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Zasada s³usznoci w prawie handlowym
Wstêp
W okresie miêdzywojennym ogó³ stosunków w sferze obrotu prawno-gospodarczego regulowa³o prawo handlowe, bêd¹ce ga³êzi¹ prawa prywatnego. Aktem reguluj¹cym te stosunki by³o rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
27 czerwca 1934 r.  Kodeks handlowy1. Kodeks definiowa³ czynnoci handlowe
jako czynnoci dokonywane przez kupca w zwi¹zku z prowadzon¹ przez niego
dzia³alnoci¹. W ten sposób wykszta³ci³a siê dualistyczna koncepcja regulacji stosunków maj¹tkowych przez prawo cywilne w obrocie powszechnym i przez prawo
handlowe w obrocie gospodarczym. Obrót gospodarczy by³ rozumiany jako wymiana dóbr i us³ug za porednictwem pieni¹dza oraz jako procesy towarzysz¹ce tej
wymianie i powstaj¹ce pomiêdzy uczestnikami. Cech¹ tych stosunków by³o to, ¿e co
najmniej jeden uczestnik lub wszyscy uczestnicy prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹
w sposób trwa³y i zawodowy. Cech¹ takich stosunków handlowych by³o równie¿
u¿ycie cywilistycznej metody regulacji stosunków prawnych, co oznacza³o pos³ugiwanie siê przez uczestników obrotu umow¹. Wejcie w ¿ycie ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny2 spowodowa³o zmianê dualistycznej regulacji
stosunków maj¹tkowych przez prawo cywilne i handlowe na rzecz koncepcji jednoci prawa cywilnego3.
Ka¿dy system prawny sk³ada siê z norm, które wyznaczaj¹ pewne wartoci.
Wartoci te s¹ wyznacznikiem, które dana ga³¹ prawa powinna realizowaæ, a tak¿e
uwzglêdniaæ przy tworzeniu i stosowaniu prawa. S¹ to istotne idee przewodnie, do
1

Dz. U. nr 57, poz. 502 ze zm.
Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.
3 A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2011, s. 3; K. Kruczalak, Prawo handlowe, Zarys
wyk³adu, Warszawa 1997, s. 17; J. Fr¹ckowiak, O koniecznoci dalszych zmian prawa cywilnego
szczególnie w odniesieniu do podmiotów i umów w obrocie gospodarczym, Przegl¹d Prawa Handlowego 1999, nr 3, s. 7.
2
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których powinnimy siê odnosiæ przy wyk³adni przepisów prawnych. Jedn¹ z nich
jest zasada jednoci prawa cywilnego. Ogó³ przepisów reguluj¹cych obrót profesjonalny nie stanowi odrêbnej od prawa cywilnego ga³êzi prawa. Przyk³adem tego jest
prawo handlowe. Istnienie kodeksu spó³ek handlowych4 (dalej k.s.h.) nie oznacza
odrêbnoci prawa handlowego od prawa cywilnego, natomiast jest wyspecjalizowanym dzia³em prawa cywilnego5. Dziêki temu prawo handlowe odnosi siê do prawa
cywilnego, czerpi¹c stosowne narzêdzia prawne i rodki ochrony. Zgodnie z treci¹
art. 2 k.s.h.: W sprawach okrelonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie
stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego. Je¿eli wymaga tego w³aciwoæ (natura)
stosunku prawnego spó³ki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje siê odpowiednio. W prawie handlowym nie ma swoistej metody regulacji stosunków prawnohandlowych, bowiem prawo handlowe pos³uguje siê metod¹ w³aciw¹ prawu cywilnemu. Jako ¿e polski ustawodawca przyj¹³ koncepcjê jednoci prawa cywilnego,
prawo handlowe jest czêci¹ prawa cywilnego.
Zwa¿aj¹c na zasadê jednoci prawa cywilnego i na fakt, ¿e zasady obowi¹zuj¹ce
w prawie cywilnym maj¹ zastosowanie w prawie handlowym, celem niniejszego artyku³u jest analiza funkcjonowania i pozycji zasady s³usznoci wywodz¹cej siê z prawa
cywilnego w wietle prawa handlowego i z uwagi na jej praktyczne zastosowanie.

Pozycja s³usznoci w prawie handlowym
Zasada s³usznoci jest immanentnym elementem prawa cywilnego. Zgodnie
z treci¹ art. 4172 k.c., je¿eli przez zgodne z prawem wykonywanie w³adzy publicznej zosta³a wyrz¹dzona szkoda na osobie, poszkodowany mo¿e ¿¹daæ ca³kowitego
lub czêciowego jej naprawienia oraz zadoæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹
krzywdê, gdy okolicznoci, a zw³aszcza niezdolnoæ poszkodowanego do pracy lub
jego ciê¿kie po³o¿enie materialne wskazuj¹, ¿e wymagaj¹ tego wzglêdy s³usznoci.
Formu³a powy¿szej regu³y nawi¹zuje do zasady s³usznoci wyra¿onej w uchylonym
art. 419 k.c., a przy tym uwzglêdnia zasadê przyjêt¹ przez Komitet Rady Europy
w dniu 18 wrzenia 1984 r. w rekomendacji nr R/84/15 w sprawie odpowiedzialnoci w³adzy publicznej, która zak³ada mo¿liwoæ przyznania odszkodowania tak¿e
wówczas, gdy nie mo¿na w³adzy publicznej zarzuciæ uchybienia, jednak¿e ze wzglêdu na podjêcie czynnoci w interesie ogólnym, wyj¹tkowy charakter szkody i ograniczon¹ liczbê poszkodowanych oczywicie nies³uszne by³oby obci¹¿enie skutkami
szkody wy³¹cznie poszkodowanego. Uzasadnieniem tej odpowiedzialnoci jest
w istocie zadoæuczynienie celom humanitarnym, co pozwala unormowaniu zawieraj¹cemu takie rozwi¹zania przypisaæ rolê dobrego Samarytanina6.
4
5
6

Ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r.  Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037).
H. Witczak, A. Kawa³ko, Prawo cywilne  czêæ ogólna, wyd. 4, Warszawa 2011, s. 8.
J. Kremis, Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014.
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Zasada s³usznoci, jako jedna z zasad odpowiedzialnoci cywilnej, stanowi uzupe³nienie zasady winy i zasady ryzyka. Odpowiedzialnoæ na zasadzie s³usznoci
aktualizuje siê wówczas, gdy brak jest podstaw do dochodzenia roszczenia odszkodowawczego na zasadach ogólnych oraz istniej¹ istotne powody, które przemawiaj¹
za kompensacj¹ szkody. Jest to odpowiedzialnoæ odszkodowawcza oparta na zasadach moralnych oraz zasadach wspó³¿ycia spo³ecznego.
Zasady s³usznoci maj¹ wiêc charakter materialny, wskazuj¹ cel, jakim jest
s³usznoæ rozstrzygniêcia, oraz kryteria, których zastosowanie umo¿liwi osi¹gniêcie
tego celu. Tradycyjnie wskazuje siê, ¿e w systemie prawa sprawiedliwoæ i s³usznoæ mog¹ spe³niaæ trzy funkcje: infra legem, praeter legem oraz contra legem.
Sprawiedliwoæ infra legem dotyczy przede wszystkim interpretacji prawa. Jest to
kryterium wyboru metody interpretacyjnej, która pozwoli sêdziemu stosuj¹cemu
prawo zdekodowaæ normê uwzglêdniaj¹c¹ najpe³niej to, co Montesquieu nazywa³
duchem prawa i w tym sensie jest to cecha prawa. Jest to te¿ pewien sposób dostosowania prawa do konkretnych okolicznoci faktycznych. Sprawiedliwoæ praeter legem stosuje siê do wype³nienia luk w prawie, natomiast sprawiedliwoæ contra
legem uzasadnienia odejcie od zastosowania niesprawiedliwego prawa7.
Ustawodawca w treci art. 4172 k.c. przewidzia³ mo¿liwoæ ponoszenia odpowiedzialnoci na zasadzie s³usznoci w sytuacji, gdy szkoda dotyczy osoby fizycznej. Nie przewidzia³ mo¿liwoci wyst¹pienia szkody w maj¹tku pokrzywdzonego.
Przenosz¹c siê na grunt prawa handlowego, zachodzi potrzeba spojrzenia na zasadê
s³usznoci w szerszym kontekcie. Z uwagi na zasadê jednoci prawa cywilnego
nale¿y kontekst ten odnaleæ przez pryzmat zasad wspó³¿ycia spo³ecznego oraz
dobrych obyczajów. Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego i dobre obyczaje dotycz¹
przede wszystkim regu³ ¿ycia codziennego, bez których trudno wyobraziæ sobie
egzystencjê cz³owieka cywilizowanego. Ponadto, zasady wspó³¿ycia spo³ecznego
obejmuj¹ normy moralne, a skoro zasady wspó³¿ycia spo³ecznego to kategoria prawna, to zasady moralne i obyczajowe ulegaj¹ równie¿ jurydyzacji w momencie, gdy
dostaj¹ siê w zakres oddzia³ywania prawa8.
Zasada s³usznoci stosowana w prawie cywilnym zawarta jest w zasadzie
wspó³¿ycia spo³ecznego, dobrych obyczajach, zasadach moralnych. Stosuj¹c zasadê
s³usznoci w prawie handlowym, równie¿ odnieæ j¹ nale¿y do zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego, dobrych obyczajów oraz zasad moralnych. Przyk³adowo mo¿na wskazaæ tu tezê S¹du Apelacyjnego w Krakowie  I Wydzia³ Cywilny z dnia 4 wrzenia
2012 r.9, zgodnie z któr¹ lakonicznoæ treci uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u
zak³adowego spó³ki poprzez ustanowienie nowych udzia³ów i brak istotnych informacji umo¿liwiaj¹cych wspólnikowi w³aciwy os¹d co do celowoci podjêcia
7 J. Po³atyñska, Pozycja s³usznoci w prawie miêdzynarodowym, [w:] Prawo miêdzynarodowe
wobec wyzwañ wspó³czesnego wiata, red. E. Dynia, Rzeszów 2009, s. 3.
8 Tak A. Stelmachowski, Wstêp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984, s. 152153.
9 Sygn. akt I ACa 734/12, Legalis.
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uchwa³y w tym przedmiocie nie mog¹ prowadziæ do uznania uchwa³y za sprzeczn¹
z dobrymi obyczajami. Powy¿sza teza wyroku oparta zosta³a na przepisie art. 249
§ 1 k.s.h., zgodnie z którym uchwa³a wspólników sprzeczna z umow¹ spó³ki b¹d
dobrymi obyczajami i godz¹ca w interesy spó³ki lub maj¹ca na celu pokrzywdzenie
wspólnika mo¿e byæ zaskar¿ona w drodze wytoczonego przeciwko spó³ce powództwa o uchylenie uchwa³y.
Podobnie wskaza³ S¹d Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 23 listopada
2006 r.10, orzekaj¹c, ¿e zmiana umowy spó³ki dopuszczona przez ustawodawcê jest
elementem bytu spó³ki jako podmiotu dzia³alnoci gospodarczej. Nie jest ona jednak
wy³¹czona spod kontroli, gdy¿ uchwa³a w tym przedmiocie mo¿e byæ zaskar¿ona
przez podmioty wyszczególnione w art. 250 k.s.h. Przepis art. 249 § 1 k.s.h. pozwala zaskar¿yæ uchwa³ê wspólników, nawet je¿eli nie zosta³a podjêta z naruszeniem
prawa i postanowieñ spó³ki, ale pozostaje w sprzecznoci z dobrymi obyczajami
i godzi w interesy spó³ki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika. Spe³nienie
pierwszej z wymienionych przes³anek ma wyranie aspekt moralny i powinno byæ
rozpatrywane w kategoriach niegodziwoci zachowañ oraz nagannoci zamierzonych celów, ze szkod¹ dla interesów spó³ki. Klauzula generalna dobrych obyczajów
na gruncie regulacji art. 249 § 1 k.s.h. to takie zachowania, które wp³ywaj¹ pozytywnie na funkcjonowanie spó³ki, s¹ zwi¹zane z przestrzeganiem uczciwoci kupieckiej przy prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej. Jest to, ogólnie rzecz ujmuj¹c,
przyzwoite postêpowanie, które uwzglêdnia w odpowiednim stopniu ró¿ne interesy
s³u¿¹ce wszystkim w spó³ce. Dzia³ania odmienne wype³niaj¹ znamiona sprzecznoci
z tak pojmowanymi dobrymi obyczajami. Uchwa³a za godzi w interesy spó³ki, gdy
np. powoduje uszczuplenie maj¹tku, ogranicza zysk, uderza w dobre imiê jej organów, chroni interesy osób trzecich kosztem interesów spó³ki, zagra¿a jej bytowi.
Istot¹ spó³ki kapita³owej jest zasada prymatu kapita³u nad elementem osobowym spó³ki. Zatem przy podejmowaniu uchwa³ istotne znaczenie winny mieæ cele
spó³ki, jej interesy, a nie partykularne interesy wspólników, które stanowi¹ pochodn¹
realizacji celu spó³ki, nie za cele same w sobie. W przypadku konfliktu interesów
interes spó³ki jest nadrzêdny. Uchwa³a godzi w interesy spó³ki, gdy w ujemny sposób wp³ywa na szeroko pojêt¹ sferê interesów spó³ki, czy to przez pomniejszenie jej
maj¹tku z korzyci¹ dla wspólników, czy te¿ uniemo¿liwienie spó³ce rozwoju prowadzonego przez ni¹ przedsiêbiorstwa na dotychczasowym polu aktywnoci gospodarczej. Mo¿e to mieæ miejsce równie¿ w przypadku prowadzenia lub zamierzenia
prowadzenia przez niektórych wspólników interesów konkurencyjnych wobec spó³ki, wyeliminowania spó³ki z okrelonej bran¿y i wynikaj¹cego st¹d podjêcia uchwa³y niekorzystnej dla spó³ki11.
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Sygn. akt I ACa 1373/06, OSA/Kat. 2007, nr 2, poz. 8, Legalis.
Tak uzasadnienie wyroku S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 listopada 2006 r., sygn.
akt I ACa 1373/06.
11

