem...”, musiał być wykwalifikowanym prawnikiem i znawcą prawa 
magdeburskiego, na co wskazuje fachowe formułowanie tez z prac B. Groickiego 
należących do księgi „Porządek…” [9, s. 61–62]. W pierwszej części wykorzystano 30 tez 
dotyczących sądów miejskich, adwokatów i in. [6, s. 173]. Tu również uwzględniono 
szereg norm ze“Speculum Saxonum та Jus Municipale” P. Szczerbicza. Do drugiej 
części z „Porządku…” wypisano 15 tez dotyczących porządku w sądach, główszczyzny, 
mordercy, który uniknął kary [6, s. 174]. Nie wzięto pod uwagę dokładnej analizy 
sądownictwa oraz systemu sądowego sądów miejskich, ponieważ na Hetmańszczyźnie 
one praktycznie nie były stosowane.  

Na podstawie trzeciej części wykorzystano 56 tez regulujących prawo procesowe, 
obowiązkowy udział w postępowaniu stron procesowych, pobranie kary pieniężnej za 
nieobecność w sądzie, adwokaturę, poręczenie, odsunięcie sędziego, debaty sądowe, 
układ przysięgi żydowskiej, tryb opisu i oszacowania mienia i in. [9, s. 243–259]. Szereg 
norm wzięto z “Speculum Saxonum”. Jeśli ktoś powoływał się na świadków, to 
wszczynał sprawę sądową. Świadkami nie mogli być nieletni, służący, kobiety, 
marnotrawcy, łamiący przysięgę, osądzeni. Zeznania jednego świadka nie są brane pod 
uwagę [6, s. 174]. 

Z części czwartej wykorzastano 23 tezy dotyczące wykonania orzeczeń sądowych. 
Tu można przytoczyć parę przykładów: “Złodziej musi być powieszony”, “Czarownik 
musi być spalony” [9, s. 250]. 

Liczba wszystkich krótkich tez wynosi 250, z których do “Porządku sądów i spraw 
miejskich” należą 124 tezy, “Artykułów prawa majdeburskiego” – 86 tez, a do “Postępku 
wybranego z praw cesarskich” – 40 tez [6, s. 173]. 

Autor pracy “ Krótko wypisano z praw małorosyjskich księgi „Porządek…”, z 
artykułów prawa magdeburskiego, prawa cesarskiego, z oznajmieniem...” jest nieznany, 
tak samo jak nieznany jest też autor pracy “Krótki indeks prawa magdeburskiego z księgi 
“Porządek...”. Ta praca również nie mogła się okzać wcześniej, niż w roku 1765. 
Zdaniem większości badaczy, w tym A. Jakowliwa i M. Wasyłenki, autorem pracy nie 
mógł być W. Kondratiew. Podobnego zdania jest też autor niniejszej rozprawy. 
Natomiast W. Czechowycz wszystkie 4 części zbioru W. Kondratiewa zaliczał do 
wyników jego prywatnej pracy kodyfikacyjnej [16, s. 125]. Rozprawa była 
wykorzystywana jako poradnik prawa magdeburskiego i pomoc dydaktyczna. Podobnie 
do poprzednich ułożona jest też część czwarta „Księgi Statut i inne prawa małorosyjskie” 
nosząca nazwę „Ekstrakt z księgi statutu praw małorosyjskich”, której podstawą stał się 
Statut Litewski. “Księga Statut i inne prawa małorosyjskie” nie uzyskała statusu 
oficjalnego, ale była powszechnie wykorzystywana przez pracowników systemu 
sądowego na Ukrainie, ponieważ zawierała fachowe tłumaczenie poszezgólnych księg 
prawa magdeburskiego i Statutu Litewskiego w języku staroukraińskim. Spomiędzy 
źródeł prawa magdeburskiego w pracy W. Kondratiewa „Księga Statut i inne prawa 
małorosyjskie” wykorzystane zostały też przetłumaczone na język staroukraiński prace 
B. Groickiego, które weszły do księgi pod ogólnym tytułem “Porządek”. Podaje się 
krótki spis treści poszczególnych norm prawnych z odesłaniem do źródła. 

Innym prywatnym dziełem kodyfikacyjnym stała się praca nieznanego autora końca 
XVIII w. – “Krótkie uogólnienie Statutu” („Kratkij zvid Statutu”). Już strona tytułowa 
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pracy wskazuje, że podstawowym źródłem był Statut Litewski oraz też inne rozprawy. 
Praca zawiera normy prawa cywilnego, karnego i procesowego. Autor również był 
praktykującym pracownikiem ówczesnego systemu sądowego na Ukrainie, na co 
wskazuje wykorzystywanie źródeł prawa i ich praktyczna realizacja w postaci krótkich 
tez z różnych źródeł. “Krótkie uogólnienie statutu” zostało napisane w latach rządów 
cesarza Pawła I, pod koniec wieku XVIII, kiedy częściowo był wznowiony system 
sądowy na Ukrainie [6, s. 166]. Spomiędzy źródeł prawa magdeburskiego do napisania 
pracy wykorzystane zostały “Porządek sądów i spraw miejskich” i“Artykuły prawa 
majdeburskiego” B. Groickiego, “Prawo chełmińskie” P. Kuszewicza oraz “Speculum 
Saxonum”, “Jus Municipale” P. Szczerbicza i in. Praca rozpoczyna się od definicji 
dotyczących apelacji. Między innymi, wzorując na pracy “Porządek sądów i spraw 
miejskich prawa majdeburskiego”, w terminie tygodniowym wnoszono apelacje do 
wyższego sądu miejskiego, a na podstawie “Prawa chełminskiego” określano początek 
terminów wnoszeni apelacji [9, s. 159]. 

Rozdziały „Bój”, „Niebieskie rany kto udowodni lub oprotestuje, ten ma ważniejsze 
dowody” oraz “W wypadku wspólnej kłótki sąd nie jest możliwy” były napisane z 
uwzględnieniem “Artykułów prawa majdeburskiego” [17, s. 43–75]. Z uwzględnieniem 
“Porządku sądów i spraw miejskich” w rozdziale “Długi” zaznacza się: pod przysięgą 
dłużnik jest zobowiązany zeznać, że sam nie posiada złota, srebra, pieniędzy i nie 
przechowuje ich u innych osób, jak również, że nie ma własnych dłużników [13, s. 108]. 

W rozdziale „Ślub”, wzorując na pracy “Porządek sądów i spraw miejskich”, 
określa się zasady i tryb podziału mienia: w wypadku śmierci żony, “wszystkie rzeczy, 
które ona przyniosła do domu męża, muszą być zwrócone jej krewnym, jedynie oprócz 
tych rzeczy, które zostały spożyte lub wykorzystane ” [13, s. 181–187]. Na podstawie 
„Artykułów prawa majdeburskiego” zaznacza się, że w wypadku kupna domu prawo 
własności dotyczyło również wszystkich pomieszczeń gospodarczych [13, s. 18–21]. W 
rozdziale „Mienie” zakazuje się przeniesienia własności mienia, w związku z którym 
wszczęto rozprawę sądową. [13, s. 18–19]. Za pomocą prac“Speculum Saxonum” і 
“Porządek sądów i spraw miejskich” regulowane były kwestie dotyczące niezgodnego z 
prawem zawładnięcia obcego mienia: “Jeśli ktoś zawładnął czyjeś mienie i zostało to 
udowodnione przez sąd, to traci on taką samą część własnego mienia” [9, s. 175]. W 
rodziale „Oskarżeni” chodziło o to, że oskarżeni przeważnie częściej musieli udawadniać 
swoją niewinność poprzez składanie przysięgi [9, s. 178].  

Prawo magdeburskie stało się jednym ze źródeł „Ekstraktu praw małorosyjskich” z 
1767 r, którego jeden egzemplarz przechowuje się w archiwum Sankt-Petersburga. 
“Ekstrakt” w tłumaczeniu z łacińskiego znaczy „to, co wyciągnięte, pobrane” [18, s. 86]. 
“Ekstrakt praw małorosyjskich” po raz pierwszy wprowadził do obiegu naukowego 
profesor Uniwersytetu Kijowskiego A. Tkacz. Autorem pracy był A. Bezborodko – stały 
członek Sądu Generalnego, towarzysz bunczukowy, od roku 1797 – kanclerz Imperium 
Rosyjskiego [19, s. 20]. „Ekstrat praw małorosyjskich” składał się ze wstępu i 17 
rozdziałów, do niektórych z nich dodane były najważniejsze akty prawne [18, s. 86]. 
Wstęp zawierał rozkaz cesarski z dnia 14 grudnia 1766, rozkaz senatu dotyczący 
wyborów deputata komisji Kolegium Małorosyjskiego z dnia 19 lutego 1767 r., 
rozporządzenie P. Rumiancewa z dnia 9 kwietnia 1767 r. oraz roporządzenie Kolegium 
Małorosyjskiego z dnia 5 maja 1767 r. dotyczące sporządzenia „Ekstraktu…” [18, s. 87]. 
Rozdziały są ponumerowane literami alfabetu i nazwane w taki sposób: „O głównych 
rządach w Małej Rosji”, “O sądach”, “O prawach”, “O trybie i zasadach prowadzenia 
rozpraw sądowych”, “O majątkach państwowych” i in. [20, s. 350]. Źródłami „Ekstraktu 
praw małorosyjskich”, zdaniem A. Tkacza, były: akty prawne, prawo obyczajowe, 
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praktyka sądowa i administracyjna. Najczęściej (146 odesłań) autor powołuje się na 
normatywno-prawne akty władz rosyjskich. Na drugim miejscu znalazły się normatywne 
akty władz Hetmańszczyzny (131 odesłań). Na polsko-litewskie ustawodawstwo, do 
którego A. Tkacz zalicza też źródła prawa magdebrskiego, autor powołuje się 99 razy. 
Mianowicie chodzi o „Porządek praw cywilnych” i „Artykuły prawa majdeburskiego” B. 
Groickiego (autor powołuje się 12 razy), „Zwierciadło saskie” – 2 razy. Ogólna liczba 
odsyłań do różnych źródeł w „Ekstrakcie praw małorosyjskich” wynosi 417.  

Status prawny miast określony został w rodziale dziewiątym pod tytułem „O 
miastach” , gdzie autor wykorzystał postanowienia polskiego sejmu z roku 1496 i 
umowę perejasławską z 1654 r. [18, s. 88]. Najpierw A. Bezborodko określa ogólne prawa 
miast i ludności miejskiej, a później określa prawa poszczególnych miast, a mianowicie 
Czernihowa, Staroduba, Młyna, Pogara, Nowgoroda-Siwerskiego, Niżyna i in. W 
„Ekstrakcie praw małorosyjskich” zaznacza się, że odpowiednio do „Artykułów” B. 
Chmielnickiego miastom przysługują poprzednie prawa. Analizując status prawny 
poszczególnych miast, A. Bezborodko krótko przedstawia treść przywilejów, wyróżnień 
i uniwersałów, na których podstawie miastom zostało przyznane i potwierdzone prawo 
magdeburskie. W tym określono przywileje, na których podstawie Czernihów otrzymał 
prawo magdeburskie, pokazano osobliwości funkcjonowania organów samorządu 
miejskiego (wójta, burmistrza, ławników). Analizie też poddano gramotę carską z 1666 
r., uniwersały hetmańskie XVII–XVIII w. potwierdzające prawo magdeburskie i szereg 
przywilejów, według których obowiązuje zakaz wtrącania się do pracy samorządzów [18, 
s. 88]. 

“Ekstrakt praw małorosyjskich” A. Bezborodki nie zdobył statusu oficjalnego. On 
został przekazany do archiwum senatu urzędowego oraz pozostał zabytkiem prawa 
ukraińskiego [20, s. 350]. 

Jednocześnie Drugie Kolegium Małorosyjskie prezentujące interesy caratu 
rosyjskiego na Ukrainie przeprowadziło szereg przedsięwzięć mających na celu 
likwidację wszystkich struktur Hetmańszczyzny. Wprowadzono nowy ustrój 
administracyjno-terytorialny, wdrożono rosyjski system administracyjny i prawny. Na 
Ukrainie zaczęły obowiązywać “Postanowienia o powstaniu gubernii 1775 r.” [11, s. 134]. 
Zdaniem A. Tkacza, trzeba było też dostosować starą praktykę administracyjną do 
wymagań nowego ustawodawstwa [11,s. 134–135]. W tym celu sięgnięto po „Ekstrakt 
praw małorosyjskich” z 1767 r. i na jego podstawie podjęto próbę połączyć ówczesne 
prawo ukraińskie z rosyjskimi aktami normatywno-prawnymi [11, s. 134]. Otóż w roku 
1786 powstaje zbiór prawa zatytułowany „Ekstrakt rozkazów, instrukcji oraz 
postanowień”. Po raz piewszy praca została odnaleziona w bibliotece Aleksandriwskiej 
Szkoły Zawodowej w Niżynie przez profesora L. Chojnockiego w roku 1875. Ten zbiór 
badali też O. Kistiakiwski i M. Wasyłenko. Ostatni sprawdził teksty aktów 
normatywnych, dokonał rozjaśnienia poszczególnych terminów prawniczych oraz 
opublikował go w roku 1902. [21, s. 13–296]. A. Tkacz uważa, że “Ekstrakt rozkazów, 
instrukcji oraz postanowień ” z 1786 r.został utworzony na podstawie „Ekstraktu praw 
małorosyjskich” z 1767 r. [11, s. 136]. Część tekstu „Ekstraktu praw małorsyjskich” z 
1767 r. została usunięta, a inne części podano w nowej redakcji. Ze względu na 
pobudowę “Ekstrakt rozkazów, instrukcji oraz postanowień” przypomina podzielony na 
części zbiór z 1767 r. Częściom tym przysługowały numery porządkowe od 1 do 19 (w 
odróżnieniu od zbioru z 1767 r., który był podzielony na 16 rozdziałów). “Ekstrakt 
rozkazów, instrukcji oraz postanowień” z 1786 r. na 2/3 składa się z „Ekstraktu praw 
małorosyjskich”, jednak struktury zbiorów w znacznym stopniu się różnią. Celem pracy 
było usprawiedliwienie likwidacji samodzielnych rządów na Ukrainie oraz utwierdzenie 
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na jej terytorium rosyjskich organów władzy. Spomiędzy nowych rozdziałów, które 
weszły do “Ekstraktu rozkazów, instrukcji oraz postanowień” należy wymienić takie: “O 
apelacji”, “ O komonnych pułkach kompanijnych”, “O przyłączeniu niektórych 
małorosyjkich miasteczek do namiesnictwa katerynosławskiego ”, “O raskolnikach z 
wielkoruskich i różnych ludzi, którzy zamiszkali w Małorosji [21, s. 21–296]. Zdaniem 
M. Wasyłenki, „Ekstrakt rozkazów, instrukcji oraz postanowień” nosił charakter 
oficjalny [21, s. 6]. Podobnego zdania są też inni badacze ukraińscy. A. Tkacz pisał, że 
status oficjalny przysługiwał obu zbiorom [11, s. 138]. Współczesny badacz ukraiński W. 
Czechowycz zaznacza, że zatwierdzony przez senat zbiór z 1786 r. został rozesłany po 
Ukrainie celem praktycznego wykorzystania [22, s. 350]. Analogiczne są też źródła obu 
zbiorów. W wypadku “Ekstraktu rozkazów, instrukcji oraz postanowień” liczba odesłań 
do normatywno-prawnych aktów Imperium Rosyjskiego wynosi 186 razy, do norm 
organów autonomicznej władzy Ukrainy – 143 razy, do ustawodawstwa polsko-
litewskiego – 118 razy. Mówiąc o ustawodawstwie polsko-litewskim, jak już było 
wspomniane wyżej, ma się na myśli też źródła prawa magdeburskiego.  

W “Ekstrakcie rozkazów, instrukcji oraz postanowień” dużo miejsca poświęca się 
analizie prac B. Groickiego podanych pod ogólną nazwą „Księga Porządek praw 
cywilnych” i podzielonych na 4 części. Zostały tu umieszczone „Artykuły prawa 
majdeburskiego”, “Prosec wybrany z praw cesarskich”, “Statut spłaty grzywien w sądach 
prawa majdeburskiego”, “Uzupełnienie księgi Porządek artykułów prawa 
majdeburskiego”, “Tytuły o obronie sierot i wdów” oraz “Zniesienie oraz zmniejszenie 
przesadnie stosowanych płatności…” [21, s. 101–114]. Tu został też umiszczony 
„Enchiridion”.  

Prawo magdeburskie stało się też jednym z podstawowych źródeł pracy “Zbiory praw 
małorosyjskich z 1807 r.”, która została wprowadzona do obiegu naukowego przez profesora 
Uniwersytetu Kijowskiego im. T. Szewczenki A. Tkacza [23, s. 12]. W 1993 r. dzięki 
staraniom naukowców Instytutu Państwa i Prawa Ukrainy im. W. Koreckiego “Zbiory praw 
małorosyjskich” po raz pierwszy okazały się drukiem. Praca została sporządzona na początku 
wieku XIX przez zespół powołany do spraw systematyzacji prawa na Ukrainie Lewobrzeżnej 
(przewodniczący zespołu Fedor Dawydowycz) [11, s. 141–150] 

W “Zbiorach praw małorosyjskich” dokonano 1255 odesłań. Praca składała się z 3 
części: o osobach, o czynnościach, o rzeczach, które z kolei dzieliły się na 5 księg, a te 
były zbudowane z 42 rozdziałów, na które składało się 1377 paragrafów [11, s. 145–150]. 
Część pierwsza była ujęta w jednej księdze pod tytułem „Zbiór praw małorosyjskich 
dotyczących osób w oparciu o dane zebrane poprzez komisje …” i składała się z 8 
rozdziałów i 303 paragrafów [23, s. 19–82]. Druga część zbioru nosiła nazwę “Zbiór praw 
małorosyjskich sporządzony celem ułożenia części 2. dotyczącej czynności”, składała się 
z 4 rozdziałów i 289 paragrafów [23, s. 84–165]. Największa była część trzecia zbioru 
składająca się z 3 księg zatytułowanych ogólną nazwą “Wypis z praw w Małorosji 
stosowanych, sporządzony celem ułożenia trzeciej części poświęconej rzeczom lub 
mieniu” [23, s. 243–344]. Wśród źródeł zbioru można spotkać Statut Litewski, prawo 
magdeburskie i chełmińskie, Zwierciadło saskie i „Porządek…”. Najczęściej autor odsyła 
do Statutu Litewskiego z 1588 r. (515), który został przetłumaczony na język rosyjski w 
roku 1744.  

Spomiędzy źródeł prawa niemieckiego przeważają odesłania do Zwierciadła 
saskiego (457), prawa chełmińskiego (224), prawa magdeburskiego i „Porządku…” (58) [11, s. 147]. 

Aktywne wykorzystanie w “Zbiorze praw małorosyjskich z 1807 r.” prawa 
magdeburskiego związane jest z fachowością członków komisji kodyfikacyjnej oraz 
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wielowiekową tradycją jego stosowania na Ukrainie [23, s. 10]. W księdze pierwszej 
zatytułowanej „Zbiór praw małorosyjskich dotyczących osób w oparciu o dane zebrane 
poprzez komisje …” na podstawie prawa magdeburskiego określony został wiek 12 lat w 
wypadku dziewczyn i 14 lat w wypadku chłopców, po którego ukończeniu przysługuje im 
zdolność prawna do dziedziczenia. Tu także podaje się listę mienia, które żona nie mogła 
darować bez zezwolenia męża, jak również mienia, które nie mogło być podarowane 
małżeństwu bez zgody na to spadkobierców: “Nie wolno darować powyżej trzech 
szelagów” [23, s. 27]. W oparciu o prawo chełmińskie w tym rozdziale zostały uregulowane 
osobiste i majątkowe prawa małżeństwa, kwestie opieki, prawa i obowiązki rodziców i 
dzieci [23, s. 41–81]. W drugiej księdze pt. “Zbiór praw małorosyjskich sporządzony celem 
ułożenia części 2. dotyczącej czynności” określony został tryb darowizny ziemi, innego 
mienia ruchomego i nieruchomego [23, s. 96–99]. Cechą szczególną pracy stało się 
wykorzystanie norm chełmińskiego prawa karnego. Mianowicie określony został tryb 
ukarania za zadawanie uszkodzeń cielesnych: art. 119–126, 132–154 [23, s. 142–146]. W 
trzeciej księdze zatytułowanej “Wypis z praw w Małorosji stosowanych, sporządzony 
celem ułożenia trzeciej części poświęconej rzeczom lub mieniu” na podstawie prawa 
magdeburskiego i chełmińskiego określone zostały zagadnienia dotyczące klasyfikacji 
rzeczy, terminów przedawnienia rozczeń. Tak, na podstawie prawa chełmińskiego w art. 
180 określony został 30-letni i 6-miesięczny termin przedawnienia roszczeń o zdobycie 
prawa własności do ziemi i innego mienia nieruchomego [23, s. 218].  

W najpełniejszym zakresie prawo magdeburskie i chełmińskie zostały wykorzystane 
do napisania części trzeciej, na którą składają się księgi 3, 4 i 5. Na przykład w księdze 
czwartej pt „ Zbiór praw małorosyjskich części III o rzeczach” na podstawie prawa 
chełmińskiego uregulowany został tryb sporządzania umów darowizny, kupna-sprzedaży 
oraz sposoby zapewnienia realizacji zobowiązań [23, s. 243–296]. W piątej księdze pt. 
“Zbiór praw w Małorosji stosowanych części III o rzeczach od 21 do 30 rozdziału”, 
bazując na założeniach prawa chełmińskiego i magdeburskiego, uregulowany został tryb 
zawierania umów kupna-sprzedaży oraz prawo spadkowe [23, s. 305–344]. Pod 
względem struktury praca „Zbiór praw małorosyjskich z 1807 r.” podobna jest do 
“Prawa cywilnego chełmińskiego” P. Kuszewicza. 

Prawo cywilne w pracy regulowane jest głównie przez Statut Litewski, Zwierciadło 
saskie, prawo chełmińskie i magdeburskie. Na przykład w największej części trzeciej 
regulującej prawo własności do Statutu Litewskiego odwołano się 264 razy, do 
Zwierciadła saskiego – 251 razy, do prawa chełmińskiego – 135 i do prawa 
magdeburskiego – 43 razy [11, s. 147]. 

Najsłynniejszym zabytkiem prawa ukraińskiego XVIII w. uważany jest kodeks 
“Prawa, według których sądzony jest naród ukraiński” albo Kodeks z 1743. Praca nad 
jego stworzeniem rozpoczęła się w roku 1728. Dzieło powstawało w oparciu o już 
wspomniane „Stanowcze punkty” cara Piotra II wydane Danyle Apostołowi, przez które 
zaplanowane było dokonanie przekładu praw małorosyjskich na język rosyjski oraz 
stworzenie na bazie aktualnych praw jedynego Kodeksu [3, s. 19–20]. Z rozkazu cara 
powołana została komisja kodyfikacyjna licząca 12 osób, a w roku 1738 ich liczbę 
zwiększono do 18 osób. Zatrudnionych zostało 6 osób mających się zajmować 
przekładem z języka łacińskiego na język rosyjski. W skład komisji weszli 
przedstawiciele starszyzny kozackiej, duchowieństwa i mieszczaństwa. W pracach nad 
Kodeksem z roku 1743 wzięło udział 49 osób, w tym – 6 przedstawicieli miast. W roku 
1734 rosyjska caryca Anna Iwanowna wydała nowy rozkaz potwierdzający dokument z 
roku 1728: “Prawa nazwane Statutami magdeburskimi i saskimi, według których 
sądzony jest naród małorosyjski, przetłumaczyć na język wielkoruski i sprowadzić trzy 
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prawa do jednego”. Patrząc na nazwy rozkazów carskich, można dojść do wniosu, że w 
Rosji nie posiadali precyzyjnej informacji na temat normatywno-prawnych aktów 
stosowanych na Hetmańszczyźnie, nazywając ostatnie „Statutami magdeburskimi i 
saskimi”, chociaż statutem był Statut Litewski, a prawem – prawo magdeburskie. 
Zdaniem A. Jakowliwa, pierwszym przełożonym Komisji oraz jej najaktywniejszym 
członkiem został setnik Wasyl Stefanowicz, który studiował w Akademii Kijowsko-
Mohylańskiej, a w ciągu 6 lat – na uniwersytetach niemieckich, austriackich i włoskich 
[3, s. 27–28]. W. Stefanowicz był zwolennikiem pomysłu stworzenia nowego Kodeksu, 
nie zaś mechanicznego tłumaczenia istniejących źródeł. Od roku 1734 przewodniczącym 
Komisji był sędzia generalny Iwan Borozna. W odróżnieniu od W. Stefanowicza był on 
przedstawicielem nurtu konserwatywnego i uważał, że praca Komisji nie może 
przekraczać granic Statutu Litewskiego będącego prawem fundamentalnym [3, s. 28]. 
Następnymi przewodniczącymi komisji kodyfikacyjnej byli generalny oboźny Jakiw 
Łyzogub i generalny chorąży Mykoła Chanenko. Praca z napisania Kodeksu była 
wykonywana w sposób, kiedyto materiał ustawodawczy zawarty w kilku księgach był 
tłumaczony i publikowany pod osobnymi nagłówkami. Długie artykuły dzielono na 
krótsze, w wypadku niezgodności artykuły udoskonalano „z uwzględnieniem po nowemu 
wydanych praw saskich” [6, s.178]. Jednocześnie stare prawa obowiązujące na Ukrainie 
w okresie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczy Pospolitej Polskiej niejednokrotnie 
były potwierdzane przez carów moskiewskich, więc trudno było je zlikwidować [24, s.6–
8]. Na koniec roku 1736 przetłumaczono wszystkie księgi i przygotowano składającą się 
z 30 rozdziałów wersję próbną Kodeksu [24, s.25–26]. Latem 1743 r. praca nad 
Kodeksem była skończona. Powstały 3 jego egzemplarze podpisane przez członków 
Komisji i przeznaczone dla Senatu, Generalnej Kancelarii Wojskowej oraz delegacji, 
która miała odbyć do Petersburga [3, s. 25]. Z dotychczas nieznanych przyczyn 
gubernator generalny Bibikow odesłał Kodeks do Senatu dopiero w roku 1744. Tam 
Kodeks leżał do 1756 r., kiedyto hetman K. Rozumowski powołał komisję, której 
zadaniem był przegląd teksu Kodeksu [24, s.7–8]. Na posiedzeniach Komisji w roku 
1758 і 1763 zdania starszyzny kozackiej dotyczące Kodeksu znowu nie były spójne: 
część konserwatywna była zdania, że nawet po przyłączeniu Ukrainy do Carstwa 
Rosyjskiego stosowany jest jednak Statut Litewski nazywany „prawem narodowym”, a 
zatwierdzenie Kodeksu znaczyć będzie złamanie „najświętszego przywileju Ukrainy do 
sprawowania sądów według własnych praw wydanych przez polskich królów i carów 
moskiewskich” [3, s. 32]. Profesor A. Tkacz twierdził, że praca nad Kodeksem trwała do 
1767 r. [11, s. 91]. Otóż Kodeks z 1743 r. zwany “Prawami, według których sądzony jest 
naród ukraiński” nie zdobył statusu oficjalnego i nadal działał na terytorium Ukrainy w 
jakości komentarza do Statutu Litewskiego, prawa magdeburskiego oraz jako pomoc 
dydaktyczna [25, s.14–17]. Pracę wykorzystywano do następnych kodyfikacji prawa na 
Ukrainie w XVIII w. A. Jakowliw zaznaczał, że Kodeks z 1743 r. nie zdobył statusu 
oficjalnego, ponieważ członkowie Senatu nie posiadali wiedzy w dziedzinie prawa 
magdeburskiego i Statutu Litewskiego i nie potrafili podjąć decyzji w tej kwestii. 
Drugim powodem stała się niechęć starszyzny kozackiej wobec zmian w 
ustawodawstwie ze względów osobistych i patriotycznych [3, s. 34]. Współcześni 
niemieccy badacze H. Lück [14, s. 112] i R. Liberwirth [8, s. 25] pisali: Kodeks z 1743 r. 
miał zatwierdzić autonomiczny status Ukrainy, a to było sprzeczne z centralistyczną 
pozycją rządu rosyjskiego. Autor niniejszej rozprawy jest podobnego zdania. Ze względu 
na system i sposób układu Kodeks z 1743 r. pozytywnie się zarysowuje na tle 
ówczesnych kodeksów, mianowicie Statutu Litewskiego z 1588 r., “Ułożenia 
soborowego z 1649 r.”, jak również szeregu kodeksów zachodnioeuropejskich [3, s. 34]. 
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Źródłami Kodeksu z 1743 р. są Statuty Litewskie, Zwierciadło saskie, prawo 
magdeburskie, prawo obyczajowe, normatywno-prawne akty Hetmańszczyzny i 
ustawodawstwo rosyjskie [11, s. 35–51]. 