Zasada s³usznoci w prawie handlowym

9

Zgodnie z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, ¿e zasada s³usznoci w prawie handlowym wyra¿a siê w takich zachowaniach, które pozytywnie wp³ywaj¹ na byt i funkcjonowanie spó³ki, chroni¹ jej interesy. Na tak pojêt¹ zasadê s³usznoci sk³adaj¹ siê
równie¿: przestrzeganie uczciwoci kupieckiej oraz uczciwe i s³uszne postêpowanie
s³u¿¹ce dobru spó³ki. S¹d Apelacyjny w Gdañsku  V Wydzia³ Cywilny w wyroku
z dnia 22 listopada 2012 r.12 uzna³, ¿e: Uchwa³a jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, gdy pozbawia wspólnika mniejszociowego mo¿liwoci pozyskania informacji
o stanie finansowym spó³ki bez uzasadnionej przyczyny, a nadto godzi w interesy
spó³ki, gdy uniemo¿liwia merytoryczn¹ dyskusjê miêdzy wspólnikami na temat
funkcjonowania i przysz³oci spó³ki. Tak jest zw³aszcza wtedy, gdy nie zostanie
wykazane w ¿aden przekonuj¹cy sposób, by wspólnik mniejszociowy zamierza³
wykorzystaæ informacjê o stanie finansów spó³ki w celach sprzecznych z interesem
spó³ki, wskutek czego istnia³aby mo¿liwoæ wyrz¹dzenia spó³ce znacznej szkody.
Orzecznictwo wskazuje równie¿ na zachowania sprzeczne z zasad¹ s³usznoci.
Przyk³adowo mo¿na przywo³aæ tu wyrok S¹du Najwy¿szego  Izby Cywilnej z dnia
13 lutego 2009 r.13, który mówi, ¿e prezes spó³ki akcyjnej postêpuje niegodziwie,
niezgodnie z uczciwoci¹ kupieck¹ i w rezultacie z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, gdy zawiera umowê, w wyniku której ma  bez wa¿nej przyczyny  uzyskaæ
korzyæ maj¹tkow¹, wbrew interesom spó³ki. Taka umowa jest niewa¿na (art. 3531 k.c.
w zw. z art. 58 § 2 k.c.). W uzasadnieniu podkrela siê, ¿e zawarta przez strony
umowa przez naruszenie art. 431 § 6 k.s.h., zasad uczciwego obrotu, pozostawa³a
w sprzecznoci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, nie mieci³a siê w granicach
swobody umów, któr¹ wyznacza art. 3531 k.c. i jako taka jest niewa¿na nie tylko na
podstawie art. 58 § 1 k.c., ale tak¿e na mocy § 2 tego przepisu. W konkluzji nale¿y
stwierdziæ, ¿e prezes zarz¹du spó³ki akcyjnej postêpuje niegodziwie, niezgodnie
z uczciwoci¹ kupieck¹ i w rezultacie z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, gdy
zawiera umowê, w wyniku której ma  bez wa¿nej przyczyny  uzyskaæ korzyæ
maj¹tkow¹ wbrew interesom spó³ki, której organu jest cz³onkiem. Taka umowa jako
sprzeczna z hipotez¹ art. 3531 k.c. jest niewa¿na na podstawie art. 58 § 2 k.c.
Istnieje bowiem znak równoci pomiêdzy zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, do
których odsy³a art. 58 § 2 k.c. i art. 3531 k.c..
Dobre obyczaje nale¿y rozumieæ podobnie do zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.
S¹ to normy moralne i zwyczajowo stosowane w dzia³alnoci gospodarczej. Mog¹
one odnosiæ siê te¿ do innych stosunków spo³ecznych ni¿ typowe zasady wspó³¿ycia
spo³ecznego na tle kodeksu cywilnego. Pojêcie dobrych obyczajów nie obowi¹zuje
powszechnie jako ustawowe pojêcie prawne. Mo¿na je jednak uwa¿aæ za czêæ
sk³adow¹ pojêcia zasad wspó³¿ycia spo³ecznego14. W dobre obyczaje kupieckie
12

Sygn. akt V ACa 760/12, Legalis.
Sygn. akt II CSK 353/08, Legalis; por. uzasadnienie uchwa³y siedmiu sêdziów S¹du Najwy¿szego z dnia 6 marca 1992 r., sygn. akt III CZP 141/91, OSNCP 1992, nr 6, poz. 90.
14 T.M. Knypl, K. Trzciñski, Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym
i handlowym, Przegl¹d Prawa Handlowego 1997, nr 8, s. 15.
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godzi uchwa³a maj¹ca na celu pokrzywdzenie kontrahentów spó³ki, oszustwo podatkowe, czyn nieuczciwej konkurencji lub inna dzia³alnoæ sprzeczna z prawem15.
Okrelenie dobre obyczaje dotyczy osób prawnych, a nie osób fizycznych, jest
odpowiednikiem pojêcia zasad wspó³¿ycia spo³ecznego16.
Ocena, czy zaistnia³o naruszenie dobrych obyczajów jako podstawy uchylenia
uchwa³y walnego zgromadzenia, powinno uwzglêdniaæ konkretne uwarunkowania
w danej spó³ce oraz ogólne zasady zwi¹zane z definiowaniem tego pojêcia przez
s¹dy w sposób syntetyczny. W wyroku z dnia 8 marca 2005 r.17 S¹d Najwy¿szy
oceni³, ¿e sprzecznoæ uchwa³y z dobrymi obyczajami, o której mowa w art. 422
§ 1 k.s.h., wystêpuje wówczas, gdy w obrocie handlowym mo¿e byæ ona uznana za
nieetyczn¹. Chodzi przy tym jednak raczej nie o ocenê z punktu widzenia etyki
przeciêtnego, uczciwego cz³owieka, lecz o oceny nastawione na zapewnienie niezak³óconego funkcjonowania spó³ki pod wzglêdem ekonomicznym18.
Analizuj¹c pojêcie s³usznoci w wietle zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i zasady
dobrych obyczajów, za³o¿yæ nale¿y, ¿e zasady wspó³¿ycia spo³ecznego s¹ równoznaczne z dobrymi obyczajami i mieszcz¹ siê w ramach szeroko pojêtej zasady
s³usznoci stosowanej w prawie handlowym. Potwierdzenie powy¿szej tezy znaleæ
mo¿na w uchwale S¹du Najwy¿szego z dnia 30 grudnia 2012 r.19, w której stwierdzono: uchwa³a zgromadzenia wspólników sprzeczna z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego narusza dobre obyczaje w rozumieniu art. 249 § 1 k.s.h.. S¹d Najwy¿szy
w uzasadnieniu tezy uchwa³y podkreli³, ¿e wed³ug za³o¿enia ustawodawcy w celu
zapewnienia bezpieczeñstwa obrotu kodeks spó³ek handlowych mia³ samodzielnie
i kompleksowo regulowaæ problemy wadliwych uchwa³ zgromadzeñ wspólników
i ich kwestionowanie. Za³o¿enia te prowadz¹ do wniosku, ¿e przepisy kodeksu
dotycz¹ce zaskar¿ania uchwa³ zgromadzeñ wspólników (art. 249 § 1 i art. 252 § 1
k.s.h.) z powodu ich sprzecznoci z dobrymi obyczajami lub ustaw¹ s¹ przepisami
szczególnymi w odniesieniu do ogólnych przepisów kodeksu cywilnego, tj. art. 58 § 1
i § 2 k.c., które przewiduj¹ sankcjê bezwzglêdnej niewa¿noci czynnoci prawnych
sprzecznych z ustaw¹ lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Tylko w przypadkach
wyranie nieuregulowanych w powy¿szych przepisach, w szczególnoci w art. 252
§ 1 k.s.h., tj. do uchwa³ wspólników powziêtych in fraudem legis oraz uchwa³
naruszaj¹cych przepisy prawa publicznego, w szczególnoci prawa karnego, ma
zastosowanie art. 58 § 1 k.c. w zwi¹zku z art. 2 k.s.h. Ponadto, S¹d Najwy¿szy
przyj¹³, ¿e przepisy kodeksu spó³ek handlowych kompleksowo reguluj¹ kwestiê
zaskar¿ania uchwa³ zgromadzenia wspólników co do ich zgodnoci zarówno z ustaw¹, jak i umow¹ spó³ki lub dobrymi obyczajami, a sankcje niewa¿noci uchwa³
15 Tak: E. Marsza³kowska-Krze, Zaskar¿alnoæ uchwa³ wspólników spó³ki z ograniczona odpowiedzialnoci¹, Monitor Prawniczy 1995, nr 10, s. 289.
16 Tak R. Czerniawski, Walne zgromadzenie spó³ki akcyjnej, Warszawa 2009, s. 211.
17 Sygn. akt IV CK 607/04, Legalis.
18 Zob. te¿: wyrok SA w Katowicach z dnia 23 listopada 2006 r., sygn. akt I Aca 1373/06.
19 Sygn. akt III CzP 84/12, Legalis.
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wynikaj¹ nie z art. 58 k.c., tylko z przepisów k.s.h. S¹d Najwy¿szy stwierdzi³ równie¿, ¿e art. 252 § 1 k.s.h. dotycz¹cy sprzecznoci z ustaw¹ uchwa³y wspólników
zawiera szczególn¹ regulacjê wobec art. 58 § 1 k.c., natomiast art. 249 § 1 k.s.h.
szczególn¹ regulacjê wobec art. 58 § 2 k.c., okrelaj¹c rodzaj sankcji materialnoprawnej (niewa¿noæ wzglêdn¹), wynikaj¹cej z powództwa o uchylenie uchwa³y
s³u¿¹cego do zaskar¿enia uchwa³y sprzecznej z dobrymi obyczajami. Uwa¿a,
¿e taka wyk³adnia nie stoi w sprzecznoci z faktem, ¿e w art. 58 § 2 k.c. jest mowa
o zasadach wspó³¿ycia spo³ecznego, a w art. 249 § 1 k.s.h. o dobrych obyczajach.
Klauzula dobrych obyczajów spe³nia na gruncie kodeksu spó³ek handlowych tê
sam¹ funkcjê co klauzula zasad wspó³¿ycia spo³ecznego w kodeksie cywilnym i nie
ma miêdzy tymi pojêciami ró¿nic. U¿ycie przez ustawodawcê pojêcia dobrych obyczajów stanowi jedynie przyk³ad odchodzenia od stosowania w polskim prawodawstwie klauzuli zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i niechêci do niej wynikaj¹cej z treci
ideologicznych, przypisywanych tej klauzuli w epoce komunistycznej. Mimo ¿e po
transformacji ustrojowej w Polsce pojêcie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego wolne jest
od elementu ideologicznego, ustawodawca stopniowo eliminuje przepisy do nich siê
odwo³uj¹ce. Dotyczy to tak¿e przepisów kodeksu spó³ek handlowych, w którym nie
zawarto ju¿ klauzuli zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, lecz klauzulê dobrych obyczajów. S¹d Najwy¿szy podkreli³ w uzasadnieniu uchwa³y, ¿e przyjêcie wyk³adni,
wed³ug której art. 58 § 2 k.c. w zwi¹zku z art. 2 k.s.h. mia³by zastosowanie do
uchwa³ zgromadzenia wspólników sprzecznych z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego,
a art. 249 § 1 k.s.h. do uchwa³ sprzecznych z dobrymi obyczajami, wskazywa³oby
na nieracjonalnoæ ustawodawcy, który w odniesieniu do uchwa³ wspólników
sprzecznych z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego przewidywa³by sankcjê bezwzglêdnej niewa¿noci, wynikaj¹c¹ z art. 58 § 2 k.c. w zwi¹zku z art. 2 k.s.h.,
natomiast w odniesieniu do uchwa³ sprzecznych z dobrymi obyczajami  jedynie
sankcjê wynikaj¹c¹ z art. 249 § 1 k.s.h. Taka wyk³adnia by³aby niespójna systemowo i sprzeczna z zasadami prawid³owej legislacji. Dochodzi³oby bowiem do zbiegu
norm zamieszczonych w art. 58 § 2 k.c. i w art. 249 § 1 k.s.h. oraz do uznania, ¿e
art. 249 § 1 k.s.h. jest zbêdny, poniewa¿ sankcja niewa¿noci bezwzglêdnej wyprzedza³aby sankcjê niewa¿noci wzglêdnej20.
Nale¿y dokonaæ rozró¿nienia orzekania na zasadach s³usznoci od pokrewnych
instytucji prawnych. Zasadnicza ró¿nica polega na odró¿nieniu orzekania na zasadach s³usznoci od klauzul generalnych, które odsy³aj¹ m.in. do pojêcia s³usznoci.
Stanowi¹ one czêæ systemu prawnego, s¹ przepisami szczególnymi, na podstawie
których dany stan faktyczny poddaje siê ocenie prawnej. Orzekanie na zasadach
s³usznoci to nie to samo co odwo³anie siê, wewn¹trz danego systemu prawnego
i zgodnie z nim, do dobrej wiary, sprawiedliwoci czy wreszcie zasad s³usznoci.
Orzekanie na zasadach s³usznoci polega bowiem na rozwi¹zaniu sporu zgodnie
20

Uzasadnienie uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 30 grudnia 2012 r., sygn. akt III CzP 84/12.
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z dyrektywami s³usznoci i sprawiedliwoci, niezale¿nie, a niekiedy wbrew obowi¹zuj¹cym przepisom21.
Ustalenie pojêcia i istoty orzekania na zasadach s³usznoci jest zadaniem skomplikowanym. W prawie handlowym mo¿emy odnieæ siê do pojêcia s³usznoci kontraktowej, która odnosi siê do umów zobowi¹zaniowych wzajemnych lub do umów
dwustronnie zobowi¹zuj¹cych. W umowach wzajemnych istotn¹ kwesti¹ powinno
byæ domaganie siê dochodzenia do s³usznego rozdzia³u wiadczeñ stron oraz ogó³u
ciê¿arów, szans i ryzyk zwi¹zanych z umow¹22.
S³uszny rozdzia³ traktowany powinien byæ jako zasada uzupe³niaj¹ca, a nie jak
ograniczenie autonomii prywatnej. Podstawê do jego zastosowania i rozci¹gniêcia t¹
drog¹ kontroli sêdziowskiej na treæ umowy z natury rzeczy znajdowano w klauzulach generalnych odwo³uj¹cych siê do wartoci moralnych. Ustawodawca akceptowa³ powy¿szy punkt widzenia, co sta³o siê szczególnie widoczne w zakresie regulacji umów konsumenckich, zw³aszcza zawieranych przy u¿yciu stypizowanych
wzorców umownych. Ten kierunek ustawodawstwa wzmocni³y, podnosz¹c do rangi
zasad prawa europejskiego, dyrektywy Unii Europejskiej23.
Polska doktryna równie¿ przyjê³a koncepcjê s³usznoci kontraktowej, uzasadniaj¹c¹ kontrolê umów w wietle klauzuli generalnej zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.
W dzia³alnoci s¹dów pierwszorzêdn¹ rolê odgrywa warstwa aksjologii, a zatem
w odniesieniu do umów zw³aszcza zasada s³usznoci kontraktowej24.

Zakoñczenie
Powi¹zania miêdzy prawem a s³usznoci¹ oraz wp³yw s³usznoci na normy
i zasady prawa istniej¹ w ka¿dym systemie prawa, równie¿ w prawie handlowym.
Zasada s³usznoci stosowana w prawie cywilnym, jak te¿ prawie handlowym ma
chroniæ szeroko pojête interesów. W prawie cywilnym interesy te bêd¹ zwi¹zane
z osobami fizycznymi, natomiast w prawie handlowym z dobrem osób prawnych.
Przytoczone powy¿ej orzecznictwo stanowi dowód na to, jak donios³¹ rolê odgrywa
zasada s³usznoci wraz z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i dobrymi obyczajami
w prawie handlowym. Dziêki zasadzie jednoci prawa cywilnego zasada s³usznoci
stosowana w prawie handlowym jest to¿sama z zasad¹ s³usznoci stosowan¹
w prawie cywilnym.
Pojêcie s³usznoæ na gruncie prawa handlowego powinno byæ interpretowane
dwutorowo. W w¹skim znaczeniu s³usznoæ ogranicza siê do uczciwoci kupieckiej
21 A. Lizer-Klatka, Pojêcie orzekania na zasadach s³usznoci w miêdzynarodowym arbitra¿u
handlowym, Pañstwo i Prawo 2000, z. 1, s. 6.
22 Z. Radwañski, System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne  czêæ ogólna, t. 2, Warszawa
2002, s. 252.
23 E. £êtowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999, s. 29; Z. Radwañski, op. cit., s. 253.
24 Tak C. ¯u³awska, Wokó³ zasady wolnoci umów, Acta Universitstis Wratislaviensis. Prawo
CCXXXVIII, 1994, nr 1690, s. 180.
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w relacjach pomiêdzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Natomiast szersza interpretacja odnosi siê tak¿e do stosunków i relacji wewnêtrznych panuj¹cych w spó³ce,
w szczególnoci do przyzwoitoci i uczciwoci w relacjach pomiêdzy wspólnikami
spó³ki.
Nale¿y zgodziæ siê z tez¹ wyroku S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia
8 lutego 2013 r., zgodnie z któr¹ pojêcie dobrych obyczajów, o którym mowa
w art. 422 § 1 k.s.h., jest generaln¹ klauzul¹ odsy³aj¹c¹, opart¹ na kryterium ocennym zaczerpniêtym z zasad powszechnej obyczajowoci. Przez dobre obyczaje nale¿y rozumieæ takie zachowania, które wp³ywaj¹ pozytywnie na funkcjonowanie spó³ki i otoczenie »gospodarcze«, a s¹ z pewnoci¹ zwi¹zane z przestrzeganiem
uczciwoci »kupieckiej« przy prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej. Regulacja ta
jednak nie zawê¿a pojêcia dobrych obyczajów do norm uczciwego postêpowania
panuj¹cych wród przedsiêbiorców25.

Summary
Principle of equity in commercial law
Key words: law, the principle of fairness, rules, responsibility, morality.

Due to the fact that the Polish legislator has adopted the concept of the unity of
civil law, commercial law is part of civil law. On the other hand, in the regulation of
legal relations-trade commercial law, it uses the method appropriate civil law. That is
why the rules governing civil law are applicable in commercial law. The principle of
fairness used in commercial law, it is identical to the principle of equity applied in
civil law. The task which meets the principle of equity on the basis of the law civil
and commercial law is to protect the broad interests.