Ze względu na nazwę podawaną w rozkazach cara źródła prawa sasko-
magdeburskiego są przez badaczy ukraińskich dzielone na trzy grupy [3, s. 40]. Do 
drugiej grupy zalicza się źródła przez komisję wykorzystywane i cytowane, lecz nie 
wymienione; do grupy trzeciej – źródła stosowane przez komisję kodyfikacyjną, lecz 
przez nią nie cytowane.  

Do pierwszej grupy zalicza się prace lwowianina Pawła Szczerbicza. Nie były to 
jedynie dosłowne tłumaczenia na język polski łacińskich ytworów Mikołaja Jaskiera. On 
korzystał z niemieckich oryginałów tych prac, odpowiednio uzupełniając je we własne 
uwagi [26, s. 50–51]. Najpierw komisja korzystała z polskojęzycznej wersji prac P. 
Szczerbicza i tłumaczyła na język rosyjski miejsca podawane w Kodeksie [3, s. 41].  

Następną szeroko stosowaną przez komisję pracą jest rozprawa P. Kuszewicza 
“Prawa chełmińskiego poprawionego z lacińskiego języka na polski pzetłumaczonego» 
wydana w Poznaniu (1623) i Warszawie (1646 oraz 1697) [3, s. 20]. Badacze nie są 
zgodni co do tego, kto inicjował wykorzystanie przez komisję „Prawa chełmińskiego” P. 
Kuszewicza [6, s. 180–181]. A. Jakowliw pisał, że odpowiednia inicjatywa 
najprawdopodobniej miała miejsca. Komisja kodyfikacyjna nazwała prawo chełmińskie 
dodatkiem do Zwierciadła saskiego P. Szczerbicza, pragnąc uniknięcia zarzutów co do 
wykorzystywania źródeł nie należących do rozkazów cara [3, s. 41]. Komisja mogła 
stosować prawo chełmińskie w celu rozszerzenia bazy źródłowej pracy oraz w celu 
usunięcia sprzeczności pomiędzy różnymi aktami normatywno-prawnymi, które miały 
miejsce w czasie pracy nad Kodeksem. 

Uważamy, że pracę P. Kuszewicza „Prawo chełmińskie” przywiózł jeden z 
członków komisji kodyfikacyjnej, który studiował na uniwersytetach niemieckich, w tym 
też pruskich, albo była ona przechowywana w prywatnych bibliotekach na Ukrainie. Jak 
już było wspomniane, prawo chełmińskie stosowane było w miastach na Wołyniu i 
Podlasiu jak również w kilku wsiach galicyjskich. Komisja przetłumaczyła go na język 
rosyjski i wykorzystała do napisania Kodeksu pod nazwą „Ptawo księgi chełmińskiej” [22, s. 25]. Jeden egzemplarz został przetłumaczony przez członków komisji 
kodyfikacyjnej. Jest on przechowywany w archiwach Sankt-Petersburga. Do pierwszej 
grupy źródeł należą też prace B. Groickiego, które na Ukrainie pojawiły się pod ogólną 
nazwą „Porządek”, a po raz pierwszy łącznie zostały wydane w roku 1616 [3, s. 43] . 
Zbiór ten nazwany był tak samo jak praca B. Groickiego “Porządek sądów i spraw 
miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej”. Komisja kodyfikacyjna 
przetłumaczyła go na język rosyjski i cytowała w tekście: “О urzędzie obywateskim” і 
“О osobach należących do sądu” [28, s. 85]. 

Jeszcze jedną pracą B. Groickiego stosowaną przez komisję kodyfikacyjną do 
napisania Kodeksu i umieszczoną w „Porządku…” stały się “Artykuły prawa 
majdeburskiego, które zowią Speculum Saxonum”. W tekście Kodeksu z 1743 r. komisja 
kodyfikacyjna cytowała tę pracę [28, s. 43–44]. 

Tłumacząc “Artykuły prawa majdeburskiego”, komisja kodyfikacyjna dzieliła je na 
punkty, których nie ma w oryginale B. Groickiego. Stosowane przez komisję normy 
prawa karnego zawarte były głównie w pracy B. Groickiego pt.“Ten Postęрek wybran 
jest z praw cesarskich, który Karolus V cesar kazał wydać po wszystkich swoich 
Рaństwiach”, która została napisana na podstawie kodeksu Karola V nazywanego 
„Karolina”. W Kodeksie z 1743 r. “Postępek...” cytowano tak samo jak „Porządek…” [28, s. 77]. Następnym działem wykorzystanym do napisania Kodeksu z 1743 r. są 
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“Tytuły prawa majdeburskiego do Porządku і do Artykułów, pierwej po polsku 
wydanych”. Tłumacząc pracę, komisja kodyfikacyjna podzieliła ją na punkty i 
przytoczyła w tekście w postaci cytatów [28, s. 417]. Jeszcze jedną rozprawą B. 
Groickiego zaliczaną do źródeł prawa magdeburskieg i cytowaną przez komisję 
kodyfikacyjną w tekście Kodeksu z 1743 р. stał się “Reyestr do Porządku і do Artykułów 
Prawa Majdeburskiego i Cesarskiego”.  

Do drugiej grupy źródeł zalicza się prace prawie nieuwzględnione podczas napisania 
Kodeksu z 1743 r. One nie są wspominane w carskich rozkazach, ale z inicjatywy 
komisji były cytowane w tekście “Praw, według których sądzony jest naród ukraiński”. 
Wśród nich znalazła się praca Jana Kirsteina Cezaryna pt. “Enchiridion, aliguot locorum 
Commonium Juris Majdeburgensis” która, nie patrząc na niewielką objętość, cieszyła się 
wielką popularnością na Ukrainie [3, s. 46]. F. Taranowski zaznaczał, że w raporcie 
członkowie komisji kodyfikacyjnej wspominali, że „“Enchiridlion” został 
przetłumaczony przypadkowo, ponieważ wraz z innymi pracami B. Groickiego był 
umieszczony w jednej książce” [26, s. 51]. 

Jak już było wspomniane wcześniej współcześni niemieccy badacze jedynie 
częściowo zaliczają “Enchiridlion” do źródeł prawa magdeburskiego, ponieważ 
większość jego norm należy do prawa rzymskiego i tylko niektóre z nich do prawa 
magdeburskiego [14, s. 124]. Jeszcze jedno źródło z tej grupy to dość znana na ziemiach 
Ukrainy Zachodniej ostatnia praca B. Groickiego “Obrona sierot і wdów”. W sądach 
ona jednak była stosowana nie dość często. Biorąc pod uwagę to, że rozprawa nie była 
wspominana ani w carskich rozkazach, ani w liście tłumaczeń, komisja kodyfikacyjna 
zaznaczyła: “Księga o obronie sierot i wdów wydrukowana była w niektórych 
Porządkach” [3, w. 47]. A. Jakowliw uważa (chociaż jest to mało możliwe), że do 
dyspozycji komisji mógł być też zbiór zatytułowany „Porządek…”, do którego należała 
praca “Obrona sierot і wdów”. W tekście Kodeksu z 1743 r. ona była cytowana w 
określonym porządku – “Porządek. O obronie sierot i wdów ” [28, s. 181].  

Wśród źródeł, z których komisja kodyfikacyjna korzystała, ale z przyczyn już 
określonych nie cytowała w tekście pracy, przede wszystkim wymienia się prace M. 
Jaskiera. Dwie pierwsze były dokładnym tłumaczenie niemieckich oryginalnych prac, a 
trzecia stała się swoistym indeksem poprzednich części [3, s. 48]. Rozprawy M. Jaskiera 
były dobrze znane badaczom prawa magdeburskiego J. K. Cezaremu, J. Tucholczykowi, 
P. Szczerbiczowi, B. Groickiemu i in. Dokonując tłumaczeń prac B. Groickiego i P. 
Szczerbicza, okazało się, że nie są one dokładnym tłumaczeniem niemieckich 
oryginałów, a są uzupełniane z innych źródeł.  

W raporcie sporządzonym przez I. Borozna dla kierownika zarządu Urzędu 
Hetmańskiego księcia Szachowskiego było napisane: komisja kodyfikacyjna postanowiła 
przetłumaczyć Zwierciadło saskie w 3 księgach napisanych w języku łacińskim bez 
podawania jego autora [27, s. 18–19]. Tym sposobem komisja uzasadniła potrzebę 
wykorzystania źródeł wychodzących poza granice określone w rozkazach cara i 
konieczność ich stosowania w wypadkach zaistnienia sprzeczności poszczególnych 
zagadnień w pracach B. Groickiego i P. Szczerbicza. F. Taranowski twierdzi, że komisja 
korzystała z niemieckich oryginałów prawa magdeburskiego i Zwierciadła saskiego [26, 
s. 48–50]. 

Niemieckie oryginały nie są wspominane w tekście Kodeksu z 1743r.. Na liście 
książek, które komisja kodyfikacyjna wzięła ze sobą do Moskwy w 1735 r., znalazły się 
3 prace Benedykta Karpcowa: “Processur jiris”, “Definitiones Forenses”, “Practica 
rerum criminalium”. W raporcie wspomina się, że one nie były tłumaczone. Jedynie 
niektóre normy dotyczące „godności boskiej” trafiły do Kodeksu z 1743 r.  
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Oprócz bezpośrednich źródeł prawa magdeburskiego wykorzystanych do napisania 
„Praw, według których jest sądzony naród ukraiński”, szereg norm prawa 
magdeburskiego trafiło do Kodeksu z 1743 r. poprzez Statut Litewski z 1588 r. [3, s. 39]. 
Tłumaczą to tym, że w 2 połowie XVI w. z powodu wpływów Polski na Litwie dobrze 
było rozwinięte prawo magdeburskie. Na przykład spomiędzy członków komisji 
kodyfikacyjnej ds. napisania Statutu Litewskiego z 1588 r. znawcami i zwolennikami 
prawa magdeburskiego był przewodniczący komisji, biskup wileński Walerian 
Protasewicz oraz znany znawca prawa magdeburskiego wileński wójt Augustyn Rotund-
Mełecki, który studiował na Uniwersytecie Wittenberskim (Saksonia) i przyjaźnił się z 
B. Groickim. O wpływie prawa magdeburskiego na Statut Litewski pisali też A. 
Jakowliw, W. Maksymejko, O. Kistiakiwskii in. 

Prawo magdeburskie stało się podstawą napisania rozdziałów 2, 14–16, 23, 25–29 
“Praw, według których sądzony jest naród ukraiński”. Rozdziały 3, 5–7, 9–12, 20, 22 
sporządzone są z uwzględnieniem Statutu Litewskiego. Normy prawa magdeburskiego 
zawarte były też w innych rozdziałach, ale w nieznacznym stopniu.Spomiędzy krótkich 
cytatów, na które powołują się autorzy Kodeksu z 1743 r. (całościowa ich treść została 
stracona), przeważają źródła prawa magdeburskiego. Z 3031 cytatów 1580 – z księg 
prawa magdeburskiego, 1006 – ze Statutu Litewskiego і 445 – z ukraińskiego prawa 
obyczajowego. Spomiędzy księg prawa magdeburskiego najczęściej cytowane (526 
cytatów) są“Speculum Saxonum” P. Szczerbicza i “Jus Municipale” (207 cyt.). Ogólna 
liczba cytatów z ropraw P. Szczerbicza wynosi 733. Inna grupa źródeł wykorzystywana 
przez członków komisji kodyfikacyjnej (645 odesłań), – to praca B. Groickiego i P. 
Kuszewicza “Prawo chełmińskie”. Z niej członkowie komisji wykorzystali 157 cytatów, 
“Enchiridion” J.K. Cezaryna był cytowany 35 raz [28, s. 3–491]. 

A. Jakowliw zauważał, że liczba cytatów ze źródeł prawa magdeburskiego jest nieco 
zawyżona, ponieważ, stosując poszczególne normy prawa, komisja kodyfikacyjna 
niekiedy odwoływała się do różnych księg prawa magdeburskiego o podobnej treści [3, s. 
67]. Natomiast w porównaniu do prawa magdeburskiego i Statutu Litewskiego liczba 
odesłań do ukraińskiego prawa obyczajowego jest nieco zaniżona, co związane jest z już 
wspomnianymi rozkazami cara, według których planowane było powstanie Kodeksu na 
podstawie 3 księg.  

Inne liczby cytatów ze źródeł “Praw, według których sądzony jest naród ukraiński” 
podaje W. Miesiac: w 1716 punktach (artykułach) do Statutu Litewskiego odwołują się 
417 razy, do niego dodatkowo – 264, do zbioru prawa magdeburskiego – 357, do 
zbiorów prawa magdeburskiego ze zmianami – 219, do Statutu Litewskiego wraz ze 
zbiorem prawa magdeburskiego – 352, w tym 113 – z informacją o zmianach [25, s. 106–
107]. 

Analiza cytatów ze źródeł stosowanych do napisania Kodeksu z 1743r. pozwala na 
stwierdzenie, iż podstawowymi źródłami “Praw, według których sądzony jest naród 
ukraiński” były zbiory prawa magdeburskiego i Statut Litewski, Zwierciadło saskie i 
ukraińskie prawo obyczajowe. 

Obok Statutu Litewskiego i prawa ukraińskiego prawo magdeburskie należało do 
głównych źródeł kodyfikacji prawa na Ukrainie w XVIIІ – pierwszej ćwierci ХІХ w. 
Ono były stosowane prawie we wszystkich pracach kodyfikacyjnych. Obok prawa 
magdeburskiego w pracach kodyfikacyjnych aktywnie stosowano jego odgałęzienie 
zwane prawem chełmińskim – mianowicie do napisania prac “Prawa, według których 
sądzony jest naród ukraiński” oraz “Zbiór praw małorosyjskich”. Stosowanie prawa 
magdeburskiego cechuje widoczny wpływ recepcji prawa rzymskiego na prawo 
ukraińskie. 
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The Magdeburg Law as a source of Ukrainian law codification XVIII-early 
XIXcentury. The article shows the role and place of the Magdeburg law in the codification 
of Ukrainian law in XVIII-early XIX century. Also in the article were analyzed the 
conditions and causes of the codification of Ukrainian law. Was high lightened in details 
the creation of the Code 1743, "Law, which is suing malorosiyskiy people", "Process 
kratkogo prykaznogo" 1734, "Court and punishment in the courts malorosiyskyh" 1750, 
"Collection of malorosiyskiy rights" 1807. In the article the sources of Magdeburg law that 
were used in the codification of Ukrainian law were investigated. 
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Реформування трудового законодавства України потребує вироблення нових 

концептуальних підходів до визначення багатьох інститутів трудового права з 
метою наближення правового регулювання трудових відносин у нашій країні до 
рівня забезпечення трудових прав найманих працівників та роботодавців, що існує 
у державах з розвиненою ринковою економікою. І одним із напрямів 
удосконалення правового регулювання є безперечно проблема правового 
забезпечення запобігання конкуренції у трудових правовідносинах. 

Трудове законодавство України на жаль не містить спеціальних норм, які б 
передбачали заходи попередження та відповідальності за розголошення та 
використання працівником комерційної таємниці роботодавця, в тому числі і 
колишнього. Водночас, з огляду на реформу вітчизняного трудового 
законодавства, вирішення проблем правового регулювання відносин конкуренції у 
сфері суспільної організації праці стає дедалі більше актуальним. 

Переважно проблеми конкуренції у трудових правовідносинах були об’єктом 
дослідження правників у країнах з розвиненою економікою (Т. Зволак, Л. Мельвіль, 
Ю. Стенцель, Р. Тазьбір та ін.). Деякі аспекти правового регулювання конкуренції у 
трудових правовідносинах та її запобігання знайшли своє відображення у працях 
представників науки трудового права (І.Я. Кісєльов, Т.В. Парпан, П.Д. Пилипенко). 
Та найбільше відносини конкуренції досліджувались наукою цивільного права 
(Г.А. Андрощук, Л. Гальперін, П.П. Крайнєв, А.Е. Кузьмін, С.А. Паращук, 
К.Ю. Тотьєв, Т.Г. Удалов та ін.). Однак проблема конкуренції у трудових 
правовідносинах, характеристика способів запобігання такій конкуренції та форми 
останньої у вітчизняній юридичній науці залишаються все ще недослідженими. За 
цих обставин існує нагальна потреба визначити це правове поняття, 
охарактеризувати його сутність та виробити пропозиції щодо удосконалення 
правового регулювання відповідних суспільних відносин. 

Відразу зауважимо, що поняття конкуренції є одним з важливих понять, що 
виражає сутність ринкових відносин. Вона є достатньо вагомим чинником всієї 
системи ринкового господарства. Однак не будь-яка конкуренція схвалюється, 
підтримується і захищається на державному рівні. Чинне законодавство багатьох 
країн забороняє і припиняє ті її форми, які грунтуються на нечесних методах 
здійснення підприємницької діяльності. У юридичній літературі вони так і 
називаються - нечесною конкуренцією (unfair competition (анг.), unlautered 
Wettbewerb (нім.)). 

Аналізуючи чинні вітчизняні нормативно – правові акти, у яких міститься 
визначення поняття „недобросовісна конкуренція” можна переконатись, що будь – 
яка поведінка чи методи конкурентної боротьби можуть бути визнані нечесними 
(недобросовісними) у двох випадках: 

– по – перше, якщо такі дії мають місце у відносинах між конкуруючими у 
певній місцевості суб’єктами господарювання; 
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– по-друге, якщо вони суперечать правилам, торгівельним та іншим чесним 
звичаям у підприємницькій діяльності1. 
Неважко здогадатись, що конкуренція, у тому числі і нечесна, як це випливає 

із наведеного, може мати місце тільки у відносинах між особами, які здійснюють 
підприємницьку діяльність. Тобто, необхідним і первинним є факт здійснення 
самої конкурентної діяльності між господарюючими суб’єктами. Однак світовій 
практиці відомі випадки конкурентної діяльності, що можуть мати інший 
суб’єктний склад. Йдеться про конкуренцію у трудових правовідносинах. 

Зазначимо, що конкуренція як певне явище у економічному обороті, у 
ринкових відносинах загалом дозволяється, більше того вона стимулюється і 
заохочується як позитивна річ. Однак у трудових правовідносинах вона є 
неприйнятною, оскільки конкурентна діяльність працівника щодо роботодавця 
може мати негативні наслідки для останнього, адже порушує його права та законні 
інтереси. Тому трудове законодавство мало б запобігати будь-якій конкуренції, 
якщо вона має місце у відносинах між працівником і роботодавцем.  

При цьому потрібно звернути увагу на те, що відносини конкуренції можуть 
поставати саме між суб’єктами індивідуальних трудових правовідносин. 
Наприклад, отримавши інформацію, що складає зміст комерційної таємниці, для 
виконання трудових обов’язків, найманий працівник потенційно може вчинити дії, 
у результаті яких роботодавець втратить переваги у конкурентній боротьбі щодо 
інших учасників ринку, котрими він володів у силу того, що цінна комерційна 
інформація перебувала у його монопольному розпорядженні. Натомість, учасники 
правовідносин з працевлаштування, соціального партнерства, навчання і 
перекваліфікації на виробництві, нагляду і контролю за додержанням трудового 
законодавства та вирішення трудових спорів не можуть вчиняти дій, що 
кваліфікуватимуться як конкуренція з огляду на їх суб’єктний склад та специфіку 
юридичних фактів, що є підставами для їхнього виникнення. 

Таким чином суб’єктами конкурентних дій у трудових правовідносинах 
можуть бути лише працівник та роботодавець. При цьому форми прояву самої 
конкуренції цих суб'єктів є доволі різноманітними.  

Світовий досвід, зокрема, показує, що найбільш розповсюдженими формами 
конкуренції у трудових правовідносинах, тобто зовнішнім виразом сутності цієї 
правової категорії, вважаються розголошення комерційної таємниці роботодавця та 
самовільне використання працівником конфіденційних відомостей останнього в 
особистих інтересах або на користь третьої особи. При цьому, як слушно зазначає Ю. 
Стенцель, використовувати термін «конкурентна діяльність» до трудових 
правовідносин ми можемо лише умовно, оскільки відсутній сам факт економічних 
конкурентних відносин між сторонами трудового договору. Виняток становить тільки 
використання комерційної таємниці роботодавця працівником під час здійснення ним 
підприємницької діяльності, адже в такому разі він сам перетворюється на конкурента 
роботодавця2. Попри це, використання саме цього терміну є слушним, адже відповідні 
заборони і обмеження спрямовані на недопущення порушення прав роботодавця саме 
як учасника економічної конкурентної боротьби.  

Нагадаємо, що економічна конкуренція, тобто змагання між суб'єктами 
господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над 

                                                 
1 Харченко П.Г. До питання про поняття недобросовісної конкуренції/ П.Г. Харченко // Правова 
держава. – 2002. – № 5. – С. 45 
2 Stencel J. Zakaz konkurencji w prawie pracy/ J. Stencel. - Warszawa: Wydawn. prawn., 2001. – С. 98. 
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іншими суб'єктами господарювання, усіляко на державному рівні підтримується і 
захищається, оскільки зумовлює подальший розвиток економіки. Зокрема, за 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції можуть 
застосовуватись заходи юридичної відповідальності щодо винних осіб. Підстави 
для застосування таких заходів визначаються спеціальним Законом України «Про 
захист від недобросовісної конкуренції» вiд 7 червня 1996 року № 236/96-ВР. 

Зважаючи на зміст та спрямованість конкурентних дій цей закон дозволяє не 
тільки вказати на форми економічної конкурентної діяльності, що вважаються 
нечесними і підлягають обмеженню, але й певним чином їх згрупувати. Так, до 
першої групи належать неправомірні дії, що спрямовані на отримання певних 
переваг над конкурентами за рахунок їхньої інтелектуальної діяльності та ділової 
репутації. Другу групу формують неправомірні дії, які мають на меті 
дезорганізацію виробничого процесу конкурента, створення йому перешкод у 
процесі конкурентної боротьби та досягнення неправомірних переваг у 
конкуренції. І нарешті, останню групу виражають дії, які пов’язані з 
неправомірним збиранням, розголошенням (схиленням до розголошення) та 
використанням комерційної таємниці1. 

Неважко переконатись з наведеного, що економічна конкуренція дозволяється у 
тих формах, які не заборонені на законодавчому рівні. При цьому, звертаємо увагу на 
третю групу форм нечесної економічної конкуренції, а саме, неправомірне 
розголошення та використання комерційної таємниці. Очевидно, розголошення 
комерційної таємниці роботодавця працівником як форма конкуренції у трудових 
правовідносинах фактично формує об’єктивну сторону правопорушення «нечесна 
економічна конкуренція». Так само, як і неправомірне використання цих відомостей 
найманим працівником під час здійснення власної підприємницької діяльності. 