25

Sygn. akt VI Aca 1124/12, Legalis.
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Rola s¹dów w procesie przeciwdzia³ania nadu¿yciom
osobowoci prawnej
Wprowadzenie
Osoba prawna uznawana jest powszechnie za jeden z najgenialniejszych wytworów myli ludzkiej1. Tym niemniej z funkcjonowaniem osób prawnych wi¹¿¹ siê
w praktyce obrotu gospodarczego najró¿niejsze patologie, okrelane zbiorczo nadu¿yciami osobowoci prawnej. W zdecydowanej wiêkszoci przypadków dotyczy
to funkcjonowania spó³ek kapita³owych.
Analiza literatury i orzecznictwa prowadzi do wniosku, ¿e mo¿na wyró¿niæ
cztery g³ówne grupy typowych przypadków takiego nadu¿ycia:
1) dzia³anie na szkodê wierzycieli oraz wspólników (akcjonariuszy) mniejszociowych przez podmioty pos³uguj¹ce siê form¹ osoby prawnej;
2) obchodzenie przy pomocy osoby prawnej przepisów prawa;
3) obchodzenie przy pomocy osoby prawnej postanowieñ umownych;
4) dzia³anie na szkodê innych uczestników obrotu gospodarczego, w tym konkurencji i konsumentów poprzez monopolizowanie rynku2.
Na przestrzeni dziesi¹tków lat, ¿eby nie powiedzieæ na przestrzeni wieków, tak
ustawodawcy, jak orzecznictwo i doktryna podejmowali najró¿niejsze dzia³ania celem przeciwdzia³ania tym nadu¿yciom. Mo¿na nawet zaryzykowaæ tezê, i¿ rozwój
instytucji osobowoci prawnej, zw³aszcza korporacji, jakimi s¹ spó³ki, to m.in. czas
1 Patrz S. So³tysiñski, Wynalazek osoby prawnej: o krok od wiecznoci, [w:] Rozwa¿ania
o prawie karnym. Ksiêga pami¹tkowa z okazji siedemdziesiêciolecia urodzin prof. A. Ratajczaka, red.
A. Szwarc, Wydawnictwo Poznañskie, Poznañ 1999, s. 257 i n.
2 Patrz R. Szczepaniak, Nadu¿ycie prawa do pos³ugiwania siê form¹ osoby prawnej, TNOiK,
Toruñ 2009, s. 1415; A. W. Winiewski, Prawo o spó³kach. Podrêcznik praktyczny, t. 1, Warszawa
1998, s. 35; S. So³tysiñski, [w:] S. So³tysiñski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 1994, t. 1, s. 141.
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nieprzerwanych poszukiwañ instrumentów, które mia³yby maksymalnie skutecznie
owe nadu¿ycia zwalczaæ.
Byæ mo¿e analizowana tematyka stanowi najbardziej spektakularny przypadek
posi³kowania siê tzw. s³usznoci¹ w historii prawa handlowego3. Jest to bowiem
tematyka wrêcz przepojona aspektami aksjologicznymi. Wystêpuj¹ tutaj niezwykle
jaskrawe przyk³ady kolizji miêdzy tzw. liter¹ prawa oraz powszechnie przyjêtym
poczuciem s³usznoci. Jednoczenie jednak napotykamy niezwykle spektakularne
przypadki zwyciêstwa s³usznoci nad tzw. such¹ liter¹ prawa. Owa s³usznoæ niejednokrotnie ujawnia sw¹ niezwyk³¹ moc, prze³amuj¹c fundamentaln¹ zasadê podmiotowej odrêbnoci wspólnika i spó³ki kapita³owej. W konsekwencji jest to równie¿
tematyka, gdzie rola tzw. prawa sêdziowskiego ujawnia siê ze szczególn¹ moc¹
 niekiedy wrêcz dystansuj¹c ustawodawcê  i to nawet w pañstwach, których
systemy prawne zaliczane s¹ tradycyjnie do systemów prawa stanowionego.
Dotykamy tutaj zagadnieñ o fundamentalnym znaczeniu, ale ci¹gle nie do koñca jeszcze dojrza³ych. Kieruj¹c siê swoist¹ ostro¿noci¹, prawodawca zarówno krajowy, jak i unijny ewidentnie od¿egnuje siê od definitywnego przes¹dzania o ich
charakterze i istocie, pozostawiaj¹c sêdziom daleko id¹c¹ swobodê w rozstrzyganiu
poszczególnych przypadków. Chodzi tutaj o takie fundamentalne kwestie, jak istota
osobowoci prawnej, natura prawna tzw. zgrupowañ spó³ek, zagadnienie zakresu
osobowoci prawnej (kwestia specjalnej zdolnoci prawnej, wzglêdnoæ osobowoci
prawnej), klasyfikacja i natura prawna uprawnieñ cz³onków korporacji (np. kwestia
zbiorczego prawa do pos³u¿enia siê form¹ osoby prawnej), mo¿liwoæ nadu¿ycia
tych uprawnieñ lub prawa.
W literaturze wskazuje siê na dwie ró¿ne strategie walki z nadu¿yciami osobowoci prawnej. Pierwsza z nich to strategia normatywna, bazuj¹ca na konkretnych
przepisach wydanych w celu ochrony osoby prawnej (zazwyczaj spó³ki kapita³owej)
i osób trzecich (g³ównie jej wierzycieli). Jako sztandarowy przyk³ad mog¹ tu pos³u¿yæ przepisy dotycz¹ce kapita³u zak³adowego spó³ki. Druga z nich zwana jest strategi¹ standardów uczciwoci i opiera siê na rozwi¹zaniach bardziej ogólnych i uniwersalnych, nawi¹zuj¹cych do takich pojêæ, jak s³usznoæ, dobre obyczaje, uczciwoæ
czy te¿ innych tzw. s³usznociowych klauzul generalnych4. W tym miejscu warto
zauwa¿yæ, ¿e strategia normatywna  przez dziesi¹tki lat dominuj¹ca na kontynencie
europejskim  w coraz wiêkszym stopniu jest krytykowana jako niedostatecznie efektywna. Zarzuca siê jej nie tylko ograniczon¹ skutecznoæ, ale i pewn¹ skostnia³oæ5.
3

Np. amerykañski sêdzia B. Cordozo nazwa³ problematykê przeciwdzia³ania nadu¿yciom zwi¹zanym z nieuczciwym pos³ugiwaniem siê spó³k¹ najbardziej tajemniczym zak¹tkiem prawa amerykañskiego. Patrz B. Jankowski, Nadu¿ycie formy prawnej spó³ki w prawie amerykañskim, Pañstwo
i Prawo 1996, nr 2, s. 71.
4 Patrz A. Radwan, Sens i nonsens kapita³u zak³adowego  przyczynek do ekonomicznej analizy
ustawowej ochrony wierzycieli spó³ek kapita³owych, [w:] Europejskie prawo spó³ek, t. II, cz. 2, red.
M. Cejmer, J. Napiera³a, T. Sójka, Zakamycze, Kraków 2005, s. 57.
5 Ibidem.
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Mo¿na dostrzec nawet pewn¹ znamienn¹ prawid³owoæ: im bardziej dojrza³a i rozwiniêta gospodarka rynkowa w danym pañstwie, tym wiêksz¹ wagê przyk³ada siê do
strategii standardów uczciwoci.
Wydaje siê, ¿e praktyka polska potwierdza powy¿sz¹ tezê. Polskie prawo handlowe, reaktywowane æwieræ wieku temu w zwi¹zku z wielk¹ transformacj¹ ustrojow¹, by³o wyj¹tkowo nieprzygotowane na wszelkiego rodzaju wspó³czesne formy
nadu¿ywania osobowoci prawnej. Do tego dochodzi³ problem rodowiska sêdziowskiego poznaj¹cego od podstaw zasady gospodarki rynkowej i patologie w niej
wystêpuj¹ce. Po poprzednim systemie odziedziczono doæ skostnia³y paradygmat
stosowania prawa, który Mateusz Pilich nazwa³ skrajn¹ form¹ pozytywizmu prawniczego6 , a Ewa £êtowska anachronicznym tekstocentryzmem piêtrz¹cym najró¿niejsze bariery w naszym myleniu o prawie7. W dodatku polska literatura powiêcona tematyce osobowoci prawnej w okresie PRL by³a wyj¹tkowo uboga
w porównaniu z doktryn¹ pañstw, w których funkcjonowa³a rozwiniêta gospodarka
rynkowa. Nie prowadzono te¿ badañ nad istot¹ spó³ek kapita³owych8. Zasada podmiotowej odrêbnoci spó³ki kapita³owej i jej wspólników traktowana by³a na pocz¹tku transformacji niczym dogmat wiary, jak zasada bezwzglêdna, od której najmniejsze nawet odstêpstwa musz¹ wynikaæ z wyranych przepisów ustawy. Dlatego te¿
pojawi³y siê g³osy, i¿ polski system prawny jest wyj¹tkowo bezbronny wobec nadu¿ycia formy osoby prawnej9.
Ostatnie prace legislacyjne w Polsce zmierzaj¹ce do zredefiniowania znaczenia
kapita³u zak³adowego w spó³kach kapita³owych, szczególnie w kierunku czêciowego przynajmniej oddzielenia istoty spó³ki kapita³owej od instytucji kapita³u zak³adowego, s¹ znamiennym przyk³adem takiej tendencji w kierunku os³abienia owej strategii normatywnej. Nie chcê jednak propagowaæ pogl¹du, ¿e strategia normatywna
definitywnie odchodzi na dalszy plan10. W coraz wiêkszym stopniu jest ona uzupe³niana i wspomagana przez tzw. strategiê standardów uczciwoci.

6

Patrz M. Pilich, Dobra wiara w konwencji o umowach miêdzynarodowej sprzeda¿y towarów,
C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 36.
7 Patrz E. £êtowska, Bariery naszego mylenia o prawie w perspektywie integracji z Europ¹,
Pañstwo i Prawo 1996, nr 45, s. s. 46.
8 Te braki by³y zreszt¹ sygnalizowane ju¿ w okresie PRL  patrz A. Stelmachowski, Czy kryzys
osoby prawnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1968, nr 3, s. 209; J. Gwiazdomorski,
Zasada jednoci pañstwowej w³asnoci socjalistycznej a osobowoæ prawna przedsiêbiorstw pañstwowych, Pañstwo i Prawo 1967, nr 45, s. 593.
9 Patrz T. Targosz, Nadu¿ycie osobowoci prawnej, Zakamycze, Kraków 2004, s. 27.
10 Nie mo¿na zapominaæ o ustawowych odstêpstwach od zasady podmiotowej odrêbnoci osoby
prawnej i jej wspólnika w celu ochrony interesu publicznego lub podmiotów s³abszych, które mog³yby
byæ zagro¿one nieuczciwym pos³ugiwaniem siê form¹ spó³ki. Analizujê je w mojej monografii
pt. Nadu¿ycie prawa do pos³ugiwania siê form¹ osoby prawnej, s. 221235.
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1. Przegl¹d rozwi¹zañ zagranicznych
Najbardziej spektakularnych przyk³adów walki z tymi nadu¿yciami dostarcza
judykatura z USA i Niemiec. Dowodz¹ one wielkiej roli s¹dów, inaczej mówi¹c tzw.
prawa sêdziowskiego. Sêdziowie w tych pañstwach wykazali siê godnymi podziwu
zdolnociami intelektualnymi, w tym kreatywnoci¹ w walce z takimi nadu¿yciami.
Co najbardziej zadziwia z punktu widzenia prawnika polskiego, potrafili zakwestionowaæ bezwzglêdn¹ wartoæ instytucji osobowoci prawnej, je¿eli w konkretnych
sprawach wymaga³o tego powszechne poczucie s³usznoci. W konsekwencji pomijali osobowoæ prawn¹ albo dokonywali przebicia korporacyjnej zas³ony  jak
czêsto obrazowo okrelana jest konstrukcja spó³ki. Dla prawnika bardzo interesuj¹ce jest oczywicie pytanie, za pomoc¹ jakich rodków dochodzi³o i dochodzi do
takich spektakularnych skutków oraz w oparciu o jak¹ szczegó³ow¹ argumentacjê.
1.1. USA i Wielka Brytania
Jak wiadomo, prawo anglosaskie wyj¹tkow¹ wagê przywi¹zuje do orzeczeñ
s¹dowych, które niejednokrotnie wrêcz formalnoprawnie pe³ni¹ funkcjê prawotwórcz¹. Ju¿ tylko ta cecha prawa amerykañskiego w istotny sposób t³umaczy znaczenie
sêdziów w walce z wszelkiego rodzaju nadu¿yciami, maj¹cymi miejsce równie¿
w relacjach miêdzy przedsiêbiorcami, a polegaj¹cymi m.in. na sprzecznym z zasadami s³usznoci pos³ugiwaniem siê form¹ spó³ki. Drug¹ znamienn¹ cech¹ amerykañskiej nauki prawa oraz judykatury jest g³êboko zakorzeniony w tradycji pragmatyzm
w podejciu do tematyki spó³ek, przejawiaj¹cy siê w podkrelaniu wagi rozwi¹zañ
praktycznych kosztem dociekañ filozoficznych (ontologicznych) nad istot¹ osobowoci prawnej11. Jak siê wyrazi³ wybitny sêdzia amerykañskiego S¹du Najwy¿szego
Oliver Wendell Holmes, którego zdanie bywa cytowane przy okazji omawiania
w USA problematyki istoty osobowoci prawnej, jej granic oraz dopuszczalnoci
pominiêcia w konkretnych sprawach: The life of the law has not been logic, it has
been experience12. Nie tyle wiêc prawnicy amerykañscy zaprz¹tali sobie g³owê
próbami stworzenia teoretycznie czystych i spójnych logicznie teorii osobowoci
prawnej, ile raczej poszukiwaniem w konkretnych sprawach rozstrzygniêæ akceptowalnych z punktu widzenia poczucia s³usznoci, a tak¿e racjonalnych ekonomicznie.
Zarówno w literaturze prawniczej, jak i w uzasadnieniach orzeczeñ s¹dowych zadziwiaj¹co czêsto pada s³owo fikcja na okrelenie istoty osoby prawnej13. W utrwalonej wiadomoci prawnej Amerykanina to fikcja przyjêta, tak jak wiele innych
11 Mówi siê czasami o podejciu Amerykanów wolnym od uprzedzeñ do instytucji osoby prawnej. Patrz R. Serick, Rechtsform und Realität juristischer Personen, W. de Gruyter & Co, J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck) Berlin  Tübingen 1955, s. 97.
12 Podajê za ibidem, s. 103.
13 Artificial person created by authority of statute  patrz M. Weinstein, Summary of American
law, The Lawyers Co-operative Publishing Company, New York 1989, s. 56. Inni z kolei dodaj¹, ¿e
osoba prawna istnieje tylko in contemplation of law  patrz R. Serick, op. cit., s. 56.
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fikcji w prawie amerykañskim, dla szeroko pojêtej wygody handlowej14. Fikcja ma
natomiast to do siebie, ¿e nie stanowi autonomicznej wartoci. Je¿eli wzglêdy praktyczne, w tym s³usznociowe przemawiaj¹ za jej odrzuceniem, nale¿y to uczyniæ bez
¿alu. Sêdzia mo¿e wiêc w konsekwencji dokonaæ korporacyjnego przebicia (Piercing the Corporate Veil  PCV), wzglêdnie pominiêcia osobowoci prawnej (Disregarding of Legal Entity).
Drug¹ niezwykle wa¿n¹ koncepcj¹ dla zrozumienia nastawienia prawników
amerykañskich do fenomenu osobowoci prawnej jest tradycyjna anglosaska koncepcja ultra vires, bêd¹ca (nieco upraszczaj¹c) odpowiednikiem znanej w Europie
kontynentalnej koncepcji specjalnej zdolnoci prawnej osób prawnych15. W jakim
sensie jest ona konsekwencj¹ ujmowania osoby prawnej jako fikcji. Zak³ada ona, ¿e
osobowoæ prawna jest konstruktem celowociowym. Osoba prawna zosta³a utworzona do realizacji okrelonych celów. Poza realizacj¹ tych celów jej istnienie nie
ma racji bytu. Konstrukcji tej na pewno nie wykreowano dla osi¹gania celów niegodziwych, sprzecznych z powszechnym poczuciem s³usznoci. Cel ten wyznacza granice osoby prawnej. Je¿eli wiêc osoba prawna jest wykorzystywana do innych celów, zw³aszcza tych sprzecznych z prawem i s³usznoci¹, to podejmowane kroki
nale¿y uznaæ za dzia³ania podmiotów pos³uguj¹cych siê ni¹. Spada wtedy korporacyjna zas³ona i ods³ania siê podmiot ukrywaj¹cy siê za osob¹ prawn¹. Jeden
z amerykañskich sêdziów wyrazi³ myl, ¿e niedostrzeganie manipulowania konstrukcj¹ spó³ki przez wspólników jest rodzajem prawnej lepoty16.
Jak widaæ, podwalin¹ zarówno koncepcji fikcji, jak i ultra vires jest szeroko
rozumiana s³usznoæ, przy czym amerykañscy prawnicy rozumiej¹ j¹ doæ precyzyjnie, a przynajmniej jej podstawy. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e historyczn¹ podstawê
koncepcji PCV jest equity law jako alternatywny i równoleg³y wobec ius strictuum
(w tym wypadku wobec common law) system prawny. System ten rozwin¹³ siê pod
koniec redniowiecza w Anglii. Podobnie jak common law, equity law mia³o charakter precedensowy. Prawo to rozwinê³o siê w oparciu o orzecznictwo specjalnie
powo³anego s¹du kanclerskiego, którego zadaniem mia³o byæ orzekanie na podstawie zasad uczciwoci i naturalnej sprawiedliwoci (faimess and natura justice). Na
wykszta³cenie owego równoleg³ego wobec common law s³usznociowego systemu
prawnego by³o du¿e zapotrzebowanie spo³eczne ze wzglêdu na du¿e skostnienie
formu³ w ramach common law17.
14