З урахуванням наведеного можна дійти висновку, що форми конкурентної 
діяльності у трудових правовідносинах тотожні нечесним формам економічної 
конкуренції третьої групи поділу, який пропонується вище. Але, так може видатись 
лише на перший погляд. І для того, щоб спростувати це припущення, спробуємо 
більш детально з’ясувати характер тих дій, за допомогою яких вчиняється 
конкуренція у трудових правовідносинах. Зазначимо, що у зарубіжній юридичній 
літературі вони вважаються способами вчинення конкурентної діяльності, що, 
вочевидь, є цілком закономірно. До них, зокрема, належать: 

– здійснення працівником господарської діяльності аналогічної з діяльністю 
теперішнього чи колишнього роботодавця; 

– виконання роботи за сумісництвом на конкурента роботодавця; 
– виконання роботи за трудовим договором на конкурента колишнього 
роботодавця; 

– виконання роботи чи надання послуг за цивільно – правовими договорами на 
користь конкурента роботодавця; 

– участь у створенні та діяльності господарських товариств – конкурентів 
роботодавця; 

– доведення до відома сторонніх осіб конфіденційних комерційних відомостей 
роботодавця, у тому числі повідомлення цієї інформації його конкурентам, та 
інші способи. 

                                                 
1 Удалов Т.Г. Коментар до окремих положень Закону України „Про захист від недобросовісної 
конкуренції”/ Т.Г. Удалов // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2004. – № 4. 
– С. 72-79. 
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Як бачимо, не усі перераховані вище дії можна вважати проявами нечесної 
економічної конкуренції з огляду на те, що вчиняються вони фізичними особами 
(найманими працівниками чи колишніми найманими працівниками), а не 
суб’єктами підприємницької діяльності. Такими є передусім робота за 
сумісництвом на конкурента роботодавця, а також надання послуг за цивільно – 
правовими договорами на користь конкурента роботодавця. 

Тим самим, згідно з чинним вітчизняним законодавством лише доведення до 
відома сторонніх осіб конфіденційних комерційних відомостей роботодавця, у 
тому числі повідомлення цієї інформації його конкурентам, а також здійснення 
працівником господарської діяльності аналогічної з діяльністю теперішнього чи 
колишнього роботодавця можуть бути визнані формами прояву нечесної 
економічної конкурентної діяльності, що забороняються.  

Усі інші способи вчинення конкуренції у трудових правовідносинах не можна 
вважати різновидами чесної чи нечесної економічної конкуренції, адже як 
зазначено у ст. 19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 
вiд 7 червня 1996 року № 236/96-ВР, відповідні нечесні конкурентні дії повинні 
вчинятись під час здійснення господарської діяльності. 

Решта ж форм нечесної економічної конкуренції, які передбачені у Законі 
України «Про захист від недобросовісної конкуренції» вiд 7 червня 1996 року 
№ 236/96-ВР, не можуть вчинятись найманими працівниками. Щоправда, останні 
можуть сприяти та допомагати третім особам у вчиненні таких дій. Наприклад, 
здійснюючи підкуп працівника постачальника третя особа розраховує, що 
найманий працівник буде неналежно виконувати чи взагалі не буде виконувати 
свої посадові обов’язки і це призведе до отримання конкурентом покупця певних 
переваг. У цьому випадку дії чи бездіяльність працівника можна кваліфікувати як 
невиконання чи неналежне виконання ним трудових обов’язків, що в результаті 
призвело до нечесної конкуренції. Однак суб’єктом нечесної конкуренції тут буде 
третя особа, а працівник може нести відповідальність згідно з нормами трудового 
права, наприклад, як за порушення трудової дисципліни. Фактично, у цьому разі 
має місце використання працівника як «знаряддя» чи «засобу» у нечесній 
конкурентній боротьбі. Вести мову про його участь як суб’єкта конкурентної 
діяльності за таких обставин гадаємо, немає підстав. Тому такі дії працівника не 
можна розглядати як конкурентні. 

Наведене дає підстави для висновку про те, що форми конкурентної діяльності 
у трудових правовідносинах і форми економічної конкуренції є 
взаємообумовленими, але аж ніяк не тотожними правовими категоріями за своїм 
змістом. І якщо економічна конкуренція дозволяється і заохочується у тих формах, 
що не заборонені законом, то у трудових правовідносинах конкурентна діяльність 
у будь-яких формах її прояву підлягає обмеженням. 

При цьому звертаємо ще раз увагу на те, що основним проявом конкуренції у 
відносинах між роботодавцем і працівником є розголошення та використання 
останнім правомірно отриманих відомостей, що складають комерційну таємницю. 
Роботодавець в силу об’єктивних обставин надає працівнику відомості, що 
складають зміст комерційної таємниці, саме для того, щоб він належним чином 
виконав свої трудові обов’язки. Відтак, працівник стає потенційним конкурентном 
роботодавця, адже володіє інформацією, таємність якої дозволяє роботодавцю 
отримати переваги у конкурентній боротьбі з іншими суб’єктами господарювання. 

Наведене дозволяє зробити висновок про те, що предметом посягання з боку 
найманого працівника вважатиметься встановлений режим комерційної таємниці, 
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що є власністю роботодавця. А здійснення працівником підприємницької 
діяльності, робота за сумісництвом тощо – це способи посягання, зовнішні форми 
прояву конкурентної поведінки. 

Попри те, що у вітчизняному трудовому законодавстві відсутні спеціальні 
норми щодо регулювання конкуренції у трудових правовідносинах, обмежити 
конкурентну діяльність найманого працівника щодо роботодавця можна, 
наприклад, шляхом заборони роботи за сумісництвом. Нагадаємо, що у більшості 
розвинутих країн (Угорщина, Болгарія та ін.) одночасна робота працівника на 
конкурента основного роботодавця вважається однією з форм конкурентної 
діяльності і підлягає обмеженню. 

Чинне трудове законодавство не містить загальних обмежень щодо роботи за 
сумісництвом. Існують лише деякі спеціальні застереження для державних 
службовців, депутатів та керівників державних підприємств, установ, організацій, 
посадових осіб органів прокуратури, нотаріату і для деяких інших категорій 
працівників, яким заборонено обіймати одночасно інші посади чи виконувати 
певні роботи відповідно до законодавства України. Усі інші працівники, в тому 
числі і керівники недержавних підприємств, вправі працювати одночасно за 
декількома трудовими договорами. Тим не менше, у ч. 2 ст. 21 КЗпП України, яка 
власне і зняла будь – які обмеження на сумісництво, зазначено, що працівник може 
реалізувати свої здібності до праці шляхом укладення трудового договору на 
одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо 
інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. 
Тобто законодавець допускає укладення трудового договору з такою додатковою 
умовою, як заборона працівнику працювати одночасно і на інших роботодавців1. 
Відповідна заборона може бути встановлена лише на період дії трудового 
договору. Наведене положення особливо підкреслюється в листі Державного 
комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва № 010-541 від 
27.05.2002 р. «Стосовно заборони працівникам укладати трудові договори з 
конкурентами організації - роботодавця», адже збільшення тривалості відповідних 
заборон розглядатиметься як обмеження права на працю2. 

Зазначимо, що як додаткову умову можна передбачити абсолютну заборону 
сумісництва або ж встановити лише певні обмеження щодо роботи за іншим 
трудовим договором на іншого роботодавця3. 

Переважно роботодавець, який виставляє таку умову при укладенні трудового 
договору, керується мотивами отримання максимальної віддачі від працівника і 
досягнення найвищої його продуктивності праці. Тому очевидно, що обов’язковою 
контрумовою при укладенні трудового договору з умовою про заборону роботи за 
сумісництвом мала б бути вимога того ж працівника про підвищену заробітну 
плату, як компенсацію за відповідне обмеження його трудових прав4. 

                                                 
1 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII // 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08 
2 Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва 
«Стосовно заборони працівникам укладати трудові договори з конкурентами організації-
роботодавця» від 27 травня 2002 р. – № 010-541 // Бухгалтер. – 2002. – № 27. – Июль. 
3 Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин/ П.Д. 
Пилипенко. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С. 84. 
4 Парпан Т.В. Істотні умови трудового договору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»/ Т.В. Парпан.– К., 
2005. – С. 5-7. 
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Крім заборони роботи за сумісництвом на конкурента роботодавця, на 
договірному рівні можна передбачити обов’язок працівника не розголошувати 
комерційну таємницю роботодавця. Внести умову про нерозголошення до змісту 
трудового договору можна з огляду на ст. 162 Господарського кодексу України та 
ст.ст. 505-506 Цивільного кодексу України. Тут, зокрема, подається визначення 
поняття комерційної таємниці і передбачається, що склад і обсяг відомостей, які 
становлять таку таємницю та порядок їх захисту визначаються її власником (від 
імені юридичної особи - керівником підприємства). Тобто вирішення цих питань – 
сфера локального та договірного правового регулювання. І лише відповідальність 
за розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю підприємства, і 
порядок охорони таких відомостей встановлюються законодавчими актами 
України1. 

Крім договірних обмежень щодо сумісництва та розголошення комерційної 
таємниці роботодавця, існують також і законодавчі положення, що забороняють 
певним категоріям працівників розголошувати чи використовувати конфіденційні 
відомості роботодавця з огляду на характер виконуваної ними роботи. Стаття 61 
Закону України «Про банки і банківську діяльність», наприклад, встановлює 
обов’язок для керівників та службовців банків не розголошувати і не 
використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, 
яка стала їм відома при виконанні своїх службових обов’язків. Незважаючи на те, 
що в наведеному Законі не визначено характер відомостей, що складають зміст 
конфіденційної інформації, можна припустити, що за певних обставин 
розголошення чи використання такої інформації комерційного, професійного, 
виробничого чи іншого характеру може заподіяти шкоду роботодавцю як учаснику 
конкуретної боротьби. 

Статтею 23 Закону України «Про господарські товариства» зобов’язано 
посадових осіб господарських товариств, якими визнаються голова та члени 
виконавчого органу, голова ревізійної комісії, голова та члени наглядової ради, 
зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. 

Обов’язок не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність товариства покладено також на посадових осіб органів 
акціонерного товариства згідно з ч. 2 ст. 62 Закону України «Про акціонерні 
товариства» від вiд 17.09.2008 р. 

Наведені положення чинних вітчизняних законів дозволяють зробити 
висновок, що стосовно певних категорій працівників діють законодавчі обмеження 
на здійснення конкурентної діяльності у таких її формах як розголошення та 
використання комерційної таємниці та конфіденційної інформації. При цьому 
варто наголосити на тому, що термін дії таких обмежень визначається тривалістю 
дії трудового договору. Після припинення трудових правовідносин зобов’язання 
щодо нерозголошення та невикористання комерційної таємниці та конфіденційної 
інформації теж припиняються. 

Незважаючи на різноманітність підходів щодо вирішення проблеми 
конкуренції між працівником і роботодавцем, у більшості розвинутих країнах 
утвердилася думка про необхідність встановлення державного регулювання 
конкуренції у трудових правовідносинах. Вважається, що саме держава повинна 
забезпечити підтримку чесній конкуренції, встановити необхідні обмеження 

                                                 
1 Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин/ П.Д. 
Пилипенко. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.80. 



 
Олена Рим 294 

свободи здійснення конкурентних дій відповідними суб’єктами. Враховуючи це, 
звертаємо увагу на необхідність державного регулювання відносин конкуренції 
між сторонами трудового договору і в Україні. При цьому основне завдання 
вітчизняного законодавчого регулювання повинно полягати у тому, щоб 
забезпечити баланс інтересів роботодавця як власника комерційної таємниці та 
працівника. 

На практиці необхідність дотримання такого балансу власне і призводить до 
певних труднощів. З одного боку, можна законодавчо визнати існування обов’язку 
працівника не розголошувати та не використовувати комерційну таємницю без 
будь–яких застережень (як це є, наприклад, в Італії, Болгарії), тим самим 
обмеживши можливості вільного розвитку його професійних здібностей. З іншого 
— можна спробувати провести межу між досвідом і знаннями працівника, які він 
має право використовувати, і комерційною таємницею, яку він не має права 
розголошувати і використовувати. Але цей варіант є нереальним, оскільки знайти 
об’єктивну підставу для такого розмежування просто неможливо. 

Оптимальним рішенням для досягнення балансу інтересів, на нашу думку, є 
встановлення договірних взаємних зобов’язань щодо невикористання комерційної 
таємниці як на період дії трудового договору, так і після його припинення. Такі 
договірні обмеження необхідно спеціально обумовлювати при прийнятті на 
роботу. Самостійне визначення характеру відносин конкуренції сторонами 
трудового договору якнайповніше відповідає їх інтересам. Більше того, договірне 
встановлення зобов’язань про обмеження конкуренції є компромісним варіантом 
вирішенням цієї проблеми: працівник свідомо обмежує своє професійне зростання, 
а власник комерційної таємниці несе додаткові витрати, які, проте, значно менші 
від тих, які виникли б у нього, якби таємниця була використана іншою особою. 

Встановлення взаємних зобов’язань може відбуватись як шляхом укладення 
спеціальних угод, так і шляхом внесення відповідних положень до трудових 
договорів. В сучасних умовах такий варіант вирішення проблеми може стати 
найбільш дієвим способом захисту чесної конкуренції як під час дії трудового 
договору, так і після його припинення і для України1. При цьому важливо, щоб 
закон дозволяв укладення угоди про неконкуренцію між сторонами трудового 
договору чи внесення відповідної умови до його змісту. 

Натомість обмеження щодо нерозголошення комерційної таємниці 
працівником повинні встановлюватись на законодавчому рівні. У більшості країн, 
що забезпечили правове регулювання відносин конкуренції між сторонами 
трудового договору, обов’язок працівника не розголошувати комерційну таємницю 
роботодавця виникає в силу вказівки закону2. Адже розголошення такої інформації 
всупереч волі її законного власника безумовно потрібно визнавати протиправним, 
оскільки така поведінка посягає на право власності роботодавця, що формується як 
сукупність трьох правомочностей: право володіння, право користування і право 
розпорядження. А поширення комерційної таємниці, доведення її до відома третіх 
осіб означає, що працівник розпоряджається нею, визначає її юридичну і фактичну 
долю. Однак, це право може належати тільки власнику, що є унікальним саме для 

                                                 
1 Кузьмин А.Э. Правовая защита коммерческой тайны [Електронний ресурс]/ А.Э. Кузьмин // 
Правоведение. – 1992. – № 5. - Режим доступу до журн.: 
http://pravoved.jurfak.spb.ru/old/default.asp?cnt=382 ·  
2 До таких країн, зокрема, належать Естонія, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, 
Болгарія та інші. 
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цього об’єкту виключних прав і невластиве іншим. Натомість треті особи не 
повинні перешкоджати у його здійсненні. На них покладається т.зв. абсолютний 
суб’єктивний обов’язок, що полягає в утриманні від порушення цього права1. 

Право розголосити комерційну таємницю може бути реалізоване роботодавцем 
у двох формах: повідомлення комерційної таємниці обмеженому колу осіб на умовах 
конфіденційності (комерційна таємниця зберігається і охороняється надалі); та 
поширення цих відомостей відкрито, що зробить їх загальнодоступними2. Тому, 
незважаючи на те, що працівник законно отримав інформацію, що складає 
комерційну таємницю, він не має права ознайомлювати третіх осіб з такими 
відомостями без згоди роботодавця. Його можлива участь у створенні такої 
інформації не є підставою для визнання за ним будь–яких майнових прав на неї. 
Доступ до відомостей, які складають комерційну таємницю, надається працівнику 
винятково для виконання обов’язків згідно з трудовим договором або для виконання 
інших доручень роботодавця. Ступінь доступу кожного працівника до такої 
інформації визначається роботодавцем самостійно, а умови користування – 
локальними нормативно–правовими актами та трудовим договором. 

Відтак, доцільно буде у Трудовому кодексі України передбачити норму, якою 
зобов’язати працівника, котрий для виконання своєї роботи отримав доступ до 
комерційної таємниці, не розголошувати відомості, що складають її зміст, як під 
час дії трудового договору, так і по його припиненню впродовж строку чинності 
права інтелектуальної власності роботодавця на комерційну таємницю. Згідно з ст. 
508 Цивільного кодексу України, такий строк обмежується часом існування 
сукупності ознак комерційної таємниці.  

Запропонований нами варіант правового регулювання відносин конкуренції 
між працівником і роботодавцем вже давно й успішно реалізований у Польщі, 
Латвійській Республіці, Естонії та деяких інших країнах з урахуванням 
національних особливостей. Використання досвіду цих країн у правовому 
регулюванні конкуренції у трудових правовідносинах може допомогти у 
вдосконаленні проекту Трудового кодексу України, який зараз обговорюється у 
Верховній Раді України. Зрозуміло, що не можна повністю ототожнювати 
відповідні процеси, які проходили у вказаних країнах з тими, що мають місце в 
Україні, але основні тенденції, пов’язані із регулювання конкурентних відносин, 
все ж залишаються спільними. 

Зокрема, значний інтерес викликає чимала кількість форм нечесної 
конкурентної діяльності працівника щодо роботодавця, яка передбачена 
зарубіжним законодавством. В Угорщині, наприклад, працівнику заборонено 
працювати за сумісництвом, укладати будь–які цивільно-правові угоди з 
контрагентами роботодавця, бути засновником господарських товариств чи членом 
наглядових рад державних підприємств, розголошувати конфіденційні відомості 
роботодавця. Польський законодавець передбачив ще один вид діяльності, яку 
розглядає як форму прояву нечесної конкуренції. Це здійснення працівником 
діяльності аналогічною з тою, якою займається роботодавець. У нашому варіанті – 
заборона здійснювати підприємницьку діяльність. 

                                                 
1 Цивільне право України: Підручн.: у 2 кн. [ О.В. Дзера (керівн. авт. кол.), Д.В. Боброва, 
А.С. Довгерт та ін.]; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – С. 
85. 
2 Котляр Д. Комерційна таємниця: правова природа та підходи до регулювання/ Д. Котляр // 
ПАРЛАМЕНТ. – 2004. – № 3. – С. 35. 
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Але як би не називали іноземні законодавці ті чи інші види діяльності, їх усі 
можна поділити на дві групи. До першої групи віднесемо діяльність спрямовану на 
розголошення комерційної таємниці роботодавця всупереч його волі, а до іншої – 
діяльність щодо використання таких відомостей. 

Зазначимо, що використання, як і розголошення вважатимуться нечесними 
формами прояву конкурентної діяльності лише за умови здійснення такої 
діяльності всупереч волі законного власника комерційної таємниці. 

Запропонований поділ форм нечесної конкурентної діяльності має не лише 
теоретичне значення, але дозволить з огляду на характер діяльності вірно обрати 
спосіб правового регулювання. Стосовно несанкціонованого використання 
відомостей, що складають зміст комерційної таємниці, пропонуємо обрати спосіб 
дозволів, який виражається у наданні учаснику правовідносин можливостей діяти 
на власний розсуд. Тобто, за взаємною згодою працівник і роботодавець можуть 
обмежити конкурентну діяльність між ними. 

Щодо несанкціонованого розголошення комерційної таємниці, то для 
правового забезпечення потрібно вибрати спосіб заборон, тобто покладення на 
учасників відносин обов’язку утримуватись від певних дій. Адже, як уже 
зазначалось, доступ працівника до комерційної таємниці не є підставою для 
виникнення у нього будь-яких майнових прав на ці відомості. 

Важливо зазначити, що норми, які регулюють конкуренцію у трудових 
правовідносинах, містяться у нормативно–правових актах різних галузей права. 
Зокрема, вони регулюються трудовим, конкурентним, цивільним, господарським 
та іншим законодавством. Переважно це зумовлено відсутністю трудового кодексу 
(напр., Італія) або ж тим, що правове регулювання конкуренції є винятково сферою 
так званого конкурентного чи господарського законодавства, яке враховує 
особливості трудових відносин (напр., Німеччина). 

Чинне трудове законодавство України перебуває на стадії реформування, а 
тому важливо вивчити досвід країн із розвинутими ринковими відносинами, де 
законодавство про запобігання конкуренції між працівником і роботодавцем уже 
сформоване. Використання їх досягнень в частині визначення форм нечесної 
конкуренції між працівником і роботодавцем, гарантованого встановлення 
компенсаційних виплат на період після припинення трудових правовідносин, який 
обмежується певним строком, тощо сприятиме подальшому розвитку правового 
регулювання конкуренції в Україні, що безперечно є одним із пріоритетних 
напрямів подальших досліджень у науці трудового права. 
1. Харченко П.Г. До питання про поняття недобросовісної конкуренції/ П.Г. Харченко // 
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SUMMARY 

The article deals with comprehensive research of problems of the legal providing of 
competition in legal labour relations. The propositions concerning these problems resolving 
are made. The peculiarities of the legal regulation of the prevention of competition in legal 
labour relations in the foreign countries are described. The notion of unfair competition in the 
legal labour relations is disclosed, the forms of its display and the methods of its prevention 
are analysed.  

In the article the analysis of the valid domestic legislation that govern the prevention of 
competition in labour relations is made. The author stresses the necessity of using the 
experience of foreign countries with developed market economy in regulating these legal 
relations in the domestic labour law. In particular, she proposes to adopt in the Labour Code of 
Ukraine provision that would prohibit an employee to disclose trade secrets of the employer 
during the time of the employment contract validity and after its termination for the duration of 
intellectual property rights on trade secrets. 
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Reforma ukraińskiego ustawodawstwa z zakresu prawa pracy potrzebuje opracowania 

nowych konceptualnych sposobów określenia wielu instytucji prawa pracy, celem czego 
ma być przybliżenia regulacji prawnych istniejących w naszym kraju do takiego poziomu 
gwarantowania praw pracowników i pracodawców, który istnieje w krajach o rozwiniętej 
gospodarce rynkowej. Jednym z takich kierunków polepszenia regulacji prawnej 
bezspornie jest problem konkurencji w stosunkach pracy i jej podstaw prawnych.  

Niestety w ukraińskim ustawodawstwie z zakresu prawa pracy niema szczególnych 
norm, które przewidują instrumenty służące zapobieganiu i pociągnięcia do 
odpowiedzialności pracownika za ujawnienie lub/i wykorzystanie tajemnicy handlowej 
tak aktualnego, jak i byłego pracodawcy. Jednak, biorąc pod uwagę reformę krajowego 
prawa pracy, problem uregulowania konkurencji w obszarze społecznej organizacji pracy 
staje się co raz to bardziej aktualny. 

Problem konkurencji w stosunkach pracy jest dobrze zbadany przez prawników 
pochodzących z krajów o rozwiniętej gospodarce (T. Zwolak, L. Melvil, J. Stencel, R. 
Tazbir i inni). Niektóre aspekty regulacji prawnej konkurencji w stosunkach pracy i 
przeciwdziałania jej znalazły swoje odzwierciedlenie w pracach niektórych 
przedstawicieli nauki z zakresu ukraińskiego prawa pracy (I. Kiselyov, T. Parpan, P. 
Pylypenko). Jednak najwiejcej uwagi problematyce konkurencji poświęcono w nauce 
prawa cywilnego (H. Androshchuk, L. Halperin, P. Kraynev, A. Kuzmin, S. Paraszchuk, 
K. Totyev, T. Udalov i inni). Tym nie mniej problematyka konkurencji w stosunkach 
pracy, określenie sposobów przeciwdziałania takiej konkurencji i jej form pozostaje mało 
zbadana w ukraińskiej doktrynie prawa. W związku z czym istnieje pilna potrzeba w 
zdefiniowaniu tego pojęcia, opisie jego istoty i opracowaniu nowych podejść do 
polepszenia regulacji prawnych w tym zakresie.  

Od samego początku należałoby zaznaczyć, iż pojęcie konkurencji jest jednym z 
podstawowych pojęć, które wyraża istotę gospodarki rynkowej. Jest to dość istotny czynnik 
w całym systemie gospodarki rynkowej. Ale nie każdy rodzaj konkurencji jest uznawany, 
wspierany i chroniony przez państwo. Obowiązujące w wielu krajach prawo zabrania oraz 
przeciwdziała tym formom konkurencji, które są oparte na nieuczciwych metodach 
prowadzenia działalności gospodarczej. W doktrynie są one podawane pod tytułem – 
nieuczciwa konkurencja (unfair competition (ang.), unlautered Wettbewerb (niem.))  

Przeprowadzając analizę krajowych aktów prawnych, które przewidują definicję 
pojęcia „nieuczciwa konkurencja”, można dojść do wniosku, iż jakiekolwiek zachowanie 
czy metoda walki o charakterze konkurencyjnym mogą być uznane za nieuczciwe, jeżeli: 

– - po pierwsze - gdy takie czynności odbywają się pomiędzy konkurującymi ze sobą 
podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą w danej okolicy; 

– - po drugie - gdy są one sprzeczne z przepisami i zwyczajami, przyjętymi w handlu i 
innych formach działalności przedsiębiorczej1. 

                                                 
1 Харченко П.Г. До питання про поняття недобросовісної конкуренції/ П.Г. Харченко // Правова 
держава. – 2002. – № 5. – С. 45 
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Nie trudno domyślić się, iż konkurencja, w tym nieuczciwa, jak to wynika z 
powyższego, może mieć miejsce wyłącznie pomiędzy podmiotami, które prowadzą 
działalność gospodarczą. To znaczy, że koniecznym i podstawowym warunkiem jest sam 
fakt istnienia konkurencji między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. 
Jednakże w praktyce międzynarodowej znane są przypadki działalności konkurencyjnej, 
która może mieć zupełnie inny skład podmiotowy. Mowa o konkurencji w prawie pracy. 