M. Weinstein, op. cit., s. 56.
Patrz R. Szczepaniak, Specjalna zdolnoæ prawna osób prawnych. Relikt poprzedniego systemu czy ród³o inspiracji?, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2009, z. 3, s. 623626; R.W. Hamilton,
Corporation, St. Paul, Minnesota 1986, s. 101 i n.
16 The law must close its eyes to the fact that the difference is a mere Jugole of name? we do not
think there is any compulsion to such legal blindness  Rice et al. v. Sanger Bros, 229 Pac. 397 (1924).
17 Patrz L.M. Friedman, History of American law, Simon&Schuster Inc., New York 1985, s. 2526;
E. Bodenheimer, J.B. Oakley, J.C. Love, An introduction to the anglo-american legal system, St. Paul,
Minnestota 1980, s. 21 i n.
15
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Nie bez znaczenia dla wykszta³cenia siê amerykañskiego instrumentarium s³u¿¹cego walce przeciwko nadu¿ywaniu formy osoby prawnej jest rozwiniêty w po³owie XX wieku nurt metodologiczny o nazwie ekonomiczna analiza prawa (economic analysis of law). Amerykañskim prawnikom tradycyjnie obce jest wiêc¹ce
wówczas triumfy w Europie formalno-dogmatyczne podejcie do prawa. S¹ oni
przekonani o koniecznoci wzbogacenia analizy prawnej o osi¹gniêcia nauk ekonomicznych, a w swoich analizach odwo³uj¹ siê do pogl¹dów ekonomistów na temat
optymalnych pod wzglêdem potrzeb spo³ecznych zasad dystrybucji dóbr, których
zasób jest ograniczony, oraz rozk³adu ryzyka. Analiza ta prowadzi do wniosku, ¿e
ryzyko wyst¹pienia szkód powinien w pierwszej kolejnoci ponieæ ten podmiot,
który w najwiêkszym stopniu jest w³adny tym szkodom zapobiec. Takie nastawienie
sk³ania do przyjêcia twierdzenia, i¿ unikanie odpowiedzialnoci dziêki zastosowaniu
formalistycznej konstrukcji korporacji wyposa¿onej w odrêbn¹ podmiotowoæ prawn¹ nie zawsze jest zabiegiem spo³ecznie po¿¹danym i niekiedy prowadzi do nadu¿yæ. Zdaniem Richarda A. Posnera  czo³owego przedstawiciela ekonomicznej
analizy prawa  jedn¹ z bardziej skutecznych instrumentów walki z tymi nadu¿yciami jest koncepcja PCV18.
Nale¿y podkreliæ, i¿ ekonomiczna analiza prawa doæ cile wi¹¿e siê z wartociami etycznymi, zw³aszcza ze s³usznoci¹. Wartoci te pozwalaj¹ dokonywaæ ocen
zachowañ jednostek w spo³eczeñstwie tak¿e wtedy, gdy zachowania te maj¹ zwi¹zek ze zjawiskami natury ekonomicznej. Wypracowane w naukach ekonomicznych
kryteria nie s¹ wolne od pewnych s³usznociowych ocen, np. przyjmuj¹c pewien
idealny model efektywnoci, ekonomista nie jest w stanie uwolniæ siê od wartociowania19.
Samo sformu³owanie pominiêcie osobowoci prawnej czy te¿ PCV nie zawsze nale¿y rozumieæ dos³ownie. Chodzi o zastosowanie najró¿niejszych sposobów
celem osi¹gniêcia skutku, jakby spó³ka nie by³a oddzielnym podmiotem od osoby,
która siê ni¹ pos³uguje. Niekiedy sêdzia uzna za niezasadny zarzut podniesiony
przez wspólnika w stosunku do wierzyciela spó³ki, ¿e wspólnik i spó³ka to odrêbne
podmioty20, innym razem osi¹gnie ten efekt poprzez odpowiednio kreatywn¹ wyk³adniê przepisów, uciekaj¹c siê m.in. do analogii. Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ
koncepcja zarz¹du faktycznego spó³ki. Chodzi tutaj o osoby, które faktycznie kieruj¹ sprawami spó³ki, mimo ¿e formalnie nie s¹ cz³onkami zarz¹du. Zgodnie z przepisami, cz³onkowie zarz¹du ponosz¹ odpowiedzialnoæ wobec wierzycieli spó³ki
w przypadku jej niewyp³acalnoci21. Jeszcze innym razem sêdzia zas¹dzi odszkodowanie od osoby nieuczciwie pos³uguj¹cej siê form¹ spó³ki.
18

s. 178.

19
20
21

R.A. Posner, Economic analysis of law, Little Brown and Company, Boston  Toronto 1973,
Patrz na ten temat T. Targosz, op. cit., s. 77, 80.
Tak R. Serick, op. cit., s. 82.
Patrz B. Jankowski, op. cit., s. 70, 74.
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Uzupe³niaj¹c powy¿sze wywody, dodam, ¿e w Wielkiej Brytanii nie wystêpowa³y równie spektakularne przyk³ady kreatywnej aktywnoci sêdziowskiej w celu
przeciwdzia³ania nadu¿yciom formy osoby prawnej. Wspólne dziedzictwo i tradycja
systemów anglosaskich sprawia jednak, ¿e tak¿e na gruncie brytyjskim sêdzia zupe³nie wyj¹tkowo mo¿e zastosowaæ koncepcjê PCV, zwan¹ tutaj lifting the corporate
veil. W Wielkiej Brytanii koncepcja ta stosowana jest jednak niemal wy³¹cznie
w przypadkach, gdy wspólnikiem jest inna spó³ka, a wiêc w zgrupowaniach spó³ek.
Warunkiem pominiêcia odrêbnej podmiotowoci spó³ki kapita³owej przez sêdziego
jest, by spó³ki w zgrupowaniu tworzy³y ekonomiczn¹ jednoæ (single economic
unit), wzglêdnie, by zosta³o wykazane, ¿e spó³ka jest jedynie zwyk³¹ fasad¹ ukrywaj¹c¹ prawdziwe fakty22. W 1985 r. potwierdzi³ to Court of Appeal w jednym ze
swych wyroków: W naszym przekonaniu s¹d mo¿e u¿yæ swej w³adzy do uchylenia
korporacyjnej zas³ony, je¿eli jest to konieczne dla respektowania s³usznoci bez
wzglêdu na prawne struktury korporacji23. Podobnie jak w USA, sêdziowsk¹ koncepcjê pominiêcia osobowoci nie zawsze nale¿y rozumieæ dos³ownie, tzn. jako sui
generis rodek prawny, maj¹cy swe ród³o jedynie w kompetencjach samego s¹du
w systemie anglosaskim. Niejednokrotnie fenomen lifting the corporate veil w sensie cis³ym jest mylony z innymi instytucjami prawnymi, które prowadz¹ do identycznych skutków, tzn. jakby zakwestionowano wprost podmiotowoæ korporacji.
Chodzi tu np. o celowociow¹ wyk³adniê przepisów lub postanowieñ umów24.
1.2. Niemcy
Niemiecka nauka prawa w porównaniu do amerykañskiej naznaczona jest próbami budowania ca³ociowych, wrêcz ontologicznych teorii osobowoci prawnych.
¯adna z nich jednak nie zosta³a uznana za w pe³ni wyjaniaj¹c¹ istotê tego fenomenu ani te¿ nie by³a na tyle efektywna, by mo¿na by³o w oparciu o ni¹ rozwi¹zywaæ
problemy praktyczne zwi¹zane z nadu¿ywaniem formy osoby prawnej. Nie tyle wiêc
te teorie po³o¿y³y podwaliny pod niemieckie wielce charakterystyczne orzecznictwo
w tej dziedzinie, ile raczej uczyni³y to wielkie nurty w prawoznawstwie niemieckim,
stanowi¹ce reakcjê na za³o¿enia skrajnego pozytywizmu prawniczego. Chodzi tutaj
o tzw. jurysprudencjê interesów oraz jej kontynuatorkê, tzn. jurysprudencjê wartoci. Jak podkrela wybitny przedstawiciel tego nurtu, Helmut Coing, nie mo¿na
mówiæ o racjonalnym prawie, je¿eli pozostaje ono w sprzecznoci z powszechnie
przyjêtymi normami moralnymi25.
Jedn¹ z g³ównych cech jurysprudencji wartoci jest celowociowe ujêcie zjawisk prawnych, bardzo propagowane ju¿ przez Iheringa. Z za³o¿eñ tej koncepcji
22 Patrz L.C.B. Gower, [w:] D.D. Prentice, B.G. Pettek, Gowers principles of modern company
law, Sweet & Maxwell, London 1992, s. 127128.
23 1 BCC 99, 421, C.A.
24 Patrz L.C.B. Gower, op. cit., s. 132.
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wyros³a niemiecka koncepcja nadu¿ycia praw podmiotowych. Zasadê zakazuj¹c¹
nadu¿ywania praw podmiotowych postrzega siê jako jedno z najwa¿niejszych przejawów dzia³ania jeszcze szerszej zasady s³usznoci w prawie. S³usznoæ nie jest
bowiem jakim obcym elementem w stosunku do prawa obowi¹zuj¹cego, wyrazem
jakiego odrêbnego od prawa systemu norm. Jest ona integraln¹ czêci¹ porz¹dku
prawnego. Przy czym ta naczelna zasada s³usznoci nie musi byæ bynajmniej wyranie zapisana w przepisach. Jest ona aksjologicznym spoiwem ca³ego systemu prawnego. Przyjêcie jej istnienia stanowi niejako koniecznoæ i oczywistoæ zarazem.
Wybitny niemiecki prawnik, jeden z twórców jurysprudencji wartoci, Rudolf Stammler, nazwa³ tê zasadê naczeln¹ ide¹ prawa26.
Przyjmuje siê, ¿e wyra¿ona w § 242 BGB klauzula Treu und Glauben jest
najwa¿niejszym normatywnym wyrazem funkcjonowania s³usznoci w prawie niemieckim. To m.in. z tej klauzuli sêdziowie na podstawie najró¿niejszych regu³ inferencyjnych wywodz¹ zakaz nadu¿ywania praw podmiotowych. Jak zauwa¿a Ireneusz
C. Kamiñski, na gruncie niemieckim w sposób szczególny ta generalna klauzula s³usznociowa pos³u¿y³a do uzupe³nienia, rozwijania i korygowania prawa stosownie do
potrzeb spo³ecznych i ocen moralnych27. Z kolei badacz genezy europejskich klauzul
s³usznociowych Wojciech Dajczak zauwa¿a, ¿e w niemieckim prawie prywatnym
klauzula Treu und Glauben uwa¿ana jest za kontynuatora rzymskiej bona fides28.
Wed³ug powszechnie przyjêtego pogl¹du, nadu¿yciem prawa podmiotowego
jest nie tylko wykonywanie go w sposób sprzeczny z zasadami s³usznoci, ale równie¿ z celem, dla którego prawo to zosta³o jednostce przyznane. Prawnicy niemieccy, podobnie jak amerykañscy, mocno podkrelaj¹ tzw. pierwiastek teleologiczny
(celowociowy) nie tylko praw podmiotowych, ale równie¿ ka¿dej instytucji prawnej. Przy czym w Niemczech zasada zakazuj¹ca nadu¿ycia prawa podmiotowego
jest wynikiem twórczej postawy sêdziów, którzy za pomoc¹ wybranych regu³ inferencyjnych odnaleli niejako w zakazie nadu¿ycia prawa podmiotowego naczeln¹
zasadê systemu prawnego. Niezwykle wa¿ny wydaje siê fakt, i¿ elementem zakazu
nadu¿ycia prawa podmiotowego jest wypracowana przez s¹dy koncepcja zakazu
nadu¿ycia osobowoci prawnej  to zarazem najbardziej wyrazisty przyk³ad kreatywnoci i mia³oci niemieckich s¹dów. Charakterystyczny dla tego ujêcia zakazu
nadu¿ywania prawa podmiotowego jest bowiem niezwykle szeroki zakres zastosowania zasady zakazuj¹cej nadu¿ycia prawa. Niemieccy prawnicy dostrzegaj¹ w niej
25