Należy pamiętać, że konkurencja jako swoisty fenomen w obrocie gospodarczym i 
relacjach rynkowych jest, co do zasady, dopuszczalna, a nawet więcej, wspierana i 
promowana jako zjawisko o charakterze pozytywnym. Jednakże, gdy mowa zachodzi o 
stosunek pracy, to konkurencja jest w ogóle niedopuszczalna, ze względu na to, iż 
działalność konkurencyjną pracownika w stosunku do pracodawcy może mieć negatywne 
skutki dla ostatniego, gdyż prowadzi ona do naruszenia jego praw i słusznych interesów. 
Właśnie dla tego przepisy prawa pracy powinny uniemożliwić jakąkolwiek konkurencję, 
jeżeli występuje ona pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. 

Przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, iż konkurencja może mieć miejsce także 
pomiędzy podmiotami stosunku pracy o charakterze indywidualnym. Na przykład, po 
otrzymaniu informacji, która stanowi tajemnicę handlową i została udostępniona jemu ze 
względu na wykonywany obowiązek, pracownik może dopuścić się czynów, w wyniku 
których pracodawca jest narażony na stratę swojej przewagi w stosunku do innych 
uczestników rynku gospodarczego, którą miał ze względu na fakt, iż cenne informacje 
handlowe znajdowały się w jego monopolowym posiadaniu. Natomiast, podmioty, które 
biorą udział w stosunku pracy, uczestnicy partnerstwa społecznego, szkoleń i warsztatów 
przeprowadzanych w miejscu pracy, nadzoru i monitorowania warunków pracy, tak 
samo jak osoby biorące udział w rozstrzygania sporów o charakterze zbiorowych nie 
mogą popełniać czynów, które mogą być kwalifikowane jako konkurencja ze względu na 
treści i swoistość faktów będących ich podstawą. 

Dlatego podmiotami nadającymi się do popełnienia czynu o charakterze 
konkurencyjnym w prawie pracy może być wyłącznie pracownik i pracodawca. 

Doświadczenie innych krajów wskazuje na to, iż najbardziej rozpowszechnione formy 
konkurencji, które są spotykane w stosunkach pracy, to ujawnienie tajemnicy handlowej i 
wykorzystanie przez pracownika informacji poufnych, będących własnością pracodawcy, 
na pożytek własny lub pożytek osoby trzeciej. Jak słusznie zauważył J. Stencel, w 
stosunkach pracy wyraz „nieuczciwa konkurencja” jest wyrazem względnym, a przyczyną 
temu to, iż stosunkom pracy brakuje charakteru gospodarczo-konkurencyjnego. Jedynym 
wyjątkiem od zasady jest wykorzystanie tajemnicy handlowej pracodawcy przez 
pracownika dla celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w takich 
okolicznościach staje się on bezpośrednim konkurentem pracodawcy1. Tym nie mniej w 
tym przypadku właśnie ten termin jest najbardziej właściwy, tak jak odpowiednie zakazy i 
ograniczenia są skierowane na to, ażeby zapobiec naruszeniom praw pracodawcy, który 
między innymi jest uczestnikiem konkurencyjnej działalności gospodarczej. 

Przypominamy, iż konkurencji gospodarcza, tzn. starcie między dwoma podmiotami 
gospodarczymi w celu zdobycia przewagi, jest powszechnie wspierana i chroniona przez 
państwo. Konkurencja jest niezbędnym czynnikiem dalszego rozwoju gospodarczego. W 
szczególności za naruszenie przepisów o ochronie konkurencji sprawca może być 
pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Podstawą normatywną owej 
odpowiedzialności jest ustawa nr 236/96-ВР z dnia 07 czerwca 1996 r. o ochronie przed 
nieuczciwą konkurencją. 
                                                 
1 Stencel J. Zakaz konkurencji w prawie pracy/ J. Stencel. - Warszawa: Wydawn. prawn., 2001. – С. 98. 
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Biorąc pod uwagę treść i cel odpowiednich zachowań, ustawa ta nie tylko określa te 
jej formy, które uważane są za nieuczciwe i powinny ulec ograniczeniu, a również 
przeprowadza ich systematyzacje (podział na grupy). Do pierwszej grupy należą 
zachowania bezprawne, celem których jest zdobycie przewagi nad konkurentami 
wykorzystując rezultaty ich działalności intelektualnej i renomę. Druga grupa, to 
zachowania bezprawne, mające na celu dezorganizację i przeszkadzanie działalności 
produkcyjnej konkurenta, jak również zdobycie nielegalnej przewagi konkurencyjnej. Na 
ostatnią grupę składają się czynności polegające na bezprawnym zbieraniu, ujawnieniu 
(podżeganiu do ujawnienia) oraz wykorzystaniu tajemnicy handlowej1. 

Nie trudno zauważyć, iż konkurencja o charakterze gospodarczym jest dozwolona 
jeżeli tylko ustawa nie stanowi inaczej. Warto jeszcze raz zwrócić uwagę na trzecią 
grupę zachowań, które uważane są za konkurencję nieuczciwą, tj. bezprawne ujawnienie 
oraz wykorzystanie tajemnicy handlowej. Jest to oczywiste, że ujawnienie tajemnicy 
handlowej pracodawcy przez pracownika stanowi stronę podmiotową deliktu – 
nieuczciwa konkurencja w działalności gospodarczej. To samo ma miejsce w wypadku 
wykorzystania przez pracownika informacji będącej tajemnicą handlową pracodawcy dla 
celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Biorąc pod uwagę wszystko wyżej wymienione, można dojść do wniosku, iż formy 
konkurencji w stosunkach pracy są analogiczne zachowaniom, które stanowią trzecią 
grupę zachowań będącymi przejawami nieuczciwej konkurencji w działalności 
gospodarczej (zgodnie z podziałem przedstawionym w niniejszym opracowaniu). Jednak 
ten pogląd jest pozorny. Żeby obalić to domniemanie, spróbujemy bardziej szczegółowo 
zbadać charakter zachowań, które są zachowaniami konkurencyjnymi w świetle prawa 
pracy. Należy zaznaczyć, iż w innych krajach doktryna prawa uważa te zachowania za 
sposoby realizacji działalności o charakterze konkurencyjnym, co jest dość naturalnym 
zjawiskiem. Do takich zachowań między innymi możemy odnieść:  

– prowadzenie przez pracownika działalności gospodarczej takiego samego rodzaju co 
obecny lub były pracodawca; 

– zatrudnienie się jednocześnie u konkurenta pracodawcy; 
– zawarcie umowy o pracę z konkurentem byłego pracodawcy; 
– wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych 

na rzecz konkurenta pracodawcy; 
– udział w zakładaniu lub działalności spółek – konkurentów pracodawcy; 
– ujawnienie osobom trzecim, w tym bezpośrednim konkurentom, poufnych 

informacji lub tajemnicy handlowej pracodawcy, a także inne sposoby. 
Tylko niektóre z wyżej wymienionych zachowań mogą być uważane za przejawy 

nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, jakoż są to zachowania osób 
fizycznych (obecnych lub byłych pracowników), które co do zasady nie mogą być 
popełnione przez podmiot działalności gospodarczej. To między innymi: jednoczesnie 
zatrudnienie u konkurenta pracodawcy oraz świadczenie usług na podstawie umów 
cywilnoprawnych na rzecz konkurenta pracodawcy. 

Tak więc, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, tylko te zachowania, które 
polegają na ujawnieniu poufnych wiadomości lub tajemnicy handlowej pracodawcy 
osobom trzecim, w tym bezpośrednim konkurentom oraz prowadzeniu przez pracownika 

                                                 
1 Удалов Т.Г. Коментар до окремих положень Закону України „Про захист від недобросовісної 
конкуренції”/ Т.Г. Удалов // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2004. – № 4. 
– С. 72-79. 
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działalności gospodarczej tego samego rodzaju co obecny lub były pracodawca mogą być 
uznane za przejaw nieuczciwej konkurencji zakazanej z mocy prawa.  

Reszta zachowań stanowiących konkurencję w stosunku pracy nie mogą być uznane 
za rodzaj uczciwej lub też nieuczciwej konkurencji gospodarczej. Zgodnie z art. 12 
ustawy nr 236/96 – BP z dnia 7 czerwca 1996 r. - o ochronie przed nieuczciwą 
konkurencją - zachowania będące przejawem nieuczciwej konkurencji gospodarczej 
mogą być popełnione wyłącznie pod czas prowadzenia działalności gospodarczej. 

Inne formy prowadzenia nieuczciwej działalności konkurencyjnej o charakterze 
gospodarczym, które są przewidziane w ustawie nr 236/96 – BP z dnia 7 czerwca 1996 r. 
- o ochronie przed nieuczciwą konkurencją – nie mogą być popełnione przez 
pracowników. Należy zaznaczyć, iż ostatni mogą służyć pomocą dla osób trzecich w ich 
popełnieniu. Na przykład, dokonując przekupu pracownika dostawcy osoba trzecia liczy 
na to, iż ten pracownik będzie wykonywać swoje obowiązki nienależycie lub w ogóle nie 
będzie ich wykonywał, co ma doprowadzić tę osobę do otrzymania przewagi 
gospodarczej nad konkurentem. W tym przypadku sprawcą czynu będącego nieuczciwą 
konkurencją jest osoba trzecia, a pracownik może ponieść odpowiedzialność wyłącznie 
na podstawie przepisów prawa pracy, na przykład, za naruszenie dyscypliny pracy. Ale 
faktycznie w takiej sytuacji mamy sprawę z wykorzystaniem pracownika jako 
„narządzie” lub „środek” prowadzenia nieuczciwej diałalności konkurencyjnej. Dlatego, 
niema podstaw ku temu, ażeby w takich okolicznościach uważać pracownika za sprawcę 
deliktu polegającego na prowadzeniu nieuczciwej konkurencji, gdyż jego zachowanie nie 
jest konkurencyjne.  

Wszystko wyżej powiedziane pozwala wnioskować o tym, iż formy działalności 
konkurencyjnej w stosunkach pracy i formy działalności konkurencyjnej o charakterze 
gospodarczym są instytucjami powiązanymi lecz nie tożsamymi, zwłaszcza ze względu 
na ich treść prawną. Jeżeli niektóre formy konkurencji gospodarczej są dozwolone i 
promowane, to w stosunkach pracy każdy rodzaj działalności o charakterze 
konkurencyjnym podlega ograniczeniu.  

Należy jeszcze raz zauważyć, iż podstawowym przejawem konkurencji w 
stosunkach między pracodawcą a pracownikiem jest ujawnienie oraz wykorzystanie 
przez ostatniego legalnie otrzymanych wiadomości, które stanowią tajemnicę handlową. 
Pracodawca, ze względu na obiektywnie istniejące okoliczności i wykonywaną przez 
pracownika funkcje, udostępnia ostatniemu wiadomości, które są tajemnicą handlową. W 
taki sposób pracownik staje się potencjalnym konkurentem pracodawcy, w szczególności 
iż posiada informacje, utrzymanie której w tajemnicy pozwala pracodawcy mieć 
przewagę nad konkurentami. 

Powyższe prowadzi do wniosku, iż dobrem prawnym, któremu zagraża działalność 
konkurencyjna pracownika jest tajemnica handlowa będąca własnością pracodawcy. A 
prowadzenie przez pracownika działalności gospodarczej lub jednoczesne zatrudnienie u 
konkurenta – to sposoby popełnienia deliktu, tzn. zewnętrzne przejawy zachowania o 
charakterze konkurencyjnym. 

Pomimo tego, iż krajowe ustawodawstwo z zakresu prawa pracy nie przewiduje 
przepisów szczegółowych, które by regulowały konkurencje w stosunkach pracy, 
zachowanie konkurencyjne pracownika może być ograniczone, na przykład, drogą 
zakazu jednoczesnego zatrudnienia. Przypominamy, że w większości krajów z rozwiniętą 
gospodarką (Węgry, Bułgaria i inne) jednoczesne zatrudnienie u konkurenta pracodawcy 
uważa się za przejaw konkurencji i jest ograniczone. 

Obowiązujące ustawodawstwo z zakresu prawa pracy nie przewiduje 
jakichkolwiek ogólnych ograniczeń podwójnego zatrudnienia się. Istnieją tylko 
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niektóre zastrzeżenia w stosunku do funkcjonariuszy publicznych, członków 
parlamentu i innych deputowanych oraz kierowników państwowych przedsiębiorstw, 
instytucji lub innych organizacji, funkcjonariuszy organów prokuratury, notariuszy, a 
także niektórych innych kategorii pracowników, którym ustawa zakazuje 
jednoczesne obejmowanie innych stanowisk lub jednoczesne wykonywanie innej 
pracy zarobkowej. Reszta pracowników, w tym kierowniczy przedsiębiorstw 
niepaństwowych, mogę być jednocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę u 
kilku pracodawców. Tym nie mniej, art. 21 § 2 ukraińskiego kodeksu o prawie pracy, 
który zakazuje jakiekolwiek ograniczenia podejmowania zatrudnienia jednocześnie w 
kilku miejscach, stanowi, iż pracownik może realizować swoje zdolności drogą 
podjęcia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na więcej, niż jedno 
przedsiębiorstwie, instytucji lub innej organizacji, jeżeli umowa o pracę, układ 
zbiorowy lub inna ugoda pomiędzy stronami nie stanowią inaczej. Oznacza to, iż w 
taki sposób ustawodawca pozwala na to, żeby zakaz podejmowania zatrudnienia 
jednocześnie u pracodawców mógł być przewidziany, na przykład, bezpośrednio w 
umowie o pracę1. Zakaz ten może być ustanowiony tylko na okres obowiązywania 
umowy o pracę, owe postanowienie szczególnie podkreślane są w liście 
Państwowego komitetu Ukrainy do spraw polityki regulatornej i przedsiębiorczości 
nr 010-541 z dnia 27.05.2002 r. w sprawie zakazu zawierania przez pracowników 
umów o pracę z konkurentami pracodawcy, zwłaszcza ze względu na to, iż 
zwiększenie okresu obowiązywania owego zakazu byłoby uważane za poważne 
ograniczenie prawa do pracy2.  

Należy zaznaczyć, iż omawiany wyżej warunek dodatkowy może polegać na 
całkowitym zakazie, jak i na częściowym ograniczeniu możliwości podjęcia się pracy 
zarobkowej na podstawie umowy o pracę jednocześnie u innego pracodawcy3. 

W większości przypadków pracodawca wysuwa taki warunek dodatkowy w celu 
otrzymania maksymalnego oddania się pracy przez pracownika oraz uzyskania jak 
największej wydajności pracy. Dla tego oczywistym kontr warunkiem po stronie tegoż 
pracownika mógłby być wymóg większego wynagrodzenia w jakości kompensacji za 
ograniczenie praw pracowniczych4.  

Oprócz zakazu podjęcia zatrudnienia u konkurenta, w umowie o pracę lub innej 
ugodzie między pracownikiem a pracodawcą może być przewidziany obowiązek 
powstrzymania się od ujawnienia tajemnicy handlowej pracodawcy. Jest to możliwe ze 
względu na przepis art. 162 ukraińskiego kodeksu gospodarczego oraz art. 505-506 
ukraińskiego kodeksu cywilnego, przewidują one definicje pojęcia tajemnica handlowa, a 
także przewidują, iż treść i zakres wiadomości stanowiących tajemnicę handlową oraz 
sposób ich ochrony określane są przez ich właściciela (w przypadku osoby prawnej 
decyzję podejmuje kierownik przedsiębiorstwa). A to znaczy, iż tego rodzaju kwestie są 
regulowane na poziomie lokalnym. Tylko odpowiedzialność za ujawnienie wiadomości 

                                                 
1 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII // 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08 
2 Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва 
«Стосовно заборони працівникам укладати трудові договори з конкурентами організації-
роботодавця» від 27 травня 2002 р. – № 010-541 // Бухгалтер. – 2002. – № 27. – Июль. 
3 Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин/ П.Д. 
Пилипенко. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С. 84. 
4Парпан Т.В. Істотні умови трудового договору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»/ Т.В. Парпан.– К., 
2005. – С. 5-7. 
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stanowiących tajemnicę handlową przedsiębiorstwa oraz sposób jej ochrony określane są 
drogą ustawową1. 

Pomimo ograniczeń w stosunku do jednoczesnego podjęcia zatrudnienia u innych 
pracodawców oraz ujawnienia tajemnicy handlowej pracodawcy, które są określane w 
drodze zawarcia odpowiedniej umowy pomiędzy stronami, istnieją także przepisy 
prawne, które wprost zabraniają określonym kategoriom pracowników ujawniać lub 
wykorzystywać wiadomości stanowiące tajemnicę handlową pracodawcy, jeżeli 
pracownik uzyskał owe wiadomości w związku z pełnioną funkcją, czy też wykonywaną 
pracą. Na przykład art. 61 ustawy o bankach i działalności bankowej zobowiązuje 
kierowników i funkcjonariuszy banków nie ujawniać oraz nie wykorzystywać w celach 
osobistych lub też w interesach osób trzecich informacje poufne, do których mają dostęp 
w związku z pełnioną funkcją. Pomimo faktu, iż cytowana ustawa nie określa charakteru 
wiadomości stanowiących treść informacji poufnych, możemy założyć, iż ze względu na 
określone okoliczności ujawnianie lub wykorzystanie takich wiadomości, które stanowią 
tajemnicę handlową, zawodową, przemysłową itd. może narazić pracodawcę jako 
uczestnika działalności konkurencyjnej na szkodę. 

Artykuł 23 ustawy o towarzystwach gospodarczych (spółkach) zobowiązuje 
pracowników, którzy zajmują określone stanowiska w spółce, takie, na przykład, jak 
przewodniczący oraz członkowie zarządu, przewodniczący komisji rewizyjnej, 
przewodniczący oraz członkowie rady nadzorczej, utrzymać się od ujawnienia tajemnicy 
handlowe i informacji poufnych. 

Zgodnie z art. 62 § 2 ustawy z dnia 17 września 2008 r. o spółkach akcyjnych do 
przestrzegania tajemnicy handlowej i informacji poufnych są także zobowiązani osoby, 
które zajmują określone stanowiska w organach spółki akcyjnej. 

Cytowane przepisy ustaw krajowych pozwalają dojść do wniosku, iż w stosunku do 
niektórych kategorii pracowników ustawa przewiduje ograniczenia działalności 
konkurencyjnej, zwłaszcza tej, która polega na ujawnieniu lub wykorzystaniu tajemnicy 
handlowej oraz informacji poufnych. Należy zaznaczyć, iż okres obowiązywania owych 
ograniczeń określany jest w umowie o pracę. Po ustaniu stosunku pracy obowiązek 
zachowania tajemnicy handlowej oraz informacji poufnych też wygasa. 

Pomimo różnorodności sposobów uregulowania kwestii konkurencji pomiędzy 
pracownikiem a pracodawcą, w większości krajów o rozwiniętej gospodarce panuje 
przekonanie, iż konkurencja w stosunkach pracy powinna być uregulowana na poziomie 
państwowym. Przyjmuje się, iż to państwo powinno wspomagać uczciwą konkurencję 
oraz ustanawiać ograniczenia swobody działalności konkurencyjnej, zwłaszcza te, o 
charakterze koniecznym. Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy uwagę na potrzebę w 
uregulowaniu przez władze państwowe kwestii konkurencji pomiędzy uczestnikami 
stosunku pracy, tzn. stronami umowy o pracę, jak również w innych przypadkach. Przy 
czym podstawowe zadanie owego ustawodawstwa krajowego powinno polegać na tym, 
ażeby zagwarantować bilans pomiędzy interesami pracodawcy, który to w większości 
wypadków jest właścicielem tajemnicy handlowej, oraz interesami pracownika. 

W praktyce przestrzeganie owego bilansu sprawia pewne trudności. Z jednej strony 
bezwarunkowy obowiązek pracownika nie ujawniać oraz nie wykorzystywać tajemnicę 
handlową może być przewidziany w ustawie (jest tak, na przykład, we Włoszech i 
Bułgarii), jednak należy pamiętać, iż ogranicza się w ten sposób możliwości pracownika 
do rozwijania jego zdolności zawodowych. A z innej – możemy spróbować 

                                                 
1 Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин/ П.Д. 
Пилипенко. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.80. 
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przeprowadzić rozgraniczenie pomiędzy doświadczeniem oraz wiedzą pracownika, z 
których może on korzystać swobodnie, a tajemnicą handlową, którą nie ma on prawa 
ujawniać lub korzystać z niej. Drugi wariant jest niemożliwy do zrealizowania, kiedyż 
niema obiektywnego kryterium, który można by było wykorzystać przeprowadzając owe 
rozgraniczenie. 

Uważamy, iż optymalnym sposobem osiągnięcia bilansu interesów procadawcy i 
pracownika mogło by być zawarcie w umowie o pracę lub innej umowie między 
pracownikiem a pracodawcą klauzuli, która rewiduje wzajemne zobowiązania stron o 
niewykorzystaniu tajemnicy handlowej w czasie obowiązywania omowy o pracę, jak i po 
jej rozwiązaniu. Tego typu umowne ograniczenia powinny być wyraźnie określone już 
na moment podpisania umowy. Samodzielne uregulowanie kwestii konkurencji przez 
strony umowy o pracę w pełni odpowiadałoby ich interesom, a nawet więcej, umowne 
określenie ograniczenia konkurencji jest kompromisowym rozwiązaniem owego 
problemu: pracownik jest świadomy tego iż ogranicza możliwośc swego rozwoju 
zawodowego, a właściciel tajemnicy handlowej ponosi dodatkowe koszty, które de facto 
są znacznie niższe od tych, co mógłby ponieść w razie ujawnienia owej tajemnicy i 
wykorzystania jej przez inną osobę. 

Ustalenie wzajemnych zobowiązań może nastąpić poprzez zawarcie specjalnych 
porozumień, jak też poprzez zamieszczenie odpowiednich postanowień (klauzul) w 
umowach o pracę. W dzisiejszych warunkach właśnie takie to rozwiązanie owego 
problemu może być najbardziej skutecznym sposobem ochrony uczciwej konkurencji, 
zarówno w trakcie obowiązywania umowy o pracę, jak i po jej rozwiązaniu1. W tym 
przypadku ważne jest, ażeby ustawa zezwalała na zawarcie pomiędzy pracownikiem a 
pracodawcą porozumienia o niekonkurencji lub zamieszczenie odpowiedniej klauzuli 
bezpośrednio w treści umowy o pracę. 

Natomiast ograniczenia dotyczące ujawniania tajemnicy handlowej przez 
pracownika powinno się określać w ustawie. W większości krajów, gdzie kwestia 
konkurencji w stosunku pracy jest już ustawodawczo uregulowana, pracownik jest 
zobowiązany do nie ujawnienia (zachowania) tajemnicy handlowej z mocy prawa2. 
Ujawnienie owych informacji, wbrew woli ich prawowitego właściciela z pewnością jest 
zachowaniem bezprawnym, jakoże zagraża bezpośrednio prawu własności pracodawcy, a 
w szczególności jego uprawnieniom do posiadania, użytkowania oraz dysponowania 
mieniem. Ujawnienie przez pracownika tajemnicy handlowej pracodawcy, udostępnienie 
jej osobom trzecim stanowi rozdysponowania owej tajemnicy, tzn. że pracownik 
samowolnie zadecydował o jej losie faktycznym i prawnym. W czasie kiedy owe to 
prawo może należeć wyłącznie do pracodawcy. Osoby trzecie nie powinny w żadny 
sposób przeszkadzać lub zakłócać realizacje owego prawa, gdyż są oni nosicielami tak 
zwanego podmiotowego obowiązku o charakterze bezwzględnym, który polega na 
powstrzymaniu się od naruszenia prawa innej osoby3.  

Pracodawca może realizować swoje prawo do ujawnienia tajemnicy handlowej 
drogą: udostępnienia owej tajemnice określonemu kręgu osób zaufanych (w takiej 
                                                 
1 Кузьмин А.Э. Правовая защита коммерческой тайны [Електронний ресурс]/ А.Э. Кузьмин // 
Правоведение. – 1992. – № 5. - Режим доступу до журн.: 
http://pravoved.jurfak.spb.ru/old/default.asp?cnt=382 ·  
2 До таких країн, зокрема, належать Естонія, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, 
Болгарія та інші. 
3 Цивільне право України: Підручн.: у 2 кн. [ О.В. Дзера (керівн. авт. кол.), Д.В. Боброва, 
А.С. Довгерт та ін.]; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – С. 
85. 
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sytuacji tajemnica handlowa pozostaje pod ochroną); oraz poprzez rozpowszechnianie 
owych informacji, tzn. przekazanie ich do wiadomości publicznej1. Dlatego, bez 
względu na to, czy pracownik otrzymał informację stanowiącą tajemnicę handlową w 
sposób legalny, nie jest on uprawniony do przekazywania owej informacji osobom 
trzecim bez wcześniejszej zgody pracodawcy. Potencjalny udział pracownika w 
tworzeniu owej informacji nie daje podstaw ku temu aby uważać, że pracownik ma 
jakiekolwiek prawa majątkowe w stosunku do tych informacji. Pracownik otrzymuje 
dostęp do informacji stanowiących tajemnicę handlową, tylko i wyłącznie w celu 
realizacji obowiązków wynikających z umowy o pracę lub wykonania innych zleceń 
pracodawcy. Pracodawca samodzielnie określa poziom dostępu poszczególnych 
pracowników do tajemnicy handlowej, a warunki korzystania z niej określane są przez 
przepisy aktów lokalnych oraz/lub w umowie o pracę. 

W związku z czym, warto y było wprowadzić do ukraińskiego kodeksu pracy 
przepis zobowiązujący pracownika, który w celu spełnienia swoich obowiązków 
pracowniczych otrzymał dostęp do tajemnicy handlowej, nie ujawniać wiadomości, które 
stanowią jej treść, zarówno w czasie obowiązywania umowy o pracę, jak i po jej 
rozwiązaniu na okres ważności prawa własności intelektualnej pracodawcy w stosunku 
do wiadomości stanowiących ową tajemnicę. Zgodnie z art. 508 ukraińskiego kodeksu 
cywilnego długość tego okresu zależy od tego, jak długo odpowiednie informacje będą 
mieć pełnym zestaw cech charakterystycznych dla tajemnicy handlowej.  