Patrz H. Coing, Zum Problem des sogennanten Durchgriffs bei juristischen Personen, Neue
juristische Wochenschrift 1977, nr 10, s. 17941795. Na temat pogl¹dów H. Coinga patrz tak¿e
M. Pyziak-Szafnicka, Prawo podmiotowe, Studia Prawa Prywatnego 2006, z. 1, s. 47.
26 Patrz R. Stammler, Die Lehre von dem richtigen Rechte, Kessinger Legacy Reprints 1902.
Na temat koncepcji R. Stammlera patrz R. Szpunar, Nadu¿ycie prawa podmiotowego, Kraków 1947,
s. 6 i n.
27 Patrz I.C. Kamiñski, S³usznoæ i prawo. Szkic prawno porównawczy, Zakamycze, Kraków
2003, s. 42.
28 Patrz W. Dajczak, Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego czy dobra wiara?, Rejent 2001 nr 1, s. 51, 58.
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naczeln¹ zasadê ca³ego systemu prawnego, a wiêc nie tylko prawa prywatnego, ale
te¿ prawa publicznego29.
Zasada ta nie ogranicza siê jedynie do praw podmiotowych w klasycznym tego
s³owa znaczeniu, dotyczy równie¿ najró¿niejszych konstrukcji czy instytucji, którymi poszczególne osoby mog¹ siê pos³u¿yæ. Pisze siê np. o nadu¿yciu wolnoci
umów (Missbrauch der Vertragsfreiheit), a tak¿e o wykorzystywaniu szeroko pojêtych sytuacji prawnych (Rechtslagen)30. Z kolei przypadki nadu¿ycia prawa zwi¹zane z pos³ugiwaniem siê form¹ osoby prawnej okrelane s¹ doæ powszechnie mianem instytucjonalnego nadu¿ycia prawa (institutionelle Rechtsmissbrauch lub
Missbrauch eines Rechtsinstituts)31. Przez komentatorów niemieckiego kodeksu cywilnego problematyka nadu¿ycia osobowoci prawnej traktowana jest jednak jako
fragment szerokiej tematyki nadu¿ycia prawa32. S¹dy w konkretnych wyrokach nie
waha³y siê orzec wbrew zasadzie podmiotowej odrêbnoci wspólnika i spó³ki kapita³owej (Trennungsprinzip), argumentuj¹c, i¿ pos³ugiwanie siê spó³k¹ jest w rozpatrywanej sprawie przyk³adem niedozwolonego wykonywania prawa (eine uzulässige
Rechtsausübung)33. Odstêpuj¹c od zasady podmiotowej odrêbnoci wspólnika
i spó³ki kapita³owej, sêdziowie niejednokrotnie powo³uj¹ siê te¿ na klauzulê Treu
und Glauben34. Z czasem na okrelenie fenomenu odstêpowania od zasady odrêbnoci prawnej osoby prawnej i jednostek ni¹ siê pos³uguj¹cych w doktrynie niemieckiej zaczêto u¿ywaæ okrelenia Durchgriff (dos³ownie: przebicie), przez prawników niemieckich u¿ywanego w przenonym znaczeniu i w sposób plastyczny
maj¹cego wyra¿aæ istotê analizowanego zjawiska prawnego jako przebicie osoby
prawnej bêd¹cej niejako zas³on¹ Schleier35, za któr¹ ukrywa siê jednostka, np.
wspólnik spó³ki stoj¹cy niejako z ty³u (hinter). W literaturze niemieckiej spotykane
s¹ te¿ inne terminy, np. Missachtung36 (pominiêcie  w domyle pominiêcie od29 Warto wskazaæ tutaj jako przyk³ad pracê niemieckiego administratywisty Ch. Pestalozza, Formenmißbrauch des Staates. Zu Figur und Folgen des Rechtsmißbrauchs und ihrer Anwendung auf
staatliches Verhalten, C.H. Beck, München 1973.
30 Patrz O. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, Berlin  München, 1992, s. 222.
31 Patrz ibidem, s. 222, a tak¿e R. Schultze, BGB. Handkommentar, C.H. Beck, Baden Baden
2003, s. 7 uw. 301, gdzie mowa jest o Missbrauch der Organisationsform.
32 Ibidem. Pisze siê tak¿e o instytucjonalnym nadu¿yciu prawa jako fragmencie tematyki niedozwolonego wykonywania praw (unzulässige Rechtsausübung). Patrz O. Jauerning, P. Schlechterin,
R. Stürner, A. Reichmann, M. Volkommer, Bürgerliches Gesetzbuch. Handkommentar, C.H. Beck,
München 1979, s. 165.
33 W wyroku z 8 lipca 1970 r. (BGHZ 1971, Band 54, poz. 32) S¹d Najwy¿szy u¿y³ sformu³owania: [ ] die Ausnutzung der rechtlichen Verschiedenheit zwischen der juristischen Person und der
hinter ihr stehenden natürlichen Personen einen Rechtsmissbrauch bedeutet. Patrz tak¿e inne orzeczenia
niemieckiego S¹du Najwy¿szego: BGHZ 29,385,392; 54,222,224; 78,318,333.
34 Np. ze wzglêdu na klauzulê Treu und Glauben nale¿y potraktowaæ zachowania spó³ki jednoosobowej jakby one by³y [als ob] zachowaniami samego wspólnika  R. Serick, op. cit., s. 45
i wskazane tam orzeczenia. Patrz tak¿e H. Coing, op. cit., s. 1793 i podany tam wykaz orzeczeñ.
35 Patrz R. Serick, op. cit., s. 36.
36 Wielokrotnie zwrot ten u¿ywa R. Serick na kartach cytowanej pracy.
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rêbnej podmiotowoci osoby prawej). Nietrudno odnaleæ zatem nawet w warstwie
czysto jêzykowej paralele do amerykañskiego Piercing the Corporate Veil oraz
Disregarding of Legal Entity.
Równie¿ dla polskich prawników istotne znaczenie mo¿e mieæ klasyfikacja,
jak¹ wprowadzili Niemcy w obrêbie analizowanego zagadnienia. Wyró¿nia siê dwie
grupy przypadków, w ramach których mówi siê o Durchgiff. Pierwsza, Haftungsdurchgriff, obejmuje przypadki, gdy wierzyciel mo¿e dochodziæ swoich roszczeñ,
jakie mu przys³uguj¹ od spó³ki, bezporednio z maj¹tku wspólnika. Do drugiej
grupy, nazywanej Zurechnungsdurchgriff, nale¿¹ przypadki, w których nie chodzi,
przynajmniej w pierwszej kolejnoci, o mo¿liwoæ dochodzenia roszczeñ przez wierzycieli spó³ki od jednostek ni¹ siê pos³uguj¹cych; kluczowym zagadnieniem jest
tutaj natomiast mo¿liwoæ przypisania zachowañ, wiedzy i stanu wiadomoci oraz
innych indywidualnych w³aciwoci relewantnych prawnie wspólnika osobie prawnej i vice versa37.
Paralele miêdzy sêdziowskimi rozstrzygniêciami s¹dów amerykañskich i niemieckich w tym zakresie siêgaj¹ znacznie g³êbiej ni¿ tylko warstwy jêzykowej. Rolf
Serick zauwa¿a, ¿e w jednej jak i drugiej judykaturze mo¿na dostrzec przejawy
za³o¿enia, i¿ osobowoæ prawna ma swoje granice. Wyznaczaj¹ j¹ cele, dla których
osoba prawna zosta³a za³o¿ona. Je¿eli wykorzystywana jest do innych celów,
w szczególnoci celów niegodziwych, niedaj¹cych siê pogodziæ z poczuciem s³usznoci, wykracza ona wówczas poza swoje granice, a w konsekwencji mo¿na pomin¹æ jej istnienie lub siê przez ni¹ przebiæ (Durchgriff durch die juristische
Person)38.
S¹dy niemieckie nie stworzy³y jednak jakiej spójnej koncepcji Durchgriff. Zarzuca siê im niejednokrotnie, i¿ prze³amuj¹c zasadê odrêbnej podmiotowoci spó³ki
i wspólnika, czêsto poprzestaj¹ na samym tylko przywo³aniu klauzuli Treu und
Glauben. Przedstawiciele doktryny podnosz¹ niekiedy, ¿e s¹dy uczyni³y z niej swoisty frazes, wzglêdnie zwrot blankietowy, na który siê powo³uj¹ w konkretnych
przypadkach. W konsekwencji powo³ywanie siê na Treu und Glauben, ich zdaniem,
generuje zbyt wielki obszar nieokrelonoci, wrêcz niepewnoci prawnej39.
W praktyce spotyka siê stosowanie przez s¹dy najró¿niejszych zabiegów wywo³uj¹cych efekt, jakby nie by³o podmiotowej odrêbnoci miêdzy wspólnikiem i spó³k¹. Podobnie jak w orzecznictwie amerykañskim, s¹dy osi¹gaj¹ ten efekt przez
odpowiedni¹ interpretacjê przepisów prawa lub wyk³adniê umów (Normanwendung)40, siêganie po koncepcjê organu faktycznego spó³ki kapita³owej (faktisches
37 Patrz B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, C.H. Beck, München
2000, s. 107.
38 Patrz R. Serick, op. cit., s. 23 i n.
39 Patrz B. Kropff, J. Semler, op. cit., s. 105106.
40 Patrz W. Müller-Freienfels, Zur Lehre von sogennanten Durchgriff bei juristischen Personen im Privatrecht, AcP 1957, nr 156, s. 527 i n.
41 Patrz orzeczenie SN z 25 kwietnia 2002 r., BGHZ 150, s. 6869.
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Geschäftsführungsorgan41), odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ wspólnika wzglêdem spó³ki lub wprost osób trzecich, np. wzglêdem jej wierzycieli, je¿eli zostanie
wykazane w procesie, ¿e za³o¿y³ spó³kê i siê ni¹ pos³ugiwa³ jako jedyny lub wiêkszociowy wspólnik w celach niegodziwych. W konsekwencji czêsto zwrot Durchgriff u¿ywany jest w innym, szerszym znaczeniu. S³u¿y on wtedy na oznaczenie
ka¿dej sytuacji, gdy jedyny lub wiêkszociowy wspólnik wywieraj¹cy przemo¿ny
wp³yw na jej dzia³alnoæ ponosi bezporedni¹ odpowiedzialnoæ wobec jej wierzycieli lub jest ze spó³k¹ zrównany, niezale¿nie od tego, w oparciu o jak¹ podstawê
prawn¹ taki skutek wyst¹pi.
Nale¿y podkreliæ, ¿e niemiecki nurt orzeczniczy Durchgriff wywar³ wp³yw na
orzecznictwo i doktrynê innych pañstw, zw³aszcza niemieckojêzycznych42.
1.3. Unia Europejska
Co prawda orzecznictwo Trybuna³u Sprawiedliwoci UE (dawny ETS) generalnie ho³duje zasadzie podmiotowej odrêbnoci spó³ki kapita³owej i wspólnika a tak¿e
nieodpowiedzialnoci wspólnika za zobowi¹zania spó³ki kapita³owej43, tym niemniej  ze wzglêdu na potrzebê ochrony wy¿szych wartoci  wielokrotnie potwierdza³o dopuszczalnoæ przyjêcia rozwi¹zania, jakby spó³ka kapita³owa i jej jedyny
lub wiêkszociowy wspólnik byli jednym organizmem gospodarczym i prawnym.
Jak doskonale wiadomo, unijny system róde³ prawa charakteryzuje siê prawotwórcz¹ rol¹ orzecznictwa TSUE w Luksemburgu. Unia Europejska, zrzeszaj¹c pañstwa, w których funkcjonuj¹ ró¿ne systemy prawne, czerpie inspiracjê m.in. z brytyjskiego sêdziowskiego systemu common law. Nale¿y w tym miejscu zwróciæ uwagê
na szczególne znaczenie tego orzecznictwa na ca³ym obszarze UE, w tym w Polsce.
Wynika ono z wyj¹tkowo silnej roli TSUE w unijnym systemie róde³ prawa44.
Orzeczenia TSUE s¹ niejednokrotnie przyk³adem triumfu tzw. ekonomicznej
analizy prawa nad analiz¹ opart¹ na kryteriach formalnych. Zreszt¹ dla europejskiej
kultury prawnej za³o¿enia tego nurtu metodologicznego, mimo ¿e najczêciej jego
autorstwo przypisuje siê Amerykanom, nie s¹ obce.

42 Np. w Austrii z powo³aniem na koncepcjê Durchgriff rozwa¿a siê mo¿liwoæ poci¹gniêcia do
odpowiedzialnoci gminy jako jedynego wspólnika za szkody spowodowane przez za³o¿on¹ przez ni¹
spó³kê komunaln¹. Patrz K. Grillberger, R. Strasser, Scadenshaftung der Gemeinden für ausgegliederte
Unternehmungen, Institut für Kommunalwissenschaften und Umweltschutz, Linz 1986, s. 17.
43 Patrz np. wyrok TSUE z 21 padziernika 2010 r., C-81/09, Idryma Typou v. Ipourgos Tipou Kai
Meson Mazikis Enimerosis, Reports of Cases 2010 I-10161, w którym uzna³ za sprzeczne z art. 49 i 63
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególnoci z zasadami swobody przep³ywu kapita³u i swobody zak³adania przedsiêbiorstw przepisy ustawy greckiej wprowadzaj¹ce osobist¹ odpowiedzialnoæ wspólników spó³ki kapita³owej za niezap³acone przez spó³kê grzywny publicznoprawne.
44 TSUE, przywo³uj¹c swoje wczeniejsze orzeczenia, pos³uguje siê znamiennym sformu³owaniem the Courts case-law  patrz teza 31 uzasadnienia orzeczenia ETS Skattenverket v. AB SKF, Case
C-29/08 z 29 padziernika 2009 r., [online] <www.eur-lex.europeen>.
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Ju¿ w okresie miêdzywojennym prawnicy europejscy specjalizuj¹cy siê w tematyce holdingowej wysuwali postulat, by wypracowaæ now¹ metodê analizy zjawisk
zwi¹zanych z funkcjonowaniem zgrupowañ spó³ek kapita³owych. Ta nowa metoda
mia³a polegaæ na odst¹pieniu od kryteriów cile formalnych na rzecz ekonomicznych i socjologicznych. Argumentowali, ¿e system prawny nie nad¹¿a za zmiennoci¹ zjawisk ekonomicznych. W krêgu prawników niemieckich w okresie miêdzywojennym powsta³a koncepcja zwana teori¹ jednoci (Enheitstheorie). By³a ona
konsekwencj¹ szerszego nurtu  nazywanego gospodarcz¹ lub socjologiczn¹ metod¹
w prawie45. Jego przedstawiciele wychodzili za³o¿enia, ¿e spó³ka dominuj¹ca i spó³ki zale¿ne tworz¹ gospodarcz¹ jednoæ, zatem w wietle prawa musz¹ byæ niejednokrotnie traktowane tak, jakby stanowi³y jeden podmiot. Kilka spó³ek z³¹czonych
w koncernie i podlegaj¹cych de facto jednemu kierownictwu tworzy w rzeczywistoci gospodarczej jedno dobro. Swoje postulaty przedstawiciele tego nurtu formu³owali zarówno w odniesieniu do procesu tworzenia, jak i stosowania prawa, w tym
zw³aszcza jego wyk³adni46. Tak zwana gospodarcza metoda w prawie bez w¹tpienia
równie¿ wywar³a wp³yw na wykszta³cenie niemieckiego nurtu orzeczniczego
Durchgriff.
Ten kierunek prawniczy zyskiwa³ swoich zwolenników w okresie miêdzywojennym równie¿ wród prawników polskich. Nale¿y tutaj wymieniæ przede wszystkim Stefana Buczkowskiego, który w oparciu o za³o¿enia tej koncepcji opublikowa³
w 1937 r. monografiê Ograniczona odpowiedzialnoæ przedsiêbiorcy.
Dobrym przyk³adem aktywnoci TSUE jest prawo antytrustowe. Trybuna³
orzek³ m.in., ¿e w rozumieniu traktatów europejskich (dawny art. 85 i 86 Traktatu
Rzymskiego) spó³ki dominuj¹ca i zale¿ne mog¹ byæ traktowane pod pewnymi warunkami jak jedno przedsiêbiorstwo (undertaking). Znamienne s¹ s³owa adwokata
generalnego Warnera w odniesieniu do sprawy Instituto Chemioterapico SpA and
Commercial Solvents Corporations v. The Commission z 1974 r. Podkreli³ wówczas, ¿e w prawie trustowym nie mo¿e mieæ zastosowania zasada wypracowana
w Wielkiej Brytanii przez Izbê Lordów w orzeczeniu z 1897 r. w sprawie Salomon
v. Salomon Co. Ltd, w którym Izba odmówi³a potraktowania jak jeden podmiot
spó³ki i jej jedynego wspólnika47: lepe stosowanie zasady Salomon w dziedzinach
prawa, z którymi zasada ta nie ma wielkiego zwi¹zku, powoduje tylko rozejcie siê
prawa z rzeczywistoci¹48.
45

Patrz S. Buczkowski, Ograniczona odpowiedzialnoæ przedsiêbiorcy, Warszawa 1937 i podana
tam przedwojenna niemiecka literatura oraz orzecznictwo, s. 144 i n.
46 Ibidem.
47 AC 22. Patrz L. Seaty, S.J. Berwin, Casus and Materials in Company Law, London  Dublin
 Edinburgh 1992, s. 29.
48 Patrz Instituto Chemioterapico SpA and Commercial Solvents Corporations v. The Commission
z 1974 r., E.C.R. 223 Cases 6 I 7/73. Patrz tak¿e S. So³tysiñski, Grupowanie spó³ek. Zarys problematyki
prawa holdingowego, [w:] Prawo handlowe. Spó³ki handlowe, umowy gospodarcze, red. A. Koch,
J. Napiera³a, Kraków, 2002, s. 157, wskazuj¹cy orzeczenie Centrafarm v. Sterling Drug, E.C.R. 1974,
s. 1147.
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Na marginesie warto zauwa¿yæ, i¿ orzecznictwo TSUE dowodzi równie¿ tego,
i¿ odst¹pienie od zasady podmiotowej odrêbnoci osoby prawnej i jej wspólnika
mo¿e nast¹piæ nie tylko w interesie osób trzecich, np. wierzycieli czy klientów lub
innych przedsiêbiorców pokrzywdzonych dzia³aniami monopolisty lub podmiotu
dominuj¹cego na rynku, ale tak¿e w interesie samego wspólnika i spó³ki49. Dla
przyk³adu: w orzeczeniu z 29 padziernika 2009 r. ETS Skattenverket v. AB SKF
(C-29/08)50 TSUE uzna³, ¿e zbycie przez spó³kê dominuj¹c¹ wszystkich udzia³ów
(akcji) w spó³ce zale¿nej lub kontrolowanej jest w sensie ekonomicznym równoznaczne ze zbyciem przedsiêbiorstwa lub zorganizowanej czêci przedsiêbiorstwa,
zdolnej do prowadzenia samodzielnej dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli spó³ka dominuj¹ca uczestniczy³a w zarz¹dzaniu tymi spó³kami. W konsekwencji takie zbycie
powinno zostaæ uznane za równowa¿ne ze zbyciem wszystkich aktywów stanowi¹cych przedsiêbiorstwo w rozumieniu art. 5 (8)VI Dyrektywy VAT (pkt 3437 orzeczenia) i mo¿e byæ wolne od opodatkowania VAT51. Jak widaæ, spó³ka zale¿na
zosta³a tutaj potraktowana jakby nie by³a odrêbnym podmiotem prawa, a w konsekwencji jej maj¹tek zosta³ zrównany z maj¹tkiem (przedsiêbiorstwem) spó³ki dominuj¹cej.
Warte odnotowania s¹ równie¿ orzeczenia ETS (obecnie TSUE) powiêcone
podmiotowoci spó³ki komunalnej, czyli takiej, w której wszystkie udzia³y (akcje)
nale¿¹ do jednostki samorz¹du terytorialnego.
W orzeczeniu z 18 listopada 1999 r.52 TSUE zaj¹³ stanowisko, ¿e sama formalnoprawna podmiotowa odrêbnoæ spó³ki komunalnej od gminy nie stanowi wystarczaj¹cej przes³anki wyst¹pienia obowi¹zku stosowania trybów zamówieñ publicznych, gdy gmina tej spó³ce powierza wykonywanie swoich zadañ. Nie mo¿na
bowiem, zdaniem TSUE, abstrahowaæ od rzeczywistych relacji i powi¹zañ pomiêdzy jednostk¹ samorz¹du terytorialnego a takim formalnie odrêbnym podmiotem,
jakim jest spó³ka komunalna. W przypadku istnienia odpowiednio silnego powi¹zania organizacyjnego i zale¿noci tego podmiotu od gminy (powiatu, województwa)
mo¿na mówiæ o swoistej faktycznej, w tym ekonomicznej jednoci gminy i spó³ki
komunalnej. Jak zauwa¿a TSUE, niejednokrotnie sytuacja spó³ki komunalnej, bêd¹cej od strony formalnej odrêbnym podmiotem, de facto nie ró¿ni siê zasadniczo od
statusu wewnêtrznej jednostki gminy, typu zak³ad czy wydzia³. W szczególnoci
uprawnienia kontrolne jednostki samorz¹du terytorialnego w stosunku do obydwu
typów jednostek (spó³ki komunalne, w³asne wydzia³y, zak³ady) w praktyce mog¹
49