Zaproponowane przez nas rozwiązanie już od dłuższego czasu jest z powodzeniem 
realizowane w Polska, Łotwie, Estonii i niektórych innych krajach, oczywiście z 
uwzględnieniem specyfiki konkretnego kraju. Doświadczenia owych krajów w zakresie 
regulacji konkurencji w stosunkach pracy może pomóc w obradach nad i poprawianiu 
projektu ukraińskiego kodeksu pracy, który obecnie jest przedmiotem dyskusji w 
ukraińskim parlamencie (Radzie Najwyższej Ukrainy). Oczywiście, że nie jast to 
możliwe aby w pełni określić odpowiednie procesy, które miały miejsce w tych krajach 
oraz te, które mają miejsce na Ukrainie, jako tożsame, ale podstawowe tendencje 
związane z regulacją stosunków konkurencyjnych nadal pozostają wspólne. 

W szczególności, duże zainteresowanie wywołuje znaczna ilość form nieuczciwej 
konkurencji, której dopuszcza się pracownik wobec pracodawcy, przewidzianych w 
ustawodawstwie innych krajów. Na przykład na Węgrzech pracownik nie może podjąć 
zatrudnionia jednocześnie w kilku miejscach, zawierać jakiekolwiek umowy 
cywilnoprawne z kontrahentami pracodawcy, być założycielem spółki lub członkiem 
rady nadzorczej spółki państwowej, a także nie jest on uprawniony do ujawniania 
informacji poufnych pracodawcy. Polski ustawodawca przewidział jeszcze jeden rodzaj 
działalności, który uważa się za przejaw nieuczciwej konkurencji. Jest to prowadzenie 
przez pracownika działalności analogicznej do działalności prowadzonej przez 
pracodawcę. W naszej wersji - zakaz prowadzenia analogicznej działalności 
gospodarczej. 

Jednak niezależnie od tego jak ustawodawcy obcych krajów nazywają te lub inne 
rodzaje działalności, wszystkie je można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to 
działalnoś mająca na celu ujawnienie tajemnicy handlowej pracodawcy wbrew jego woli, 
a druga – to działalność polegająca na wykorzystaniu takich wiadomości. 

Należy zaznaczyć, iż wykorzystanie, tak samo jak i ujawnienie, tajemnicy 
handlowej oraz wiadomości poufnych jest przejawem nieuczciwej konkurencji tylko 

                                                 
1 Котляр Д. Комерційна таємниця: правова природа та підходи до регулювання/ Д. Котляр // 
ПАРЛАМЕНТ. – 2004. – № 3. – С. 35. 
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wtedy, gdy są one popełnione wbrew woli lub bez zgody prawowitego właściciela owej 
tajemnicy handlowej. 

Zaproponowany podział przejawów (form) nieuczciwej konkurencji ma nie tylko 
teoretyczne znaczenie, pozwoli on też, zwłaszcza ze względu na charakter działalności, 
wybrać sposób jej uregulowania. Jeśli chodzi o niesankcjonowane wykorzystanie 
wiadomości, które stanowią tajemnicę handlową, proponujemy wybrać drogę pozwoleń, 
tzn. pozwolić uczestnikom danego stosunku prawnego działać według własnego uznania. 
Oznacza to, że za obopólną zgodą pracownik i pracodawca mogą ograniczyć działalność 
konkurencyjną między nimi samymi. 

A w sprawie nie sankcjowanego ujawnienia tajemnicy handlowej należy wybrać 
drogę zakazów, tzn. zobowiązać uczestników odpowiedniego stosunku powstrzymać się 
od pewnych działań. Bo, jak już było powiedziane, samo otrzymanie dostępu przez 
pracownika do tajemnicy handlowej nie stanowi podstawy dla pojawienia się u niego 
jakichkolwiek praw majątkowych w stosunku do owych wiadomości. 

Należy zaznaczyć, iż przepisy regulujące konkurencję w stosunkach pracy możemy 
odnaleźć w aktach prawnych różnych dziedzin prawa. Między innymi są one 
przedmiotem regulowania prawa pracy, konkurencji, cywilnego, gospodarczego i innych. 
Często przyczyną ku temu jest brak kodyfikowanego aktu, którym jest kodeks pracy (na 
przykład we Włoszech), a także to, iż regulacja prawna stosunków konkurencyjnych 
należy do wyjątkowej kompetencji tak zwanego prawa konkurencji czy też prawa 
gospodarczego, które uwzględnia specyfikę stosunków pracy (na przykład w 
Niemczech). 

Obowiązujące ukraińskie ustawodawstwo z zakresu prawa pracy znajduje się na 
etapie reformy, dla tego szczególnie celowym jest zbadanie i uwzględnienie 
doświadczenia innych krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej, gdzie ustawodawstwo 
w sprawie przeciwdziałania konkurencji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest już 
ukształcone. Ich osiągnięcia w określeniu form i przejawów nieuczciwej konkurencji 
pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, gwarantowaniu wypłat kompensacyjnych na 
okres po ustaniu stosunku pracy itp. może mieć pozytywny wpływ na rozwoju 
ukraińskiej regulacji prawnej owych kwestii, co niewątpliwie jest jednym z 
priorytetowych kierunków prowadzenia dalszych badań naukowych z zakresu prawa 
pracy.  
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Галична – історична територія, що включала частину західноукраїнських і 
польських земель, які з кінця 18 ст. до 1918 року перебували під владою австро-
угорської монархії. Галичина охоплювала територію теперішньої Івано-
Франківської, Львівської, Тернопільської (а до 1848 року й теперішньої 
Чернівецької) областей України, Жешувського, Перемишлянського і частини 
Краківського воєводств Республіки Порльща. Загарбавши під час 1-ого поділу 
Польщі (1772 р.) західноукраїнські і частково польські землі, Австрія штучно 
обєднала їх в одну провінцію під назвою «Королівство Галичини і Лодомерії». 

Цікавою сторінкою в історії цього краю було місцеве самоврядування та його 
конституційно-правове регулювання. 

Аналіз історичних, архівних, законодавчих матеріалів дає можливість зробити 
висновок, що революція 1848 р. мала значний вплив на пробудження національної 
свідомості українців та розвиток ідей місцевого самоврядування 
західноукраїнських землях. 

Цьому сприяло і законодавство Австрії, прийняте під впливом революційних 
ідей. Зокрема, патент (указ) австрійського імператора Фердинанда І від 17 квітня 
1848 р. ліквідувати панщину в Австрії, хоча скасувавання кріпосного права 
затягнулося на довгі роки. 

Конституція Австрії від 4 березня 1848 р. у ст. 77 задекларувала право всіх 
коронних країв на крайові конституції. 29 вересня 1850 р. цісарським патентом 
було затверджено Конституцію для Галичини.  

На основі березневої 1848 р. Конституції Австрії був виданий закон від 17 
березня 1849 р., який проголосив ідею: «Вільна громада є основою вільної 
держави». 

Новим етапом у розвитку самоврядування став імперський Закон від 5 березня 
1862 р. про громади, який базувався на принципах тимчасового Закону 1849 р. На 
його основі був прийнятий закон про громади в Галичині (1866 р.). Закони 
коронних країв максимально врахували положення звичаєвого права, які служили 
зміцненню громадського правопорядку, а тому були підтримані громадськістю 
Галичини. 

Позитивні умови для еволюції територіальних громад створила Австро-Угорська 
конституція від 21 грудня 1867 р., яка була чинною в Галичині до жовтня 1918 р. 

Галицький закон про громади 1866 року, визначав, що громаду становлять 
кожне місто, містечко, село, котре має власний громадський уряд. Громадам, що 
належали до одного політичного повіту (староства), надавалась можливість з 
дозволу повітової ради об’єднуватися, але за умови, якщо цьому не заперечувала 
крайова політична влада (намісництво). Об’єднані громади повинні були укладати 
між собою угоду про володіння і використання своєї власності та фондів. Що ж до 
поділу громад, то він міг здійснюватися лише на підставі крайового закону. 
Джерела, однак, свідчать, що поділи громад проводилися як винятки. 
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Поряд з цим закон допускав можливість обов’язкового об’єднання громад. 
Таке могло відбуватися у випадках, коли громада не мала засобів до виконання 
справ, котрі їй доручалися публічною владою. Об’єднуватися могли громади лише 
одного повіту на термін, доки стан нездатності виконання громадою публічних 
справ не зміниться на краще. У випадку, коли обєднані громади не погоджувалися 
між собою в питанні розподілу коштів, тоді це вирішувала повітова рада. Що ж до 
зміни кордонів громади, то на це вимагався дозвіл повітової ради за умови, що 
цьому не заперечувала крайова влада – намісництво.1 

Закон 1866 р. містив окремий розділ, що регулював членство в громаді. Так, 
членами громади, відповідно до закону, були: а) особи, що належали до громади, 
та б) учасники – особи, що не мали права належати до громади, але в межах 
громади мали нерухоме майно, або коли від промислового підприємства 
працюючого самостійно, або від доходу оплачували в громаді безпосередній 
податок. За таких же умов до учасників громади належали також корпорації, 
товариства, заклади і фондації.2 Всі інші особи вважалися чужими в громаді. 

Отже, чужим у громаді вважався кожен, хто не належав до громади, або не 
платив у ній безпосереднього податку. Чужого можна було вивести з громади, 
якщо він не мав засобів до життя, або вів себе аморально.  

Після п’яти років постійного проживання у громаді кожен мав право на 
належність до громади, тобто на одержання громадянства. Належність дітей до 
громади визначалася по батьківській лінії, а незаконнонароджених – по 
материнській. Діти набували громадянство в тій громаді, в котрій на час їх 
повноліття батько був громадянином. Повнолітніми вважалися діти, яким 
виповнилося 24 роки. У випадках, коли родичі змінювали своє громадянство і 
переходили до іншої громади, то їх повнолітні діти зберігали громадянство, яке 
отримали від родичів. 

Надання громадянства було невід’ємним правом тільки самої громади і 
оскаржити її рішення не міг ніхто. 

За послуги щодо надання громадянства була встановлена квота, не більше 10 
золотих ринських з особи.3 Селяни не мали права зрікатися громадянства в одній 
громаді до часу оформлення своєї громадянської належності до іншої громади. 

Члени громади брали участь у всіх громадських справах, користувалися з 
громадського маєтку, а також залучалися до виконання повинностей громади. 
Невід’ємним правом громадян було право на отримання допомоги у випадках 
зубожіння чи втрати працездатності. Однак це положення діяло лише у тому 
випадку, коли не було інших осіб, зобов’язаних утримувати непрацездатних як 
своїх підопічних. Але коли опікун не мав маєтку, обов’язок опіки громада брала на 
себе. 

Кожному членові громади на його вимогу видавався документ про належність 
до громади, так звана грамота. Документ мав бути оштемпельований на 50 
крейцерів австрійської валюти, а для слуг, челядників і денних заробітчан – на 15 
крейцерів австрійської валюти, хоч фактично плата за штемпель не бралася.4 

                                                 
1 Ustawa gminna dla Krolestva Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem. // Dziennik 
ustane i rozporzadzen krajowych dla Krolestva Galicyi i Lodomeryi neraz z Wielkiem Ksiestwem 
Krakowskiem. – Lwow. Rok 1866. Cz. ХІ. – S. 62. 
2 Там само, с.64. 
3 Левицький К. Наш закон громадський / Кость Левицький. – Львів, 1889. – с.5. 
4 Там само, с. 5. 
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Громада користувалася правом видалення осіб, котрі мали ґрунти або будинки, 
сплачували податки в громаді, але не вважалися громадянами села та своїм 
способом життя спричиняли порушення певних публічних норм. 

Громада за певних обставин не повинна була відмовляти у допомозі убогим з 
інших громад, але за нею зберігалося право на отримання відшкодування від 
громади, до якої належав убогий, або від особи, котра зобов’язана була 
забезпечувати убогого. Якщо убогому громадянину громада відмовлялася надавати 
допомогу, то він не міг оскаржити відмову в судовому порядку, але мав 
можливість внести подання до повітової ради або крайового виділу. 

Представницьким органом сільських і міських громад була рада громадська. 
Закон 1866 р. (§ 13) визначив, що «громадська рада складається з членів вибраних і 
з членів, що належать до неї без вибору (т. зв. вірилістів). В містах рада громадська 
складається лише з вибраних членів». Кількість радних, які обиралися, залежала 
від числа виборців. У громадах, в яких було від 51 до 200 виборців – 12 радних, від 
201 до 400 – 18 радних, від 401 до 600 – 24 радних, від 601 до 1000 – 30 радних, де 
ж число виборців перевищувало 1000 чол. обирали 36 радних.1 Для заміщення 
радних, на випадки неможливості з тих чи інших причин виконання ними 
громадських справ, обирали заступників радних. Кількість заступників не повинна 
була перевищувати половини громадських радних. 

Члени громади, які користувалися правом вибору, визначалися на підставі 
виборчої ординації для громад від 12 серпня 1866 р. Право вибору радних мали 
особи, які були членами даної громади і щонайменше протягом року сплачували 
безпосередній податок від ґрунту, хати, заробітку або загалом від доходу, за умови, 
якщо вони були австрійськими громадянами. 

Правом вибору користувалися також почесні громадяни, священики і 
настоятелі монастирів, урядовці цісарського двору, державних і крайових установ, 
публічних фондів, військовослужбовці офіцерського складу, котрі перебували на 
відпочинку або у відставці, лікарі, директори і вчителі шкіл. Право бути радним 
без вибору мав член громади, котрий сплачував щонайменше шосту частину цілої 
суми безпосередніх податків у громаді, а також кожен власник прилучених до 
громади маєтків, що були записані в табелі великих посілостей як окрема 
табулярна одиниця. 

Правом обирати, але не бути обраними користувалися урядовці політичних 
органів влади, урядовці і слуги громадських організацій, товариств, закладів до 
часу виконання ними своїх службових обов’язків, а після закінчення повноважень 
– до часу повного службового розрахунку. До громадян, які користувалися лише 
активним виборчим правом, зараховувалися убогі, слуги, робітники котрі жили з 
денного заробітку, також засуджені карним судом за користолюбство, або 
порушення звичаєвих норм, особи, які згідно судового вироку заборгували свій 
маєток, а також звільнені чи усунені з посад за користолюбство. 

Загалом же радним міг бути обраний кожен член сільської громади, окрім 
жінок, який досягнув 24 роки. 

За виборчою ординацією кожен виборець повинен був голосувати особисто, 
усно або письмово, вільно без будь-якого тиску з боку влади. В іншому випадку 
вибори могли бути визнані недійсними.  

Начальник громади заздалегідь перед виборами був зобов’язаний укласти 
список уповноважених до голосування – т.зв. виборчий лист. При цьому виборці 
                                                 
1 Левицький К. Наш закон громадський / Кость Левицький. – Львів, 1889. –с.7. 
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ділилися на два чи три виборчі круги. Якщо громада нараховувала не більше 50 
членів, встановлювалося два виборчі кола. У більших громадах до першого кола 
зараховували вищеоподаткованих громадян, які сплачували 1/3 всіх податків 
громади, до другого – середньооподаткованих громадян, на яких теж припадало 1/3 
всіх податків і відповідно до третього – тих, які сплачували найменший податок. 
Начальник громади укладав для кожного виборчого кола окремий лист виборців. 
Не пізніше як за чотири тижні громадськими виборами виборчі листи виставлялися 
в громадському уряді з метою їх перегляду громадянами.  

Протести проти списків листів могли вноситися протягом восьми днів після їх 
оприлюднення. Рекламації приймала комісія, що складалася з начальника громади 
і чотирьох членів громадської ради, визначених самою радою. Кожну заяву, 
протест комісія повинна була розглянути впродовж трьох днів і про своє рішення 
обов’язково повідомити зацікавлену особу. У випадку незгоди з рішенням комісії 
заявник міг внести запит до староства, коли ж його не задовольняла і ухвала 
староства, він міг зробити запит до Адміністративного трибуналу у Відні. В 
останній тиждень перед виборами вносити поправки до виборчого листа 
заборонялося.1 

За вісім днів перед виборами начальник громади повідомляв громадян про час 
і місце проведення виборів, кількість радних і заступників, яких мав обирати кожен 
виборчий округ. Таке повідомлення робилося в письмовому вигляді на дошці 
оголошень. Одночасно начальник громади повідомляв про це і староство.  

У випадку, коли громада мала три виборчі кола, кожне з них обирало 1/3 
кількості всіх радних. Якщо ж таких кіл було тільки два, кожне коло обирало 
половину радних. 

У склад виборчої комісії входив начальник громади або присяжний і чотири 
виборці, котрих призначав начальник громади або обирали радні. До складу комісії 
міг бути включений також і делегат від староства, який мав повноваження 
припинити вибори у разі якихось порушень. 

Голосування починалось з роз’яснень голови виборчої комісії. Після цього 
кожний виборчий круг збирався окремо у заздалегідь відведеній виборчій дільниці. 
Голосування в першу чергу проходило в третьому колі, потім у другому і останніми 
голосували виборці першого виборчого кола, причому право першості мали члени 
виборчої комісії. Виборець, який був відсутній під час його виклику, голосував в 
кінці. Якщо виборець вирішив голосувати усно, то це мав фіксувати писар. 

Після здачі всіх виборчих карток (бюлетенів) у виборчому колі, голова комісії 
оголошував про закінчення виборів, і виборча комісія приступала до підрахунку 
голосів. Обраними вважалися ті кандидати, які набрали найбільшу кількість 
голосів. 

Після закінчення виборів у всіх виборчих колах, виборча комісія здавала 
виборчі картки й виборчі акти громадській старшині. Начальник громади 
оголошував вибраних та надсилав їх список до староства. Староство, якщо були 
якість підстави, могло визнати вибори недійсними протягом 14 днів. При цьому 
зацікавлені особи мали право оскаржити рішення староства у вищих інстанціях – 
Намісництві, Міністерстві внутрішніх справ, Адміністративному трибуналі у Відні. 

Новообраних радних вперше скликав найстарший серед них чоловік, а 
попередній начальник громади повідомляв про це староство, котре могло вислати 
свого представника на перше засідання ради. 
                                                 
1 Левицький К. Наш закон громадський / Кость Левицький. – Львів, 1889. – с. 9. 
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В наступному громадська рада збиралася в міру необхідності, але не рідше 
одного разу на три місяці. Право її скликання належало начальнику громади або 
його заступникові. Начальник повинен був скликати раду також у випадку, коли 
цього вимагали 2/3 радних, староство або повітовий виділ. Він же зобов’язаний був 
повідомити радних про наступне засідання. 

Рада вважалася повноважною приймати рішення, якщо на її засіданні була 
присутньою більша половина радних. Для прийняття бюджету громади та інших 
ухвал, що підлягали затвердженню вищими органами влади, вимагалась 
присутність 2/3 радних. Якщо ж потрібна кількість радних не збиралася, начальник 
вдруге вже разом з заступниками скликав раду. Коли ж після повторного 
скликання той чи інший член ради не міг виправдати своєї відсутності, війт міг 
накласти на нього покарання у вигляді штрафу до 10 зл.ав. на користь громади.1 

Засідання ради вів начальник громади або його заступник. Головуючий, як 
правило, не брав участі у голосуванні, окрім голосувань під час виборів старшини 
та у випадках, коли голоси розподілялися порівну. Голосування було відкритим, 
проте з окремих питань рада могла проводити і таємне голосування. Засідання 
громадської ради проходили відкрито, особливо у випадках, коли обговорювали 
бюджет громади. Суворо заборонялося проводити засідання ради у шинках. Всі 
ухвали громадської ради записувалися до книги ухвал. Протоколи засідання 
підписував голова, двоє радних і писар. Кожний член громади мав право 
переглядати записи у книзі ухвал. 

Відповідно до закону про громади 1866 р. проводилися вибори громадської 
старшини. Вони відбувалися через вісім днів після обрання нової ради громади. 
Старшина складалася з громадського начальника (війта) і щонайменше два 
присяжних (асесорів). У великих громадах кількість присяжних (асесорів) могла 
бути збільшеною до 1/3 всіх радних. Заступника начальника громади обирали з-
поміж присяжних.  

Вибори старшини проводив найстарший член ради з двома помічниками, 
котрих сам і призначав. Вибори могли відбуватися за умови присутності ¾ 
кількості всіх радних. Сама рада громади визначала форму голосування: таємну чи 
відкриту. Передусім відбувалися вибори начальника громади. Якщо після першої 
спроби голосування жоден з кандидатів на начальника (війта) не набрав більшості, 
голосування проводилося вдруге. Коли ж і воно не давало результату, залишали 
двох кандидатів і проводили голосування третій раз. Війтом ставав той, хто 
набирав звичайну більшість голосів. При поділі голосів порівну війта обирали 
шляхом так званого льосування. Обравши війта, рада проводила вибори 
присяжних, а на кінець – заступника начальника. 

Старшина, як і рада громадська, обиралася терміном на шість років і 
функціонувала аж до моменту обрання нової старшини. 

Новообрана старшина у визначений староством день складала перед 
старостою або його заступником у присутності представника повітового виділу і 
делегата громадської ради присягу, т.зв. «приреченє», що будуть вірними і 
послушними Цісареві, будуть сповняти свої обов’язки в громаді сумлінно і згідно 
закону».2  

                                                 
1 Левицький К. Наш закон громадський / Кость Левицький. – Львів, 1889. – с.20. 
2 Ustawa gminna dla Krolestva Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem. // Dziennik 
ustane i rozporzadzen krajowych dla Krolestva Galicyi i Lodomeryi neraz z Wielkiem Ksiestwem 
Krakowskiem. – Lwow. Rok 1866. Cz. ХІ. – S. 65. 
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Присяга війта розпочиналася словами: «Присягаю п. Богу, Святій Трійці і 
Найяснішому монархові і панові Францу Йосифу з Божої Ласки Цісарю Австрії, 
Королю Угорщини… на вірність і послух».1 Війт зобов’язувався не керуватися 
приязню, ненавистю, подарунками чи хабарами, викривати всі злочини, по-
можливості їх попереджувати і т.д. 

Одним з основних обов’язків війта – представляти громаду перед вищими 
органами влади, зокрема на сесіях повітової ради. Якщо війт не мав можливості 
прибути на сесію, його мав замінити присяжний. За невідвідання сесії чи передчасне її 
залишення на війта чи присяжного накладали штраф в розмірі від 2 до 5 зл.2 

Начальник (війт) вважався гарантом порядку в громаді, відповідальним за 
збереження її багатства, вів справи, що належали до відання старшини, виконував 
ухвали громадської ради і вищих органів. Присяжні допомагали йому у виконанні 
деяких справ. Війт керував справами громадського маєтку, наглядав за 
використанням громадського добра. В термінових справах мав діяти на свій 
розсуд, але в такому випадку його дії підлягали затвердженню на найближчому 
засіданні громадської ради. 

Війт був зобов’язаний доводити до відома громади зміст урядових постанов і 
розпоряджень, звітувати про свої дії, спрямовані на їх виконання. Війт не мав 
права втручатися до церковних справ, але мусив слідкувати, як громада 
дотримується настанов пароха, як і на що витрачає церковні кошти. Про виявлені 
порушення він повідомляв місцевого священика. Тих же, хто лихословив на цісаря 
або служителів культу, війт зобов’язаний був передати правосуддю. Війт завідував 
маєтком громади, мав дбати про примноження громадського майна, 
найраціональніше його використання. Як вважалося у Галичині, «за доброго війта 
не одна громада то полонину прикупила, то лан панський, або лісок чи толоку».3 
Однак, вільно розпоряджатися громадським маєтком війт не міг, наприкінці року 
присяжні проводили ревізію його фінансової і господарської діяльності, про 
результати якої доповідали громаді. 

Війт розподіляв податки між членами громади, розпоряджався будівництвом 
громадських будівель, господарських споруд, щорічно організовував проведення 
перепису худоби, визначав шарварки, мав у всіх випадках дбати про громаду та 
вміти відстояти її інтереси. 

Начальнику громади підлягали всі урядовці громади і слуги, котрих він міг 
усувати від виконання обов’язків аж до часу розгляду питання громадською радою. 
У випадку, коли начальник громади разом з підлеглими йому службовцями не 
справлявся зі своїми завданнями, староство на кошт такої громади призначало свої 
органи громадського управління, що мали виправити становище. Так, в 1874 р. 
Сяноцьке староство взяло на себе виправлення ситуацій у громадах Вуйське і 
Залуж, в яких всі члени старшини занедбали свої обов’язки і не виконували 
розпоряджень повітового виділу. В громадах не було затверджено бюджету, не 
оформлено рахунків, не проводився ремонт громадських доріг, урядовці навіть не 
з’являлися до поштового відділу за отриманням розпоряджень влади.4 

Контроль повітового виділу і запровадження щомісячних люстрацій касових 
книг був встановлений в багатьох громадах Галичини, де війти занедбали справу 

                                                 
1 ЦДІАУ у Львові. – Ф. 146, оп. 4, спр. 842. – Арк. 13. 
2 ЦДІАУ у Львові. – Ф. 146, оп. 4, спр. 3670. – Арк. 26. 
3 Хлібороб. – «Коломия». – 1894. – № 2. 
4 Lewicki W. Materialy do reformy gminnej w Galicyi. – Lwow, 1888. – s. 8 
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управління громадськими маєтками. Але були випадки, коли громадське 
управління розпускалося з політичних мотивів. Так, з політичних мотивів у січні 
1915 року було розпущене правління громади с. Верховля Велика Ліського повіту. 
Тут мотивом розпуску ради стала досить сильна москвофільська агітація, що 
велася серед мешканців села, та факт засудження чотирьох членів громади до 
смертної кари за допомогу військовому противнику.1 

Розпуск обраних громадськими радами сільських управ і їх заміна 
тимчасовими громадськими управами на чолі з державним комісаром дуже широко 
практикувався напередодні і в роки світової війни. Так, в 1913–1915 рр. у повіті 
Новий Сонч було розпущено 12 сільських управ.2 

У листі до Львівського намісництва від 26 березня 1916 р. Сяноцький староста 
скаржився на те, що при розпуску громадянських рад і встановленні тимчасового 
правління, яке мало складатися з 6–8 чоловік, його спіткало чимало труднощів. У 
громадах не було людей, котрі надавалися б до роботи в правліннях, передусім у 
зв’язку з призовом до війська всіх чоловіків у віці до 51 року. Особливі труднощі 
були в громадах, де переважали москвофільські настрої.3 

Велика роль у розвитку самоврядування громад належала начальнику (війту). 
Його повноваження вважалися дуже широкими, хоча на практиці війт перебував у 
значній залежності від повітових чиновників, вищих урядових інстанцій. При 
виконанні своїх функцій війт знаходився між двома вогнями. Нерідко, не шануючи 
власної честі і своєї громади, війт намагався вислужитися перед повітовим 
начальством. Така позиція ніде й ніколи не схвалювалася громадою, оскільки вона 
завжди прагнула обирати на посаду війта та на інші посади у громадські ради 
людей чесних і поважних. В цьому питанні громада в Галичині керувалася 
принципом: «громада – великий чоловік, на котрому стоїть цілий світ». Вважалося, 
що очолювати громаду мали дуже відповідальні особи. Як писав В. Поль, 
«переважно хвалять війта твердого й суворого, такий урядує довше».4 Великого 
значення надавали тому, наскільки здатним був війт поставити себе незалежним 
щодо пана чи повітового уряду, як він умів відстоювати інтереси громади. Війт, 
який був ставлеником пана чи потрапляв під його вплив, не мав у громаді ані 
поваги, ані авторитету. 

Відомі випадки, коли під тиском громади війт, який був ставлеником пана, 
відмовлявся від урядування. Він наражався на незадоволення з боку пана чи влади, 
зате здобував повагу селян. Газета «Хлібороб» так узагальнювала подібні випадки: 
«В селах, де війта вибирають по волі цілої громади, там панує порядок, бо 
громадяни вибирають з-поміж себе найпридатнішого чоловіка, котрого потому 
шанують і підпомагають. Де ж виходить війт проти волі цілої громади, а з волі 
лише малої горстки людей або поодиноких осіб, як, наприклад, дідича, злісного 
пана, або по волі повіту, звичайно, то такі люди не мають в селі поваги».5 

Часописи і архівні матеріали зберігають чимало негативних характеристик 
громадських урядників, коли одні «дбали про свою кишеню» і цим кривдили 
громаду, інші – в спідці з повітовим урядом перешкоджали культурно-освітній 
роботі серед селян. 

                                                 
1 ЦДІАУ у Львові. – Ф. 146, оп. 33, спр. 112. – Арк. 12, 24. 
2 ЦДІАУ у Львові. – Ф. 146, оп. 33, спр. 1802. – Арк. 16. 
3 ЦДІАУ у Львові. – Ф. 146, оп. 33, спр. 1802. – Арк. 16. 
4 Pol W. Prace z etnografij polnocnych stokow Karpat / W. Pol. – Wroclaw, 1966. – s.133. 
5 Хлібороб. – «Коломия». – 1891. – № 4/5. – с.25. 
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Переважно начальниками громад були корінні мешканці, тобто українці, проте 
траплялося, що війтами в українських селах ставали поляки, євреї, німці. В одних 
випадках їх обирало місцеве населення з огляду на їх ділові та людські якості, і 
тоді стосунки між війтом і громадою були нормальними, залишалися добрі згадки 
про час їх урядування. Коли ж кандидатуру нав’язував повітовий уряд, відносини 
між війтами та громадою у більшості випадків ставали напруженими, 
конфліктними. Ніколи війтом не обирали жінку, як свідчить відоме прислів’я: «Як 
світ світом – не була баба війтом». І, взагалі, на виборних посадах ніде не 
зафіксовано жінок. 

Після війта у громадському уряді йшли його заступники і присяжні. Їх 
вибирали з-поміж радних, не менше як двох-трьох, але не більше третини від 
загального числа радних. Присяжними могли бути тільки мешканці даного села, 
люди з великим життєвим досвідом. Вони, як і війт, складали присягу і при заміні 
війта теж переобиралися. Присяжні виконували функції фіскального і 
поліцейського характеру.  

Важливою посадовою особою на селі був писар, який не був членом управи, а 
лише урядником. Найчастіше це була людина без спеціальної кваліфікації, яка 
навчалася діловодству вже під час виконання своїх обов’язків. Однак, на початку 
ХХ ст. особи, які претендували на посаду писаря чи громадського касира, складали 
іспити.1 

Вплив писарів на громадські справи був дуже великим і не обмежувався 
веденням діловодства. Не раз саме писар скеровував діяльність громади у 
потрібному напрямку, особливо у випадках, коли війт був неписьменним. Як 
правило, писар обслуговував одне село, інколи траплялися випадки, що один писар 
працював і у двох-трьох громадах. Найчастіше писарів призначали за 
рекомендацією повітових урядовців. Право звільняти писарів мав повітовий виділ 
(комітет). Деякі громади зовсім не мали писаря, а на випадок потреби наймали собі 
письменного чоловіка і платили йому за виконану роботу. 

В переважній більшості писарі мали постійно визначену платню. Але 
траплялося, що їм платили за виконану роботу за домовленістю. Загалом оплата 
праці писаря була низькою. Здібні сумлінні писарі були шанованими людьми на 
селі. До них зверталися, як до перших порадників. Однак, злиденне життя деяких з 
них породжувало такі риси, як прислужництво багатим і урядникам та зверхність 
до простих селян. Часом писар разом з війтом збагачувалися за рахунок громади, 
завдаючи людям кривди.  

Питання про розмір платні начальнику громади, заступникові і присяжним 
вирішувала громадська рада. Радні та їх заступники виконували свої функції 
безоплатно. Всі члени громадської ради і громадської старшини мали право 
вимагати повернення видатків, витрачених ними під час урядування на користь 
громади.  

Вважалося неприпустимим відмовлятися від посади громадського уряду. 
Однак таке право мали священики, вчителі, урядовці і слуги цісарського двору, 
держави, публічних установ і фондів, військовослужбовці, особи, котрим 
виповнилося 60 років, а також ті, які в попередній термін були членами 
громадської старшини.  

У житті громад велику роль відігравали старійшини села, які не входили до 
уряду, але добре знаючи традиції і правові приписи, брали участь у вирішенні всіх 
                                                 
1 ЦДІАУ у Львові. – Ф. 165, оп. 2, спр. 579. – Арк. 1. 
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важливих справ громади. Думка старійшин часто мала вирішальне значення. 
Громада виявляла до них велике довір’я, уповноважувала відстоювати її права у 
вищих інстанціях. Відомо чимало випадків, коли старійшини ставали в опозицію 
до адміністрації громади, часто потерпаючи при цьому від зневаги й матеріальних 
збитків, але не поступалися принципами. За це громади виявляли до старійшин 
повагу. Не раз з їх числа обирали послів (депутатів) до австрійського парламенту. 

Громадський закон 1866 р. (§§ 14, 15), впровадивши державне регулювання 
про вибори гмінних рад і громадської старшини, підірвав роль звичаєвих сільських 
сходів насамперед у формуванні так званих громадських урядів. Проте традиція 
вирішення багатьох питань громадського життя саме на сходах і після 1866 р. не 
була перервана. Проводились сходи в міру назрілих питань. Спосіб скликання на 
громадські сходи був майже всюди однаковим. Повідомлення про час і місце 
проведення сходу передавалося усно посильним. У час напружених господарських 
робіт обмежувалися лише коротким обговоренням назрілої проблеми та її 
вирішенням у неділю біля церкви або в центрі села після богослужіння. 

Питання, які обговорювалися на сходах, ставило саме життя: купівля чи 
орендування полонини або лісу, будівництво школи, церкви, виконання 
громадської повинності тощо. 

Проте з посиленням австрійського законодавства автономія громад 
обмежувалася, поступово зменшувалася роль громадських сходів, що призвело 
майже до повного їх занепаду наприкінці ХІХ ст. Практика сільських сходів 
найдовше затрималась в громадах при обговоренні шкільних справ, зокрема, 
відвідування школи, утримання шкільного будинку тощо. В кінці ХІХ ст. – на 
початку ХХ ст. сільські сходи скликалися все рідше, їх функції поступово 
перебирали ради громад. 

Одночасно в цей період територіальна громада в Галичині здійснювала ряд 
важливих функцій, що підкреслює її соціальне значення у суспільстві. Так, 
територіальна громада відповідала за будівництво і утримання в належному стані 
громадських доріг і мостів. До громадських належали дороги в межах громади, що 
використовувалися для вжитку громади і не належали до доріг повітових, крайових 
чи державних. Кожного року у визначений час повітовий виділ доводив до відома 
громад перелік робіт, необхідних для впорядкування доріг: обкопування їх ровами, 
розрівнювання землі, завезення гравію та ін. Відповідальність за це покладалася на 
всю громаду і особливо на війта. Кошти побудови і утримання цих доріг 
покривалися пішими і тяглими повинностями громади. Від кожного номера дому в 
громаді щороку слід було відробити три дні пішо. В разі ж потреби дорожні 
службовці могли замінити пішу повинність на тяглу. Впродовж 30 днів після 
закінчення року господарі мусили сплатити вартість робіт, від виконання яких 
вони ухилялися. В повітах існували повітові фонди громадських доріг. На рахунок 
такого фонду доріг відраховувалося 3% додатків до безпосередніх податків з 
громади.  

Справою дорожного будівництва займалася громадська старшина («уряд») за 
участю представника двірського маєтку. Щороку, найпізніше до 15 грудня, «уряд» 
мав скласти дорожний бюджет з точним означенням обсягу робіт, поставки 
матеріалів і коштів, необхідних на наступний рік. Протягом двох тижнів проект 
бюджету знаходився в громадському «уряді» і з ним міг ознайомитися кожний 
громадянин села. Після цього проект бюджету передавався до повітового виділу 
для схвалення. Кожних три роки дорожний «уряд» складав список господарів, 
зобов’язаних до дорожних робіт з зазначенням їх видів. 
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Дороги державного значення громада була зобов’язана доглядати безоплатно, 
стежачи за їх чистотою на тих ділянках, що проходили через село. Громадські 
дороги завжди мали бути чистими, не засміченими, площі і вулиці обкопаними, 
небезпечні ділянки обведеними захисною огорожею. 

Територіальна громада, її «уряд» приділяли відповідну увагу громадському 
правопорядку. В громадах існувало кілька видів служби охорони правопорядку і 
майна: це – поліцейська служба, протипожежна, польова, лісова. Поліціянт 
виконував свою службу під контролем начальника громади і присяжних.  

В обов’язки поліціянта входили нагляд за правопорядком, виявленням 
правопорушників, – їх затримання і припровадження їх до громадського «уряду», 
забезпечення варти затриманих і відправка їх (при потребі) до повітового уряду. 
Поліціянт брав участь у проведенні екзекуцій, у наборі рекрутів, наглядав за 
пожежною безпекою. Проте в цілому обсяг обов’язків сільського поліцейського 
був невеликим. Через те цих службовців інколи використовували для 
налагодження інших справ у громаді. 

Крім цього, кожна громада організовувала також нічну сторожу. Цю службу 
виконували самі громадяни. Нічна варта була відома в Україні повсюдно від тих 
часів, коли необхідно було забезпечити оборону громади від зовнішнього нападу. 
Кость Левицький, приділяючи громаді велику увагу, у своїй праці «Наш закон 
громадський…» писав, що згідно з громадським статутом «Нічна варта повинна 
була сторожувати від весни до осені (від Великодня і до Михайла) з 12 год вечора 
до 5 год ранку, а взимку і напровесні (від Михайла і до Великодня) з 11 год. вечора 
до 6 год. ранку». У разі виявлення порушень громадського порядку, особливо 
злодіїв, чи в разі пожежі села оповіщали дзвоном, рідше ударом у залізну рейку чи 
іншим відомим у селі сигналом.1 

Громада була зобов’язана не допускати так званих польових злочинів, як 
наприклад: нищення загород чи таблиць з остереженнями, самовільне прокладання 
польових доріг і стежок чи їх знищення, посягання на чужу власність, нищення 
посівів, самовільне добування піску і каменю, викидання сміття на чужі ґрунти чи 
дороги і т. ін. З метою запобігання таких випадків, громада призначала польових 
сторожів (польових), котрі заприсягалися перед староством і затверджувалися ним. 

У разі скоєння злочину у полі, польовий доносив про нього війтові. Останній 
повідомляв про злочин винну і потерпілу сторони і разом з присяжними 
встановлював покарання. Але коли у справі були замішані власник двірського 
маєтку, війт чи його заступник, то її мало розглядати староство. Польовий мав 
право займати тварин, які перебували без догляду і наносили шкоду. Якщо ж 
шкоду завдавали дрібні тварини чи птиця, якщо їх не можна було піймати чи 
відігнати, польовий міг убити їх і залишити на місці заподіяної шкоди. У таких 
випадках, як правило, власник тварин або погоджувався і сплачував за заподіяне 
штраф, або піддавався осудові громади. 

Вартість нанесеної шкоди вище 5 золотих санкціонувалася староством і 
заприсяжним громадським таксатором. Інколи грошові штрафи до 40 з.р.ав. 
замінювалася арештом до 10 днів, або відробітком. На оскарження вироку 
відводилось вісім днів від дня його оголошення. 

Важливою функцією громади був догляд за продажем продуктів харчування і 
контроль за проведенням торгів. Продукти, що виставлялися на торгах, мали бути 
свіжими, а їх міра і вага повинні були відповідати стандартам. Якщо ж будь-які 
                                                 
1 Левицький К. Наш закон громадський / Кость Левицький. – Львів, 1889. – с.6. 
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продукти, наприклад м’ясні, не були оглянуті громадською старшиною, то вони 
підлягали конфіскації і на їх продавця накладався штраф від 25 до 200 золотих 
ринських австр., за повторне недотримання норм кара подвоювалася, а за 
порушення втретє особу позбавляли права купецтва. За невідповідність міри і ваги 
був встановлений штраф у розмірі від 50 до 100 з.р.ав. Шахрайство підлягало 
судовому покаранню. Кошти, що накопичувалися за рахунок цих штрафів, 
перераховували у фонд убогих громадян.  

Громада несла відповідальність за стан селянських дворів і жител. Член 
громади сам повинен був дбати про чистоту і санітарію в хаті, не викидати сміття 
на дороги. Свійських тварин, що загинули, вимагалось закопувати за селом, 
глибоко в землю. Криниці мали викладатися міцним матеріалом і щороку 
чиститись. Вимагалось періодично спускати воду зі ставків, щоб вона не 
застоювалася, щоб громадяни вчасно вивозили гній, сміття і т. ін. з дворів. 

Громадська рада повинна була подбати про сільського лікаря, обов’язково 
мати акушерку. При виявленні пошесної хвороби війт зобов’язаний був донести 
про це староству і вимагати скерування до села повітового лікаря. Важливою 
турботою громадського «уряду» було запобігання захворювання домашніх тварин. 
З цією метою велика худоба обліковувалася відповідними паспортами 
громадського «уряду». Про захворювання тварин господар повідомляв війта, який 
у свою чергу повідомляв про це староство і просив прислати ветеринара. За 
приховування випадків хвороби тварин староство могло піддати арешту господаря 
терміном до двох місяців або штрафу до 3000 з.р.ав. 

Громада повинна була утримувати в належному порядку кладовище (цвинтар). 
Популяризуючи приписи громадського закону, К. Левицький у згаданій праці1 

роз’яснював громадянам питання про стосунки господаря зі слугами і челяддю та 
про відповідальність громади за їх моральний характер. Громада могла покарати 
робітників, які на службі відмовлялися виконувати свої обов’язки, слідкувати, щоб 
господарі не переобтяжували слуг роботою, зокрема в неділі і свята, гідно 
поводилися з ними, привчали їх до чесності й порядку, вчасно і справедливо 
виплачували платню, власним коштом лікували їх у випадку захворювань, що 
виникли з вини господаря. Кожен робітник мусив мати службову книжку, яку 
видавала громада. У вільний від роботи у господаря час старшина могла 
використовувати їх для виконання громадських робіт. 

Громада відповідала за дотриманням моральних норм поведінки своїх 
громадян. Обов’язково мали бути шановані неділі і свята. Музика й танці у свята 
могли починатися після вечірнього богослужіння. На забавах мав бути спокій і 
порядок, за що ніс відповідальність господар двору, в якому проходила така забава. 
Штрафи за порушення цих приписів йшли у фонд убогих громадян. На цей же 
фонд перераховували й кошти, що їх брав громадський «уряд» за надання дозволу 
на музику.  

Чіткі вимоги ставилися до громадської старшини у питанні щодо запобігання 
пияцтву. Корчми і шинки мали закриватися о десятій годині вечора. За дозвіл 
продовжити роботу їх власники повинні були сплачувати кожного разу по 52,5 
крони австр., що також йшли до фонду убогих. За появу в нетверезому стані в 
публічному місці винний підлягав арешту терміном до одного місяця та 
штрафувався сумою 50 золотих ринських австр. З метою запобігання пияцтву 

                                                 
1 Левицький К. Наш закон громадський / Кость Левицький. – Львів, 1889. – с.28 – 29. 
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створювалися «братства тверезості». Громада також могла турбуватися про те, щоб 
ночами люди не вешталися по селу, щоб не було аморальних жінок.  

Громада повинна була опікуватися школою, дбати, щоб батьки посилали своїх 
дітей до школи і церкви, щоб належно виконували свої обов’язки вчителі. Діти 
навчалися у школі з шести до дванадцяти років, ще два роки відводилося на 
недільну школу. Вчителів оплачувала громада і двірський маєток. Для керівництва 
шкільним фондом обиралася шкільна рада, що здійснювала нагляд за вчителями і 
організацією навчального процесу.  

Відповідно до громадського закону в останній третині ХІХ ст. роль сільських 
традиційних судів зменшилась, однак територіальна громада ще була наділена 
деякими судовими функціями, що їх здійснював громадський суд. Його формувала 
громадська рада, що обирала з членів громади трьох поважних та сумлінних 
людей, котрі й складали громадський суд. Члени суду обирали з-поміж себе 
начальника терміном на три роки. Начальник суду приймав присягу перед 
староством. Один з пунктів присяги передбачав неприйняття начальником будь-
яких подарунків. У концепцію громадського суду входив розгляд справ, грошовий 
вираз яких не перевищував 100 зл.ав. Справи, пов’язані з нерухомістю і спадщиною, 
розглядав тільки цісарський суд. У громадському суді справи могли розглядатися за 
наявності не менше двох суддів, які могли вислуховувати свідків, але не під присягою. 
Громадський суд був добровільним, через це заборонялося змушувати людей 
звертатися до нього. Кожне полагодження справи, угода записувалася писарем до 
спеціально призначеної для цього книги.1 Такі угоди мали силу судових вироків. З них 
могли робитися виписки і видаватися сторонам, що брали участь у справі. Виписки 
підписувалися начальником громади і членом суду та скріплювалися громадською 
печаткою. Писар, який вів книгу громадського суду і робив виписки. Складав присягу 
в старостві так само, як і суддя. 

Кошти на утримання громадського суду покривала сама громада. Сторони, 
справи яких розглядалися, не вносили плати, окрім покриття витрат, пов’язаних з 
виїздом судді на місце події.  

Про судову діяльність територіальної громади писав у своїх працях Іван 
Франко. Розуміючи значення закону від 12 серпня 1866 р. для розвитку громад сіл і 
міст, він водночас усвідомлював його суперечності зі звичаєвим українським 
правом. У праці «Громада Добровлян» І. Франко описує, як у 1882 р. він одержав 
«одну із давніх книг з канцелярії добровлянської громади під заголовком: «Список 
грошових штрафів, присуджених радними с. Добровлян з 1867 до 1873 року». Це 
так звана карна книга громадської управи, тобто список тих справ і злочинів, які 
згідно з чинним статутом входять в обсяг юрисдикції громадської управи, та які ця 
громада розглядає і карає.2 Традиція, коли органи самоврядування були й органами 
правосуддя, походить від первісно-общинного самоврядування, що мало місце в 
різних країнах світу, і збереглося у с. Добровлянах аж до 80-х років ХІХ ст. 

Відповідно до австрійського закону від 12 серпня 1866 р. до компетенції 
громадських управ села, крім дрібних польових шкод, що не перевищували 
вартості 5 зол. ринських, а також найпростіших карних злочинів, жодні інші 
справи не належали. 

                                                 
1 Франко І. Громада Добровляни: Матеріали до монографії / Зібр. Творів. У 50 т. / Іван Франко. – 
К.: Наукова думка, 1976–1988. – Т. 44, кн. І. – с.75. 
2 Франко І. «Громада» і «задруга» серед українського народу в Галичині і на Буковині: зібр. 
творів. У 50 т. / Іван Франко. – К.: Наукова думка, 1976–1988. – Т. 44, кн. 1. – С. 487–495. 
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Поряд з цим добровлянська громадська управа у перші роки «автономної ери» 
зовсім інакше розуміла значення автономії і громадського суду. Добровлянська 
карна книга у згаданих вище семи роках жодного разу не покликається на який-
небудь австрійський закон, не дотримується меж, що їх зазначив цей закон для 
юрисдикції громадських управ, а судить «по справедливості за божими 
заповідями» (це звичайна формула вироків), тобто відповідно до одвічного 
звичаєвого права, і розглядає такі справи, які за законом не підпадають під розгляд 
цивільних і кримінальних суддів або зовсім вилучені з судового розгляду. 

І. Франко приділяв багато уваги територіальній громаді, присвятивши їй ряд 
праць. Він вважав, що громада повинна відіграти значну роль у розвитку 
українського суспільства й держави.1 Розмірковуючи про значення громад у 
політичному житті держави, І. Франко у праці «Що таке громада і чим вона 
повинна бути?» писав: «Коли кожний повіт, кожний край, кожна держава 
складається з громад сільських чи міських, то все одно перша і найголовніша 
задача тих, що управляють державою, краями, повітами, повинна бути така, щоб 
добре упорядкувати і мудрими правами якнайліпше забезпечити ту найменшу, але 
основну одиницю. Бо коли громада зле впорядкована, бідна, темна і сама в собі 
розлазиться, то очевидно, що й увесь побудований на ній порядок повітовий, 
крайовий і державний не може бути тривалий».2 
 

                                                 
1 Гураль П.Ф. Територіальна громада і проблеми самоврядування у наукових працях І. Франка / 
Павло Гураль // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: матеріали Міжнародної 
наукової конференції (Львів, 25–27 вересня 1996 р.) – Львів: Світ, 1999., 236 – 240с. 
2 Франко І. Що таке громада і чим вона повинна бути? // Зібр. творів. У 50 т. / Іван Франко. – К.: 
Наукова думка, 1976–1988. – Т. 44, кн. 2. –С. 174–180. 
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Galicja to teren historyczny, który łączył w sobie część ziem zachodnioukraińskich i 
polskich, które od końca 18 wieku i do 1918 roku przebywały pod władzą monarchii 
austro-węgierskiej. W skład Galicji wchodziły tereny obecnych obwodów iwano-
frankowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego (a przed 1848 r. również obecnego 
czerniowieckiego) Ukrainy, województw rzeszowskiego, przemyskiego i część 
krakowskiego Polski. Podczas pierwszego podziału Polski zająłszy (1772 r.) 
zachodnioukraińskie i częściowo polskie ziemie, Austria sztucznie połączyła je w jedną 
prowincję pod nazwą Królestwo Galicji i Lodomerii.  

Ciekawą stroną w historii tego kraju był samorząd lokalny i jego regulacje 
konstytucyjno-prawne. 

Analiza materiałów historycznych, archiwalnych, prawnych daje możliwość 
wywnioskować, że rewolucja 1848 r. miała poważny wpływ na obudzenie świadomości 
narodowej Ukraińców oraz rozwój idei samorządu lokalnego na ziemiach 
zachodnioukraińskich. 

Sprzyjało również temu i prawo Austrii, uchwalone pod wpływem rewolucyjnych 
idei. Między innymi patent (rozporządzenie) austriackiego cesarza Ferdinanda I od 17 
kwietnia 1848 r. zlikwidować pańszczyznę w Austrii, chociaż zniesienie prawa 
pańszczyźnianego wyciągnęło się na długie lata. 

Konstytucja Austrii z 4 marca 1848 r. w art. 77 zadeklarowała prawo wszystkich 
krajów koronnych na konstytucje krajowe. 29 września 1850 r. patent cesarski 
zatwierdził Konstytucję dla Galicji.  

Na podstawie marcowej Konstytucji 1848 r. Austrii była wydana ustawa z 17 marca 
1849 r. głosząca ideę: „Wolna gmina jest podstawą wolnego państwa”. 

Nowym etapem w rozwoju samorządu została Ustawa cesarska od 5 marca 1862 r. o 
gminach, która opierała się na zasadach tymczasowej Ustawy 1849 r. Na jej podstawie 
była przyjęta ustawa o gminach w Galicji (1866 r.). Ustawy koronnych krajów 
maksymalnie uwzględniały przepisy prawa obyczajowego, które służyły wzmocnieniu 
społecznego porządku prawnego, i dlatego były poparte przez społeczność Galicji. 

Pozytywne warunki dla ewolucji gmin terytorialnych stworzyła Konstytucja Austro-
Węgier z dn. 21 grudnia 1867 r., która obowiazywała w Galicji do października 1918 r. 

Galicyjska ustawa o gminach 1866 roku, określała, że gminę stanowi każde miasto, 
miasteczko, wieś, które mają własny rząd społeczny. Dla gmin, które należały do 
jednego powiatu politycznego (starostwa), istniała możliwość łączyć się za zgodą rady 
powiatu, ale pod warunkiem, jeśli temu nie zaprzeczała krajowa władza polityczna 
(namiestnik). Stowarzyszone gminy powinny były podpisać między sobą umowę o 
posiadaniu i wykorzystaniu swojej własności i funduszy. Co dotyczy podziału gmin, to 
mógł on zostać dokonany dopiero na podstawie ustawy krajowej. Źródła jednak świadczą 
o tym, że podziały gmin były przeprowadzane bardzo rzadko. 

Razem z tym ustawa dopuszczała możliwość obowiązkowego zrzeszania się gmin. 
Do takiego mogło dojść w tych przypadkach, kiedy gmina nie miała środków do 
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wykonania zadań, powierzonych jej przez władze publiczną. Łączyć się mogły gminy 
tylko jednego powiatu na okres aż stan niezdolności do wykonywania przez gminę zadań 
publicznych nie zmieni się na lepsze. W przypadku, kiedy to zrzeszone gminy nie 
zgadzały się między sobą w kwestiach dystrybucji środków, wtedy o tym decydowała 
rada powiatowa. Jeżeli chodzi o zmiany granic gminy, to do tego wymagane było 
pozwolenie rady powiatowej pod warunkiem, że temu nie zaprzeczała władza krajowa – 
namiestnik1. 

Ustawa 1866 r. zawierała osobny rozdział regulujący członkostwo w gminie. 
Członkami gminy zatem według ustawy były: a) osoby należące do gminy, oraz b) 
uczestnicy – osoby, które nie miały prawa należeć do gminy, ale w ramach gminy 
posiadały majątek nieruchomy, albo kiedy od przedsiębiorstwa przemysłowego 
funkcjonującego samodzielnie, albo od dochodu wpłacały do gminy bezpośredni podatek. 
Pod tymi samymi warunkami do uczestników gminy należały również korporacje, spółki, 
zakłady i fundacje2. Wszystkie inne osoby w gminie uważane były za obcych. 

Więc za obcego w gminie uchodził każdy, kto nie należał do gminy, albo nie płacił 
w niej bezpośredniego podatku. Obcego można było wyprowadzić z gminy, jeśli nie 
posiadał on środków do życia albo zachowywał się amoralnie.  

Po pięciu latach stałego zamieszkania w gminie każdy miał prawo na przynależność 
do gminy, to znaczy na otrzymanie obywatelstwa. Przynależność dzieci do gminy była 
definiowana według linii ojcowskiej, a nieślubnych  – według macierzyńskiej. Dzieci 
otrzymywały obywatelstwo tej gminy, w której na czas ich pełnoletności ojciec był 
obywatelem. Za pełnoletnie uchodziły dzieci, które ukończyły 24 lata. W przypadkach, 
kiedy to krewni zmieniali swoje obywatelstwo i przechodzili do innej gminy, to ich 
pełnoletnie dzieci zachowywały obywatelstwo otrzymane od krewnych. 

Nadawanie obywatelstwa było nieodłacznym prawem tylko samej gminy i 
zaskarżyć jej decyzję nie mógł nikt. 

Za usługi w sprawie nadawania obywatelstwa była określona kwota, nie więcej 10 
złotych ryńskich z osoby.3 Chłopi nie mieli prawa zrzekać się obywatelstwa w jednej 
gminie do czasu załatwienia swojej przynależności obywatelskiej do innej gminy. 

Członkowie gminy uczestniczyli we wszystkich sprawach społecznych, korzystały z 
majątku społecznego, a także byli angażowani do wykonywania obowiązków gminy. 
Nieodłacznym prawem obywateli było prawo na otrzymywanie zasiłku w wypadku 
zubożenia czy utraty zdolności do pracy. Jednak te przepisy działały dopiero w tym 
przypadku, kiedy nie było innych osób, zobowiązanych do utrzymywania niezdolnych do 
pracy jako swoich podopiecznych. Ale gdy opiekun nie miał majątku, obowiązek opieki 
brała na siebie gmina. 

Każdy członek gminy na jego rządanie otrzymywał dokument o przynależności do 
gminy, tzw. zaświadczenie. Dokument miał być podstemplowany na 50 krajcarów 
waluty austriackiej, a dla sług, czeladzi i robotników – na 15 krajcerów waluty 
austriackiej, chociaż faktycznie opłata za stempel nie była uiszczana4. 

                                                 
1 Ustawa gminna dla Krolestva Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem. // Dziennik 
ustane i rozporzadzen krajowych dla Krolestva Galicyi i Lodomeryi neraz z Wielkiem Ksiestwem 
Krakowskiem. – Lwow. Rok 1866. Cz. Ő˛. – S. 62. 
2 Tamże, s.64. 
3 Левицький К. Наш закон громадський / Кость Левицький. – Львів, 1889. – с.5. 
4 Tamże, s. 5. 
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Gmina korzystała z prawa usuwania osób, które posiadały grunty albo domy, 
uiszczały podatki w gminie, ale nie były uważane za mieszkańców wsi oraz swoim 
sposobem bycia sprawiały zakłócanie pewnych norm publicznych. 

Gmina za pewnych okoliczności nie powinna była odmawiać w pomocy osobom 
zubożałym z innych gmin, ale za nią pozostawało prawo na otrzymywanie 
odszkodowania od gminy, do której należała taka osoba, albo od osoby, która powinna 
była zapewniać opiekę nad osobą zubożałą. Jeżeli takiej osobie gmina odmawiała w 
świadczeniu pomocy, to ona nie mogła zaskarżyć odmowę w trybie sądowym, ale miała 
możliwość wniesienia podania do rady powiatowej albo wydziału krajowego. 

Organem przedstawicielskim gmin wiejskich i miejskich była rada gminna. Ustawa 
1866 r. (§ 13) określiła, że „rada gminna składa się z członków wybranych i z członków, 
którzy należą do niej bez wyboru (tzw. wirylistów). W miastach rada gminna składa się 
tylko z wybranych członków”. Ilość wybieranych radnych zależała od liczby wyborców. 
W gminach, w których było od 51 do 200 wyborców – 12 radnych, od 201 do 400 – 18 
radnych, od 401 do 600 – 24 radnych, od 601 do 1000 – 30 radnych, gdzie zaś liczba 
wyborców przekraczała 1000 os. wybierano 36 radnych1. W celu zastępowania radnych 
na wypadek braku możliwości z tych czy innych przyczyn wykonywania przez nich 
zadań społecznych, wybierano zastępców radnych. Ilość zastępców nie powinna była 
przekraczać połowy radnych gminnych. 

Członkowie gminy, którzy korzystali z prawa wyboru, podejmowali decyzję na 
podstawie ordynacji wyborczej dla gmin od 12 sierpnia 1866 r. Prawo wyboru miały 
osoby, które były członkami danej gminy i co najmniej w ciągu roku uiszczały 
bezpośredni podatek od gruntu, domu, zarobku albo w ogóle od dochodu, pod 
warunkiem, że byli oni obywatelami austriackimi. 

Z prawa wyboru korzystali również honorowi obywatele, duchowni i przeorzy 
klasztorów, urzędnicy dworu cesarskiego, instytucji państwowych i krajowych, fundacji 
publicznych, oficerowie, którzy byli na odpoczynku albo w dymisji, lekarze, dyrektorzy i 
nauczyciele szkół. Prawo być radnym bez wyboru miał członek gminy, który uiszczał co 
najmniej szóstą część ogólnej sumy bezpośrednich podatków w gminie, a także każdy 
posiadacz dołączonych do gminy majątków, które były zanotowane w tabeli dużych 
posiadłości jak osobna jednostka tabularna. 

Z prawa wybierać, ale nie być wybranymi korzystali urzędnicy politycznych 
organów władzy, urzędnicy i działacze organizacji społecznych, towarzystw, zakładów 
do czasu wykonywania przez nich swoich obowiązków służbowych, a po zakończeniu 
pełnomocnictw – do czasu odejścia ze stanowiska pracy. Do mieszkańców, którzy 
korzystali tylko z aktywnego prawa wyborczego, zaliczano zubożałych, sług, 
pracowników, którzy istnieli z dniówki, również skazani przez sąd karny za chciwość 
albo zakłócanie norm obyczajowych, osoby, które zgodnie z wyrokiem sądowym 
zadłużyły swój majątek, a także zwolnione czy usunięte ze stanowisk za chciwość. 

Radnym generalnie mógł zostać wybrany każdy członek gminy wiejskiej, oprócz 
kobiet, który ukończył 24 lata. 

Według ordynacji wyborczej każdy wyborca powinien był głosować osobiście, 
ustnie albo na piśmie, wolno bez jakiejkolwiek presji ze strony władzy. W innym 
przypadku wybory mogły być uznane za nieważne.  

Naczelnik gminy jeszcze przed wyborami był zobowiązany ułożyć listę osób 
uprawnionych do głosowania – tzw. listę wyborców. Przy czym wyborcy dzielili się na 
dwa czy trzy koła wyborcze (kurie). Jeśli gmina naliczała nie więcej niż 50 członków, 
                                                 
1 Левицький К. Наш закон громадський / Кость Левицький. – Львів, 1889. –с.7. 
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organizowano dwa koła wyborcze. W większych gminach do pierwszego koła zaliczano 
najwyżej opodatkowanych obywateli, którzy uiszczali 1/3 wszystkich podatków gminy, 
do drugiego – średnio opodatkowanych obywateli, na których też przypadało 1/3 
wszystkich podatków i do trzeciego – tych, którzy płacili najmniejszy podatek. 
Naczelnik gminy sporządzał dla każdego koła wyborczego osobną listę wyborców. Nie 
później niż za cztery tygodnie przed wyborami społecznymi listy wyborców były 
umieszczone w uzędzie gminy w celu ich przeglądania przez obywateli.  

Protesty przeciwko listom mogły być wnoszone w ciągu ośmiu dni po ich 
opublikowaniu. Reklamacje przyjmowała komisja składająca się z naczelnika gminy i 
czterech członków rady gminnej wybranych przez samą radę. Każde oświadczenie, 
protest komisja powinna była rozpatrzyć w ciągu trzech dni i o swojej decyzji koniecznie 
zawiadomić zainteresowaną osobę. W razie niezgody z decyzją komisji wnioskodawca 
mógł wnieść interpelację do starostwa, gdy zaś jego nie zadowalała także uchwała 
starostwa, mógł on wnieść interpelację do Trybunału Administracyjnego w Wiedniu. W 
ostatnim tygodniu przed wyborami wprowadzać zmiany do listy wyborców zabraniało 
się1. 

Za osiem dni przed wyborami naczelnik gminy zawiadamiał obywateli o czasie i 
miejscu przeprowadzenia wyborów, ilość radnych i zastępców, których miało wybierać 
każde koło wyborcze. Takie doniesienie robiło się w postaci pisemnej na tablicy 
ogłoszeń. Zarazem naczelnik gminy zawiadamiał o tym również starostwo.  

W razie, kiedy gmina miała trzy koła wyborcze, każdy z nich wybierał 1/3 ilości 
wszystkich radnych. Jeśli zaś takich kół było dopiero dwa, każde koło wybierało połowę 
radnych. 

W skład komisji wyborczej wchodził naczelnik gminy albo przysiężny i czterej 
wyborcy, których mianował naczelnik gminy albo wybierali radni. W skład komisji mógł 
być włączony również i delegowany od starostwa, który miał pełnomocnictwo 
wstrzymać wybory w przypadku jakichś zakłóceń. 

Głosowanie rozpoczynało się z wyjaśnień przewodniczącego komisji wyborczej. Po 
tym każde koło wyborcze zbierało się oddzielnie w poprzednio przygotowanym lokalu 
wyborczym. Głosowanie w pierwszej kolejności odbywało się w trzecim kole, potem w 
drugim i ostatni głosowali wyborcy pierwszego koła wyborczego, przy czym prawo 
pierwszeństwa mieli członkowie komisji wyborczej. Wyborca, który był nieobecny 
podczas jego wezwania, głosował w końcu. Jeśli wyborca postanowił głosować ustnie, to 
miał ten głos zapisać kancelista. 

Po oddaniu wszystkich kart wyborczych (biuletynów) w kole wyborczym, 
przewodniczący komisji ogłaszał o zakończeniu wyborów i komisja wyborcza 
przystępowała do obliczania głosów. Wybranymi zostawali ci kandydaci, którzy 
otrzymali największą ilość głosów. 

Po zakończeniu wyborów we wszystkich kołach wyborczych, komisja wyborcza 
oddawała kartki wyborcze i akty wyborcze zwierzchności gminnej. Naczelnik gminy 
ogłaszał wybranych i wysyłał ich listę do starostwa. Starostwo - jeśli były jakieś 
podstawy - mogło uznać wybory za nieważne w ciągu 14 dni. Przy czym osoby 
zainteresowane miały prawo zaskarżyć decyzję starostwa w wyższych instancjach – 
namiestnikowi, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Trybunale Administracyjnym w 
Wiedniu. 

                                                 
1 Левицький К. Наш закон громадський / Кость Левицький. – Львів, 1889. – с. 9. 
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Nowo wybranych radnych po raz pierwszy zwoływał najstarszy wśród nich 
mężczyzna, a poprzedni naczelnik gminy zawiadamiał o tym starostwo, które mogło 
wysłać swojego przedstawiciela na pierwsze posiedzenie rady. 

Dalej rada gminy zbierała się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż jeden raz na trzy 
miesiące. Prawo do jej zwoływania należało do naczelnika gminy albo jego zastępcy. 
Naczelnik powinien był zwoływać radę również w tym przypadku, kiedy tego domagało 
się 2/3 radnych, starostwo albo wydział powiatowy. On również powinien był 
zawiadomić radnych o następnych obradach. 

Rada posiadała pełnomocnictwa do podjęcia decyzji, jeśli na jej obradach była 
obecna większa połowa radnych. Dla uchwalenia budżetu gminy i innych uchwał, które 
podlegały zatwierdzeniu przez wyższe organy władzy, wymagana była obecność 2/3 
radnych. Jeśli zaś potrzebna ilość radnych nie zbierała się, naczelnik po raz drugi 
jednocześnie z zastępcami zwoływał radę. Gdy po ponownym zwoływaniu ten czy inny 
członek rady nie mógł wyjaśnić swojej nieobecności, wójt mógł nałożyć na niego karę w 
postaci grzywny do 10 austriackich złotych na rzecz gminy.1 

Posiedzenie rady prowadził naczelnik gminy albo jego zastępca. Z reguły 
przewodniczący nie brał udziału w głosowaniu, oprócz głosowań podczas wyborów 
zwierzchnictwa i w wypadkach, kiedy głosy dzielone były równo. Głosowanie było 
otwartym, ale co do odrębnych kwestii rada mogła przeprowadzać głosowanie tajne. 
Obrady rady gminy odbywały się otwarcie, zwłaszcza w przypadkach, kiedy omawiano 
budżet gminy. Surowo zabraniało się przeprowadzać posiedzenia rady w knajpach. 
Wszystkie uchwały rady gminy były zapisywane do księgi uchwał. Protokoły obrad 
podpisywał przewodniczący, dwóch radnych i kancelista. Każdy członek gminy miał 
prawo przeglądać zapisy w księdze uchwał. 

Zgodnie z Ustawą o gminach 1866 r. przeprowadzały się wybory zwierzchności 
gminnej. Odbywały się one po ośmiu dniach po wyborach nowej rady gminy. 
Zwierzchność składała się z naczelnika gminy (wójta) i co najmniej dwóch przysiężnych 
(asesorów). W dużych gminach ilość przysiężnych (asesorów) mogła być zwiększona do 
1/3 wszystkich radnych. Zastępcę naczelnika gminy wybierano wśród przysięznych.  

Wybory zwierzchności przeprowadzał najstarszy członek rady z dwoma 
pomocnikami, których sam powoływał. Wybory mogły się odbywać pod warunkiem 
obecności ¾ ilości wszystkich radnych. Sama rada gminy określała formę głosowania: 
tajną czy otwartą. Przede wszystkim odbywały się wybory naczelnika gminy. Jeśli po 
pierwszej próbie głosowania żaden z kandydatów na naczelnika (wójta) nie otrzymał 
większości głosów, wtedy głosowanie przeprowadzało się ponownie. Gdy zaś i ono nie 
dawało rezultatu, pozostawiano dwóch kandydatów i przeprowadzano głosowanie po raz 
trzeci. Wójtem stawał się ten, kto otrzymywał zwykłą większość głosów. Przy równym 
podziale głosów wójta wybierano drogą tzw. losowania. Wybrawszy wójta rada 
przeprowadzała wybory przysiężnych, a na koniec – zastępcę naczelnika. 

Zwierzchnictwo jak i rada gminy było wybierane terminem na sześć lat i 
funkcjonowało az do chwili wyboru nowego zwierzchnictwa. 

Nowo wybrane zwierzchnictwo w określony przez starostwo dzień składało 
przed starostą albo jego zastępcą w obecności przedstawiciela wydziału 
powiatowego i delegata rady gminy przysięgę, tzw. „przyrzeczenie”, że będą 

                                                 
1 Левицький К. Наш закон громадський / Кость Левицький. – Львів, 1889. – с.20. 
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wiernymi i posłusznymi Cesarzowi, będą spełniać swoje obowiązki w gminie 
sumiennie i podług ustawy”.1  

Przysięga wójta zaczynała się słowami: „Przysięgam Panu Bogu, Świętej Trójcy i 
Jasnemu Monarsze i Panu Franciszkowi Józefowi z Łaski Bożej Cesarzowi Austrii, 
Królowi Węgier… na wierność i posłuszeństwo”.2 Wójt zobowiązywał się nie kierować 
się przyjaźnią, nienawiścią, darami czy łapówkami, wykrywać wszystkie przestępstwa, w 
miarę możliwości im zapobiegać etc. 

Jednym z głównych obowiązków wójta jest reprezentowanie gminy przed wyższymi 
organami władzy, m.in. na sesjach rady powiatowej. Jeśli wójt nie miał możliwości 
przybyć na sesję, jego miał zastępować przysiężny. Za nieobecność na sesji czy 
przedwczesne jej pozostawienie na wójta czy przysiężnego nakładano karę w wysokości 
od 2 do 5 zł.3 

Naczelnik (wójt) uważany był za gwaranta porządku w gminie, odpowiedzialnego 
za zachowanie jej bogactwa, prowadził sprawy, które należały do zwierzchnictwa, 
wykonywał uchwały rady gminy i wyższych organów. Przysiężni pomagali mu w 
wykonywaniu niektórych spraw. Wójt kierował sprawami majątku gminnego, prowadził 
nadzór nad wykorzystaniem dobra społecznego. W sprawach pilnych miał działać 
według własnego uznania, ale w takim wypadku jego działania podlegały zatwierdzeniu 
na najbliższych obradach rady gminy. 

Wójt był zobowiazany przedstawiać mieszkańcom gminy treść ustaw rządowych i 
rozporządzeń, składać sprawozdanie o swoich działaniach, skierowane na ich 
wykonawstwo. Wójt nie miał prawa ingerować do spraw kościelnych, ale powinien był 
pilnować jak gmina przestrzega nastanowień parocha, jak i na co wydatkuje kościelne 
środki. O widocznych naruszeniach zawiadamiał on miejscowego księdza. Tychże, kto 
przeklinał cesarza albo służących religii, wójt powinien był przekazać wymiarowi 
sprawiedliwości. Wójt kierował majątkiem gminy, miał troszczyć się o przysparzanie 
dóbr społecznych, najbardziej racjonalne jego wykorzystanie. Jak uważano w Galicji, „za 
dobrego wójta niejedna gmina to łąkę kupiła, to łan pański, albo lasek”.4 Jednak na 
wolną rękę rozporządzać się majątkiem społecznym wójt nie mógł, pod koniec roku 
przysiężni przeprowadzały rewizję jego działalności finansowej i gospodarczej, rezultaty 
której przedstawiano gminie. 

Wójt rozliczał podatki między członkami gminy, zarządzał budownictwem 
gmachów publicznych, pomieszczeń gospodarczych, rokrocznie organizowywał 
przeprowadzanie spisu bydła, wyznaczał szarwarki, miał we wszystkich wypadkach 
troszczyć się o gminę oraz umieć bronić jej interesów. 

Naczelnikowi gminy podporządkowywały się wszyscy urzędnicy gminy i służący, 
których on mógł usuwać od wykonywania obowiązków aż do czasu rozpatrzenia kwestii 
przez radę gminy. W przypadku, kiedy naczelnik gminy jednocześnie z 
podporządkowanymi mu urzędnikami nie był w stanie uporać się ze swoimi zadaniami, 
starostwo na koszt takiej gminy mianowało swoje organy zarządzania społecznego, co 
miały poprawić obecny stan. Przykładowo, w 1874 r. starostwo w Sanoku podjęlo się 
poprawienia sytuacji w gminach Wujskie i Załuż, w których wszyscy członkowie 

                                                 
1 Ustawa gminna dla Krolestva Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem. // Dziennik 
ustane i rozporzadzen krajowych dla Krolestva Galicyi i Lodomeryi neraz z Wielkiem Ksiestwem 
Krakowskiem. – Lwow. Rok 1866. Cz. Ő˛. – S. 65. 
2 ЦДІАУ у Львові. – Ф. 146, оп. 4, спр. 842. – Арк. 13. 
3 ЦДІАУ у Львові. – Ф. 146, оп. 4, спр. 3670. – Арк. 26. 
4 Хлібороб. – «Коломия». – 1894. – № 2. 
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zwierzchności zaniedbali swoje obowiązki i nie wykonywali rozporządzeń wydziału 
powiatowego. W gminach nie był zatwierdzony budżet, nie sporządzono rachunków, nie 
przeprowadzano remontu dróg gminnych, urzędnicy nawet nie pojawiały się do urzędu 
pocztowego za otrzymaniem rozporządzeń władzy.1 

Kontrola wydziału powiatowego i wprowadzenie comiesięcznych lustracji księg 
kasowych była wprowadzona w wielu gminach Galicji, gdzie wójtowie zaniedbali 
sprawę zarządzenia majątkami gminy. Ale były takie przypadki, kiedy zarządzanie 
gminne rozwiązywano z motywów politycznych. Tak, z politycznych motywów w 
styczniu 1915 roku było rozwiązano samorząd gminy wsi Werchowola Wielka powiat 
Lesko. Tutaj motywem rozwiązania rady była dość silna moskwofilska agitacja, którą 
prowadzono wśród mieszkańców wioski oraz fakt skazania czterech członków gminy na 
kary śmierci za pomoc przeciwnikowi militarnemu.2 

Rozwiązanie wybranych przez rady społeczne gmin wiejskich i ich zmiana na 
tymczasowe urzędy gminne na czele z komisarzem państwowym bardzo szeroko było 
praktykowane przed rozpoczęciem i podczas I wojny światowej. Przykładowo w 
okresie lat 1913–1915 w powiecie Nowy Sącz było rozwiazano 12 zarządów 
wiejskich.3 

W liście do Lwowskiego Namiestnika od 26 marca 1916 r. starosta sanocki skarzył 
się na to, że rozwiązanie rad gminnych i ustanowienie zarządu tymczasowego, który miał 
składać się z 6–8 osób, sprawiło mu niemało trudności. W gminach nie było ludzi, które 
nadawały by się do pracy w zarządach, przede wszystkim w związku z powołaniem do 
wojska wszystkich mężczyzn w wieku do 51 roku. Szczególne trudności były w tych 
gminach, gdzie dominowały nastroje moskwofilskie 4. 

Duża rola w rozwoju samorządu gmin należała naczelnikowi (wójtowi). Jego 
pełnomocnictwa uważane były za bardzo szerokie, chociaż w praktyce wójt w 
znacznym stopniu zależał od urzędników powiatowych, wyższych instancji rządowych. 
Przy pełnieniu swoich funkcji wójt znajdował się między młotem a kowadłem. Często 
nie szanując własnego honoru i swojej gminy, wójt starał się wysłużyć przed 
kierownictwem powiatowym. Taka postawa nigdzie i nigdy nie była popierana przez 
gminę, ponieważ ona zawsze pragnęła wybierać na stanowisko wójtа i na inne 
stanowiska w radzie gminy osoby uczciwe i czcigodne. W tej kwesti gmina w Galicji 
kierowała się zasadą: „gmina – wielki człowiek, na którym stoi cały świat”. Uważano, 
że na czele gminy miały stać bardzo odpowiedzialne osoby. Jak pisał W. Pol, 
„przeważnie chwalą wójtа twardego i surowego, taki dłużej pełni rządy”.5 Wielkie 
znaczenie miało również to, na ile sposobnym był wójt przedstawić swoją niezalezność 
wobec pana czy rządu powiatowego, jak on umiał bronić interesów gminy. Wójt, który 
był protegowanym pana czy popadał pod jego wpływ, nie miał w gminie ani szacunku, 
ani autorytetu. 

Znane były wypadki, gdy pod presją gminy wójt, który był protegowanym pana, 
rezygnował z kierowania. On narażał się na niezadowolenie ze strony pana czy władzy, 
jednak zdobywał szacunek chłopów. Dziennik „Chliborob” (rolnik) w taki sposób 
uogólniał podobne wypadki: „W wioskach, gdzie wójtа wybierają wolą całej gminy, tam 
króluje porządek, bowiem obywatele wybierają spomiędzy siebie najbardziej 

                                                 
1 Lewicki W. Materialy do reformy gminnej w Galicyi. – Lwow, 1888. – s. 8 
2 ЦДІАУ у Львові. – Ф. 146, оп. 33, спр. 112. – Арк. 12, 24. 
3 ЦДІАУ у Львові. – Ф. 146, оп. 33, спр. 1802. – Арк. 16. 
4 ЦДІАУ у Львові. – Ф. 146, оп. 33, спр. 1802. – Арк. 16. 
5 Pol W. Prace z etnografij polnocnych stokow Karpat / W. Pol. – Wroclaw, 1966. – s.133. 



SAMORZĄD LOKALNY W GALICJI 
I JEGO REGULACJE KONSTYTUCYJNO-PRAWNE (1848 – 1918) 327

przydatnego męża, którego potem czczą i któremu pomagają. Gdzie zaś wychodzi wójt 
przeciw woli całej wspólnoty, a z woli dopiero małej garstki ludzi albo osób 
pojedynczych, jak na przykład dziedzica, złośliwego pana, albo z woli powiatu, to takie 
osoby nie mają na wsi szacunku”1. 

Czasopisma i materiały archiwalne przechowują niemało negatywnych 
charakterystyk urzędników gminnych, kiedy to jedni „troszczyli się o swoją kieszeń” i w 
ten sposób krzywdzili gminę, inni zaś – razem z rządem powiatowym przeszkadzali 
pracy kulturowo-oświatowej wśród chłopów. 

Przeważnie naczelnikami gmin byli rdzenni mieszkańcy, tzn. Ukraińcy, ale zdarzało 
się, że wójtами w ukraińskich wioskach zostawali Polacy, Żydzi, Niemcy. W jednych 
przypadkach wybierała je ludność lokalna ze względu na ich jakości zawodowe i ludzkie, 
w takim przypadku stosunki między wójtem i gminą były normalne, pozostawały dobre 
wspomnienia o czasie ich kierowania. Gdy zaś kandydaturę narzucał rząd powiatowy, 
relacje między wójtаmi a gminą w większości wypadków stawały się napięte, 
konfliktowe. Nigdy na wójta nie wybierano kobiety, jak świadczy znane przysłowie: 
„Jak świat światem – nie była baba wójtem”. Ogółem rzecz biorąc na stanowiskach 
obieralnych nigdzie nie przedstawiono kobiet. 

Po wójcie w urzędzie gminy szli jego zastępcy i przysiężni. Wybierano ich 
spomiędzy radnych, niemniej jak dwie-trzy osoby, ale nie więcej jednej trzeciej od 
ogólnej liczby radnych. Przysiężnymi mogli być tylko mieszkańcy danej wioski, ludzie z 
dużym doświadczeniem życiowym. Oni jak i wójt ślubowali przysięgę i przy zmianie 
wójtа też wybierano ich ponownie. Przysiężni pełnili funkcje o charakterze fiskalnym i 
policyjnym.  

Ważną osobą na wsi był kancelista, który nie był członkiem urzędu, a tylko 
funkcjonariuszem. Najczęściej był to człowiek bez specjalnej kwalifikacji, który uczył 
się biurowości już podczas wykonywania swoich obowiązków. Jednak na początku XX 
wieku osoby, które ubiegały się o stanowisko kancelisty czy społecznego kasjera, 
zdawały egzaminy.2 

Wpływ kancelistów na sprawy społeczne był bardzo duży i nie ograniczał się do 
prowadzenia biurowości. Nie raz właśnie kancelista kierował działalność gminy w 
potrzebnym kierunku, zwłaszcza w przypadkach, kiedy wójt był niepiśmienny. Z reguły 
kancelista obsługiwał jedną wioskę, niekiedy zdarzały się wypadki, że jeden kancelista 
pracował w dwu-trzech gminach. Najczęściej kancelistów nominowano na podstawie 
rekomendacji urzędników powiatowych. Prawo do odwoływania ze stanowiska 
kancelistów miał wydział powiatowy (komitet). Niektóre gminy wcale nie miały 
kancelisty, a w razie potrzeby wynajmowali sobie piśmiennego męża i płaciły mu za 
wykonaną pracę. 

W zdecydowanej większości kanceliści mieli stale określone wynagrodzenie. Ale 
zdarzało się, że płacono im za wykonaną pracę na podstawie umowy. Generalnie rzecz 
biorąc wynagrodzenie kancelisty było niskie. Zdolni sumienni kanceliści uchodzili na 
wsi za osoby wysoko szanowane. Do nich zwracano się jak do pierwszych doradców. 
Jednak, nędzne życie niektórych z nich rodziło takie cechy, jak przysługiwanie bogatym i 
urzędnikom oraz wyższość wobec prostych chłopów. Czasem kancelista jednocześnie z 
wójteм wzbogacali się kosztem gminy zadając ludziom krzywdy.  

Kwestie wysokości płac dla naczelnika gminy, zastępcy i przysiężnych decydowała 
społeczna rada. Radni i ich zastępcy pełnili swoje funkcje bezpłatnie. Wszyscy 

                                                 
1 Хлібороб. – «Коломия». – 1891. – № 4/5. – с.25. 
2 ЦДІАУ у Львові. – Ф. 165, оп. 2, спр. 579. – Арк. 1. 
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członkowie rady gminy i zwierzchnictwa gminy mieli prawo domagać się zwrotu 
wydatków wydanych przez nich podczas urzędowania na korzyść gminy.  

Rezygnować ze stanowiska w urzędzie gminy uważało się za niedopuszczalne. 
Jednak takie prawo posiadali duchowni, nauczyciele, urzędnicy i służący dworu 
cesarskiego, państwa, instytucji publicznych i fundacji, wojskowi, osoby, które 
ukończyły 60 lat a także te, które w poprzednim terminie były członkami zwierzchnictwa 
gminy.  

W życiu gmin dużą rolę odgrywali seniorzy wsi, którzy nie wchodziły do urzędu, 
ale dobrze znając tradycje i przepisy prawne, uczestniczyli w uchwaleniu decyzji na 
temat wszystkich ważnych spraw gminy. Opinia seniorów częstokroć miała decydujące 
znaczenie. Gmina darzyła ich wielkim zaufaniem, upoważniała bronić jej praw w 
wyższych instancjach. Znanych jest kilka przypadków, kiedy seniorzy byli w opozycji do 
administracji gminy, częstokroć cierpiąc przy tym od znieważania i krzywd 
materialnych, ale nie ustępowali zasadami. Za to gminy ujawniały do seniorów szacunek. 
Nie raz spośród nich wybierano posłów (deputowanych) do parlamentu austriackiego. 

Ustawa gminna z 1866 r. (§§ 14, 15), wprowadziwszy państwową regulację o 
wyborach rad gminnych i zwierzchnictwa gminnego, poderwała rolę obyczajowych 
zebrań wiejskich przede wszystkim w tworzeniu tzw. rządów gminnych. Ale tradycja 
przyjęcia decyzji na temat wielu kwestii życia społecznego właśnie na zebraniach i po 
1866 r. nie była przerwana. Zebrania przeprowadzane były w miarę aktualności 
stawianych kwestii. Sposób zwoływania na zebrania społeczne był niemal wszędzie 
jednakowy. Doniesienia o czasie i miejscu przeprowadzenia zebrania przekazywano 
gońcowi ustnie. Podczas napiętych prac gospodarczych ograniczano się tylko krótkim 
omawianiem aktualnej kwestii i jej rozstrzygnięciem w niedzielę koło kościoła albo w 
centrum wsi po nabożeństwie. 

Omawiane podczas zebrań kwestie stawiało samo życie: kupno czy dzierżawa łąk 
lub lasu, budownictwo szkoły, kościoła, świadczenie obowiązku społecznego etc. 

Jednak z chwili wzmocnienia ustawodawstwa austriackiego autonomia gmin 
ograniczała się, powoli malała rola zebrań społecznych, co doprowadziło prawie do 
pełnego ich zaniknięcia pod koniec XIX w. Praktyka zebrań wiejskich najdłużej 
zachowała się w gminach przy omawianiu spraw dotyczących szkolnictwa, m.in., 
odwiedzania szkoły, utrzymania budynku szkolnego etc. W końcu XIX w. – na początku 
XX w. zebrania wiejskie zwoływane były coraz rzadziej, ich funkcje stopniowo 
przebierały na siebie rady gmin. 

Jednocześnie w tym samym okresie gmina terytorialna w Galicji pełniła szereg 
ważnych funkcji, co podkreśla jej znaczenie socjalne w społeczeństwie. Więc gmina 
terytorialna odpowiadała za budowę i utrzymanie w należnym stanie dróg i mostów 
gminnych. Do gminnych należały drogi w granicach gminy, które były wykorzystywane 
dla użytku gminy i nie należały do dróg powiatowych, krajowych czy państwowych. 
Każdego roku w określonym czasie wydział powiatowy informował gminę o liście prac, 
koniecznych dla uporządkowania dróg: okopywanie ich fosami, wyrównanie ziemi, 
przywiezienie żwiru i in. Odpowiedzialność za to leżała na całej gminie i zwłaszcza na 
wójcie. Środki budowy i utrzymania tych dróg były pokrywane przez pieszych i 
pociągowych powinności gminy. Od każdego numeru domu w gminie co roku trzeba 
było odrobić trzy dni pieszo. W razie zaś potrzeby urzędnicy drogowi mogli zamienić 
pieszy obowiązek na pociągowy. W ciągu 30 dni po zakończeniu roku gospodarze 
musieli spłacić wartość prac, od wykonywania których oni się uchylali. W powiatach 
istniały powiatowe fundacje dróg społecznych. Na konto takiej fundacji dróg potrącano 
3% dodatków do bezpośrednich podatków z gminy.  
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Sprawą budownictwa drogowego zajmowała się zwierzchność gminna („rząd”) z 
udziałem przedstawiciela majątku dworskiego. Każdego roku najpóźniej do 15 grudnia, 
„rząd” miał ułożyć budżet drogowy z dokładnym określeniem zakresu prac, dostarczania 
materiałów i środków, potrzebnych na następny rok. W ciągu dwóch tygodni projekt 
budżetu leżał w gminnym „rządzie” i z nim mógł się zapoznać każdy mieszkaniec 
wioski. Po tym projekt budżetu przekazywano do wydziału powiatowego dla uchwalenia. 
Każde trzy lata „rząd” drogowy układał listę gospodarzy zobowiązanych do prac 
drogowych z zaznaczaniem ich rodzajów. 

Drogami państwowymi gmina powinna była opiekować się bezpłatnie, czuwając 
nad ich czystością na tych odcinkach, które przechodziły przez wieś. Drogi gminne 
zawsze powinny były być czyste, place i ulice okopane, niebezpieczne odcinki 
ogrodzone. 

Gmina terytorialna, jej „rząd” okazywały odpowiednią uwagę społecznemu 
porządkowi prawnemu. W gminach istniało kilka rodzajów służby ochrony porządku 
prawnego i majątku, a mianowicie służba policji, straż przeciwpożarowa, polowa, leśna. 
Policjant niósł swoją służbę pod kontrolą naczelnika gminy i przysiężnych.  

Do obowiązków policjanta wchodziło pilnowanie porządku prawnego, ujawnienie 
przestępców - ich zatrzymanie i doprowadzenie do „rządu” gminy, zapewnienie 
utrzymania pod wartą osób zatrzymanych i przekazanie ich (w razie konieczności) do 
rządu powiatowego. Policjant uczestniczył w przeprowadzaniu egzekucji, w naborze 
rekrutów, pilnował bezpieczeństwa pożarowego. Lecz na ogół zakres obowiązków 
policjanta wiejskiego był nieduży. Przez to takich urzędnikó czasem wykorzystywano do 
rozwiązywania innych spraw w gminie. 

Pomimo tego, każda gmina organizowywała również całonocną wartę. Sużbę tę 
nieśli sami mieszkańcy. Całonocna warta była znana na Ukrainie wszędzie od tych 
czasów, kiedy trzeba było zapewnić obronę gminy od napadu z zewnątrz. Kost’ Łewicki 
okazując gminie dużą uwagę w swojej pracy „Nasza ustawa gminna...” pisał, że według 
statutu społecznego „Całonocna warta powinna była nieść wartę od wiosny do jesieni (od 
Wielkanocy i do Michała) od godziny 12 wieczoru do 5 godz. rana, a w zimie i wczesną 
wiosną (od Michała i do Wielkanocy) od 11 godziny wieczoru do 6 godziny rana”. W 
przypadku ujawnienia zakłóceń porządku społecznego, zwłaszcza złodziei, czy w 
przypadku pożaru wioski alarmowano dzwonem, rzadziej ciosem w żelazną listewkę czy 
innym znanym w wiosce sygnałem.1 

Gmina powinna była nie dopuszczać tzw. przestępstw polowych jako przykładowo: 
niszczenie zagrodzeń czy tablic z ostrzeżeniami, samowolne torowanie dróg polowych i 
ścieżek czy ich zniszczenie, targnięcie się na cudzą własność, niszczenie zasiewów, 
samowolne wydobycie piasku i kamienia, wyrzucanie śmieci na cudze grunty czy drogi i 
in. W celu zapobiegania takim wypadkom, gmina nominowała straży polowych 
(polowych), którzy zaprzysiężali się przed starostwem i byli przez niego zatwierdzani. 

W przypadku popełnienia przestępstwa w polu polowy donosił o nim wójtowi. Ten 
informował o przestępstwie stronę winną i pokrzywdzoną  
i jednocześnie z przysiężnymi wymierzał karę. Ale kiedy w sprawie byli wciągnięci 
posiadacz majątku dworskiego, wójt czy jego zastępca, to taką sprawę powinno było 
rozpatrywać starostwo. Polowy miał prawo zabierać zwierzęta, które były bez nadzoru i 
robiły krzywdę. Jeśli zaś krzywdę robiły drobne zwierzęta czy drób i jeżeli nie można 
było je złapać czy odegnać, polowy mógł zabić je i pozostawić w miejscu wyrządzonej 

                                                 
1 Левицький К. Наш закон громадський / Кость Левицький. – Львів, 1889. – с.6. 



 
Pawło Gural 330 

krzywdy. W podobnych przypadkach z reguły posiadacz zwierząt albo zgadzał się i 
płacił grzywnę za wyrządzone, albo poddawał się osądowi społecznemu. 

Koszt naniesionej krzywdy powyżej 5 złotych sankcjonowany był przez starostwo i 
zaprzysiężonego powiatowego taksatora. Niekiedy kary pieniężne do 40 zł. ryńskich 
zastępowano aresztem do 10 dni albo pracą. Na zaskarżenie wyroku dawano osiem dni 
od dnia jego ogłoszenia. 

Ważną funkcją gminy był nadzór nad sprzedażą artykułów spożywczych i kontrola 
nad przeprowadzaniem targów. Produkty wystawiane na targach miały być świeże a ich 
miara i waga powinna była spełniać standardy. Jeśli zaś jakiekolwiek artykuły, na 
przykład mięsne, nie były obejrzane przez zwierzchnictwo, to były one poddawane 
konfiskacie i na ich sprzedawcę nakładano karę grzywny w wysokości od 25 do 200 
złotych ryńskich, za ponowne nieprzestrzeganie norm kara dwoiła się, a za łamanie 
przepisów po raz trzeci osobę pozbawiano prawa kupieckiego. Za nieodpowiedniość 
miary i wagi była określona kara w wysokości od 50 do 100 zł. ryńskich. Oszustwo 
podlegało karze sądowej. Środki, które gromadziły się na podstawie tych kar, przeliczane 
były na rzecz mieszkańców żyjących w ubóstwie.  

Gmina ponosiła odpowiedzialność za stan chłopskich dziedzińców i mieszkań. 
Członek gminy sam był zmuszony troszczyć się o czystość i warunki sanitarne w domu, 
nie wyrzucać śmieci na drogę. Zwierzęta domowe, które zginęły, powinny być 
pogrzebane poza wioską, głęboko w ziemi. Studnie miały być wyłożone z mocnego 
materiału i co roku czyszczone. Wymagano okresowo spuszczać wodę ze stawów aby się 
nie robiła stojąca, aby obywatele w porę wywoziły gnój, śmieci i in. z dworów. 

Rada gminy powinna była zadbać o wiejskiego lekarza, koniecznie mieć położną. 
Przy ujawnieniu groźnej choroby wójt zobowiązany był poinformować o tym starostwo i 
domagać się skierowania do wsi powiatowego lekarza. Ważną troską „rządu” gminy było 
zapobieganie chorobom zwierząt domowych. W tym celu bydło posiadało odpowiednie 
paszporty „rządu” gminy. O chorobie zwierząt gospodarz zawiadamiał wójtа, który z 
kolei zawiadamiał o to starostwo i prosił wysyłać weterynarza. Za ukrywanie wypadków 
choroby zwierząt starostwo mogło aresztować gospodarza na okres do dwóch miesiecy 
albo wystosować karę w wysokości do 3000 zł. ryńskich. 

Gmina powinna była utrzymywać w należnym stanie cmentarz. 
Popularyzując przepisy ustawy gminnej, K. Łewicki we wspomnianej pracy1 

wyjaśniał mieszkańcom pytania o stosunkach gospodarza ze służącymi i czeladzią oraz o 
odpowiedzialności gminy za ich moralny charakter. Gmina mogła ukarać pracowników, 
którzy na służbie odmawiali pełnić swoje obowiązki, pilnować aby gospodarze nie 
obciązali sług pracą, m.in. w niedziele i święta, godnie zachowywali się z nimi, uczyli 
ich uczciwości i porządku, w terminie i sprawiedliwie wypłacali wynagrodzenie, 
własnym kosztem leczyli ich w przypadku chorób, które powstały z winy gospodarza. 
Każdy pracownik powinien był mieć książeczkę służbową, którą wydawała gmina. W 
wolny od pracy u gospodarza czas zwierzchnictwo mogło wykorzystywać ich dla 
wykonywania prac społecznych. 

Gmina odpowiadała za przestrzeganie moralnych norm zachowania swoich 
mieszkańców. Koniecznie powinny były być poszanowane niedziele i święta. Muzyka i 
tańce w święta mogły się zaczynać po wieczornym nabożeństwie. Na imprezach miał być 
spokój i porządek, za co ponosił odpowiedzialność gospodarz dworu, w którym 
odbywała się taka impreza. Kary za łamanie tych przepisów nadchodziły na rzecz 

                                                 
1 Левицький К. Наш закон громадський / Кость Левицький. – Львів, 1889. – с.28 – 29 
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biednych mieszkańców. Na te same cele przeliczano środki, które otrzymywał „rząd” 
gminy za udzielenie pozwolenia na muzykę.  

Klarowne wymogi stawiane były do zwierzchnictwa gminy w kwestiach 
zapobiegania pijactwu. Karczmy i knajpy miały być zamknięte o dziesiątej godzinie 
wieczoru. Za pozwolenie kontynuować pracę ich właściciele powinni byli uiszczać 
każdorazowo po 52,5 korony austriackiej, które też oddawane były na rzecz biednych. Za 
pojawienie się w stanie nietrzeźwym w miejscu publicznym  winny podlegał 
aresztowaniu na okres do jednego miesiąca albo karze pieniężnej w wysokości 50 
złotych ryńskich. W celu zapobiegania pijactwu powstawały „bractwa trzeźwości”. 
Gmina również mogła troszczyć się o to, aby nocami ludzie nie wałęsały się po wiosce, 
aby nie było kobiet amoralnych.  

Gmina powinna była opiekować się szkołą, troszczyć się o to aby rodzice wysyłali 
swoje dzieci do szkoły i kościoła, aby nauczyciele w należyty sposób pełnili swoje 
obowiązki. Dzieci odwiedzały szkołę od sześciu do  dwunastu lat, jeszcze dwa lata 
przewidziano było na szkołę niedzielną. Nauczycielom płaciła gmina i majątek dworski. 
W celu kierownictwa szkolną fundacją wybierano szkolną radę, która pełniła nadzór nad 
nauczycielami i organizacją procesu edukacyjnego.  

Zgodnie z ustawą gminną w drugiej połowie XIX w. rola tradycyjnych wiejskich 
sądów zmalała, jednak gmina terytorialna jeszcze posiadała niektóre funkcje sądowe, 
które pełnił sąd gminy. Kształtowa go rada gminy, która wybierała z członków gminy 
trzech czcigodnych i sumiennych mężczyzn, którzy i stanowili sąd gminy. Członkowie 
sądu wybierali spomiędzy siebie naczelnika terminem na trzy lata. Naczelnik sądu 
przyjmował przysięgę przed starostwem. Jeden z punktów przysięgi przewidywał 
nieprzyjęcie przez naczelnika jakichkolwiek darów. Do koncepcji sądu gminy wchodziło 
rozpatrzenie spraw, wyraz pieniężny których nie przekraczał 100 zł. austr. Sprawy związane 
z nieruchomościami i dziedziczeniem rozpatrywał tylko sąd cesarski. W sądzie gminnym 
sprawy mogły być rozpatrywane przy obecności przynajmniej dwóch sędziów, którzy mogli 
wysłuchiwać świadków, ale nie pod przysięgą. Sąd gminny był dobrowolnym dlatego 
zabraniało się zmuszać ludzi zwracać się do niego. Każda załatwiona sprawa, ugoda 
zapisywana była przez kancelistę do specjalnie wyznaczonej w tym celu księgi.1 Takie ugody 
miały siłę wyroków sądowych. Z nich mogły być robione wyciągi i wydawane stronom, 
które brały udział w sprawie. Wyciągi były podpisywane przez naczelnika gminy i członka 
sądu i poświadczone pieczątka gminy. Kancelista, który prowadził księgę sądu gminnego 
robił te wyciągi. On ślubował przysięgę w starostwie tak samo jak i sędzia. 

Środki na utrzymanie sądu gminnego udostępniała sama gmina. Strony, sprawy 
których były rozpatrywane nie wnosiły opłat oprócz pokrycia wydatków, związanych z 
wyjazdem sędziego na miejsce wydarzenia.  

O działalności sądowej gminy terytorialnej pisał w swoich pracach Iwan Franko. 
Rozumiejąc znaczenie ustawy od 12 sierpnia 1866 r. dla rozwoju gmin wiosek i miast, on 
jednocześnie uświadamiał sobie jego sprzeczność z obyczajowym prawem ukraińskim. 
W pracy „Gmina Dobrowlan” I. Franko opisuje, jak w 1882 r. on otrzymał „jedną z 
dawnych ksiąg z kancelarii dobrowlańskiej gminy pod tytułem: „Lista kar pieniężnych 
uchwalonych przez radnych Dobrowlan z 1867 do 1873 roku”. Jest to tzw. księga karna 
zarządu gminy, tzn. lista tych spraw i przestępstw, które według czynnej ordynacji 
wchodzą do zakresu jurysdykcji zarządu gminy, i które ta gmina rozpatruje i wynosi 

                                                 
1 Франко І. Громада Добровляни: Матеріали до монографії / Зібр. Творів. У 50 т. / Іван Франко. – 
К.: Наукова думка, 1976–1988. – Т. 44, кн. І. – с.75 
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karę. 1 Tradycja, kiedy organy samorządu były również organami wymiaru 
sprawiedliwości pochodzi od pierwotno-gminnego samorządu, co miało miejsce w 
różnych krajach świata i zachowało się we wsi Dobrowlany aż do lat 80-ch XIX w. 

Zgodnie z austriacką ustawą od 12 sierpnia 1866 r. do kompetencji zarządów gminy 
wsi pomimo drobnych szkód polowych, które nie przekraczały wysokości 5 zł. ryńskich, 
a także najbardziej prostych przestępstw karnych, żadne inne sprawy nie należały. 

Razem z tym dobrowlański zarząd gminy w pierwsze lata „ery autonomicznej” 
całkiem inaczej rozumiał znaczenie autonomii i sądu gminnego. Dobrowlańska księga 
karna we wspomnianych wyżej siedem latach żadnego razu nie powołuje się na 
jakąkolwiek austriacką ustawę, nie przestrzega ram, co ich określiła ta ustawa dla 
jurysdykcji zarządów gminnych, a sądzi „według sprawiedliwości na podstawie 
przykazań bożych” (to zwykła formuła wyroków), to znaczy według odwiecznego prawa 
obyczajowego i rozpatruje takie sprawy, które według ustawy nie podlegają pod 
rozpatrzenie sędziów cywilnych i kryminalnych albo całkiem wycofane z rozprawy 
sądowej. 

I. Franko wiele uwagi poświęcał gminie terytorialnej poświęcając jej szereg prac. 
On uważał, że gmina powinna odgrywać doniosłą rolę w rozwoju ukraińskiego 
społeczeństwa i państwa.2 Rozmyślając o znaczeniu gmin w życiu politycznym państwa, 
I. Franko w pracy „Co to jest gmina i czym ona powinna być?” pisał: „Gdy każdy 
powiat, każdy kraj, każde państwo składa się z gmin wiejskich czy miejskich, to 
wszystko jedno pierwsze i najważniejsze zadanie tych, którzy rządzą państwem, krajami, 
powiatami powinno być takie, aby dobrze uporządkować i mądrymi prawami 
jaknajlepiej zabezpieczyć tę najmniejszą ale podstawową jednostkę. Bowiem kiedy 
gmina jest źle uporządkowana, biedna, ciemna i sama w sobie się rozłazi to w sposób 
oczywisty, że i cały zbudowany na niej porządek powiatowy, krajowy i państwowy nie 
może być długotrwały”.3 

Tłumaczenie na język polski 
Wasyl Chimiak, katedra filologii polskiej Uniwersytetu Lwowskiego 
 

                                                 
1 Франко І. «Громада» і «задруга» серед українського народу в Галичині і на Буковині: зібр. 
творів. У 50 т. / Іван Франко. – К.: Наукова думка, 1976–1988. – Т. 44, кн. 1. – С. 487–495. 
2 Гураль П.Ф. Територіальна громада і проблеми самоврядування у наукових працях І. Франка / 
Павло Гураль // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: матеріали Міжнародної 
наукової конференції (Львів, 25–27 вересня 1996 р.) – Львів: Світ, 1999., 236 – 240с. 
3 Франко І. Що таке громада і чим вона повинна бути? // Зібр. творів. У 50 т. / Іван Франко. – К.: 
Наукова думка, 1976–1988. – Т. 44, кн. 2. –С. 174–180. 
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