Tak¹ mo¿liwoæ sugerowa³ ju¿ wczeniej R. Serick, op. cit., s. 90.
Zob. [online] <www.eur-lex.europeen>.
51 Patrz R. Szczepaniak, Refleksje na kanwie orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci w sprawie Skatteverket v AB SKF z dnia 29 padziernika 2009, Prawo Spó³ek 2010, nr 4, s. 55 i n.
52 C-107/98 Teckal Srl v. Comune di Viano i Azienda Gas-Acqua Consorziale di Regio Emilia,
Lex nr 111203. Na temat tego wyroku patrz K. Horubski, Wykonywanie zadañ w³asnych przez jednostki
samorz¹du terytorialnego a stosowanie przepisów o udzielaniu zamówieñ publicznych w orzecznictwie
ETS, Samorz¹d Terytorialny 2006, nr 10, s. 7 i n.
50
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byæ wrêcz analogiczne. Dlatego te¿ uzasadnione jest, by traktowaæ tak¹ spó³kê
komunaln¹ w identyczny sposób jak wewnêtrzne wydzia³y, zak³ady itp., a zatem
wdra¿anie trybów zamówieñ publicznych nie wydaje siê konieczne. Spó³ka komunalna w tych okolicznociach jest bowiem tak samo podmiotem wewnêtrznym, jak
inne w³asne jednostki organizacyjne gminy (powiatu, województwa). Innymi s³owy,
podmiotowoæ spó³ki komunalnej jakby zlewa³a siê z podmiotowoci¹ jednostki
samorz¹du terytorialnego, a przecie¿ gmina (powiat, województwo) nie bêdzie stosowa³a procedur udzielania zamówieñ publicznych, gdy sama przez swoje jednostki
na³o¿one ustawowo na ni¹ zadania wykonuje. Powierzenie spó³ce komunalnej lub
zak³adowi bud¿etowemu wykonywanie zadañ o charakterze u¿ytecznoci publicznej
nazywane jest wówczas zamówieniem in house albo transakcj¹ wewnêtrzn¹53.
W efekcie gmina nie musi organizowaæ przetargu, by takiej spó³ce powierzyæ zadania z zakresu u¿ytecznoci publicznej. TSUE w kolejnych orzeczeniach potwierdzi³
swoje stanowisko wyra¿one w sprawie Teckal54.
W ten sposób równie¿ orzecznictwo TSUE, podobnie jak judykatura niemiecka
czy amerykañska, pe³ni funkcjê czynnika uzupe³niaj¹cego, a nawet zastêpuj¹cego
prawo obowi¹zuj¹ce. Zarówno ustawodawcy krajowi, jak i prawodawca unijny nie
uporali siê dot¹d z problematyk¹ holdingu, rozumianego jako grupa powi¹zanych ze
sob¹ spó³ek (koncern). wiadcz¹ o tym losy projektu tzw. IX Dyrektywy UE
o koncernach, a w szczególnoci nierozstrzygniêta kwestia, w jakim stopniu mo¿na
i nale¿y traktowaæ zgrupowanie spó³ek jako jednolity realny podmiot prawno-ekonomiczny. Prawodawca unijny nie czuje siê obecnie na si³ach, by podj¹æ siê roli
przewodnika, który ca³ociowo porz¹dkuje tê problematykê55. Dlatego te¿ odpowiedzialnoæ w czêci spada na sêdziów TSUE.
1.4. Francja
Na zakoñczenie przegl¹du kreatywnoci sêdziowskiej w poszukiwaniu rodków
przeciwdzia³aj¹cych nadu¿ywaniu formy osobowoci prawnej warto przyjrzeæ siê
orzecznictwu francuskiemu. Ma ono niezwykle istotne znaczenie dla zrozumienia
istoty grupy kapita³owej, czyli zgrupowania spó³ek w ramach której wystêpuj¹ relacje dominacji i zale¿noci. W szczególnoci pojawia siê nierozwi¹zana dot¹d kwestia, w jakim zakresie i stopniu grupa kapita³owa ma byæ traktowana jako nie tylko
jeden organizm gospodarczy, ale równie¿ quasi-jeden podmiot prawa. Nie trzeba
wyjaniaæ, ¿e odpowied na tak postawione pytanie bêdzie mieæ bezporedni wp³yw
na takie kwestie szczegó³owe, jak odpowiedzialnoæ za zobowi¹zania jednej ze
spó³ek grupy czy odpowiedzialnoæ cz³onków w³adz spó³ki za dzia³ania na jej szkodê w sytuacji, gdy te dzia³ania s³u¿¹ interesowi ca³ej grupy.
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Ibidem.
Patrz wyrok ETS w sprawie C-29/04 Komisja UE przeciwko Austrii z 10 listopada 2005 r., Lex
nr 225913 oraz w sprawie z 13 padziernika 2005 r. C-458/03 Parking Brixen, Lex nr 225749.
55 Patrz P. B³aszczyk, Ochrona wspólników spó³ki nale¿¹cej do grupy spó³ek, Pañstwo i Prawo
2010, z 10, s. 20 i n.
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Francuskie orzecznictwo s¹dów karnych mia³o przemo¿ny wp³yw na wykszta³cenie tzw. doktryny Rosenblum. W sprawie Rosenblum, która zapocz¹tkowa³a tê
liniê orzecznicz¹56, chodzi³o o rozpatrzenie odpowiedzialnoci karnej cz³onków
w³adz spó³ki oskar¿onych o dzia³anie na jej szkodê. Oskar¿eni twierdzili, ¿e ich
dzia³ania s³u¿y³y ca³ej grupie kapita³owej, w sk³ad której ta spó³ka wchodzi³a,
a wiêc równie¿ dobru tej spó³ki. Ostatecznie s¹dy karne w tego rodzaju sprawach
ukszta³towa³y doktrynê, która daleko wykracza poza jedynie skutki prawnokarne.
Zgodnie z t¹ doktryn¹, interes ca³ej grupy pod okrelonymi warunkami mo¿e mieæ
prymat nad krótkookresowym interesem poszczególnej spó³ki. Wymagane jest jednak, by w okresie d³ugookresowym interesy ca³ej grupy i poszczególnych spó³ek
by³y odpowiednio zbalansowane. Sama doktryna jest bardzo elastyczna. Jak siê
podkrela, nie mo¿na sformu³owaæ katalogu precyzyjnych przes³anek, które in abstracto przes¹dz¹ z góry ka¿dy przypadek. Wiele zale¿y od okolicznoci konkretnej
sprawy. W konsekwencji w sam¹ ideê doktryny Rosenblum wpisana jest integralnie
istotna rola s¹dów, bo to one dokonuj¹ oceny konkretnego przypadku57.

2. Wnioski p³yn¹ce z dowiadczeñ zagranicznych
Z powy¿szej prezentacji wynika, ¿e w³adza sêdziowska w USA i w najwiêkszych
pañstwach UE, a tak¿e w systemie samego prawa unijnego jest wa¿nym elementem
porz¹dku prawnego, stanowi czynnik uzupe³niaj¹cy i rozwijaj¹cy ten porz¹dek. Sêdziowie niemieccy, jak zosta³o wy¿ej wskazane, doszli do zadziwiaj¹co zbie¿nych
rezultatów z sêdziami amerykañskimi w walce z nadu¿yciami osobowoci prawnej.
Wydaje siê, ¿e kreatywnoæ s¹dów niemieckich powinna sk³aniaæ do g³êbokiej
refleksji prawników polskich nad tak fundamentalnymi kwestiami, jak istota obowi¹zuj¹cego w Polsce systemu róde³ prawa, pozycja i rola sêdziów w systemie
prawnym, a tak¿e istota prawa prywatnego i miejsce w nim tzw. s³usznoci. Jak
wiadomo, polski i niemiecki systemy prawne s¹ w wielu aspektach do siebie bardzo
zbli¿one  nale¿¹ do tej samej rodziny systemów prawa stanowionego, a rozwi¹zania niemieckie stanowi¹ nieprzerwane ród³o inspiracji dla prawników polskich.
W szczególnoci tradycja kontynentalno-europejska, wyznaczaj¹ca rolê s¹dów
w procesie stosowania prawa, zawsze charakteryzowa³a siê znacznie wiêksz¹ zachowawczoci¹ ni¿ common law58. Tymczasem g³êbsza analiza prowadzi do wniosku,
i¿ w pañstwach Europy Zachodniej sêdziowie, wbrew stereotypowemu postrzeganiu
systemów stanowionego prawa kontynentalnego, potrafi¹ wykazaæ siê daleko id¹c¹
kreatywnoci¹ w walce z wszelkiego rodzaju nadu¿yciami osobowoci prawnej,
56

Wyrok z 4 kwietnia 1985 r. Cass. crim. D. 198, s. 478, note Daniel OHL, Jurisclasseur
périodique 1986, éd. G, II, 20585, note Wilfrid Jeandidier.
57 Patrz na ten temat M. Romanowski, W sprawie potrzeby nowej regulacji prawa grup kapita³owych w Polsce, Przegl¹d Prawa Handlowego 2008, nr 7, s. 810 i podana tam literatura.
58 Patrz A. Radwan, op. cit., s. 89.
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dorównuj¹c¹ niemal s¹dom amerykañskim, natomiast zazwyczaj wykraczaj¹c¹ poza
polskie standardy aktywnoci sêdziowskiej59.
Prawnicy zajmuj¹cy siê problematyk¹ szeroko pojêtego prawa sêdziowskiego
zauwa¿aj¹, ¿e jego znaczenie w Europie na gruncie prawa prywatnego ci¹gle wzrasta60. Oczywicie, w wiêkszoci pañstw europejskich, a zw³aszcza w Europie kontynentalnej nie mo¿na mówiæ o prawie sêdziowskim w dos³ownym znaczeniu, gdy¿
w ten sposób dosz³oby do swoistego pomieszania judykatury i legislatywy61. Pod
tym pojêciem z regu³y nale¿y rozumieæ z³o¿ony proces obróbki tekstu prawnego
(jego konkretyzacji na u¿ytek rozstrzygniêcia danej sprawy), na który wp³yw ma
wiele czynników. Koñcowym efektem mo¿e byæ odczytanie tekstu prawnego
w sposób odmienny, ni¿ chcia³ twórca tekstu. Sêdzia, w tym w³anie znaczeniu
uczestnicz¹c w tworzeniu prawa, ma do dyspozycji arsena³ takich rodków, jak
dynamiczna wyk³adnia, a tak¿e ró¿ne wnioskowania prawnicze. W konsekwencji,
jak zauwa¿a Ireneusz Kamiñski, czêsto trudno precyzyjnie odró¿niæ tworzenie prawa od jego stosowania62. Wojciech Dajczak za podkrela, i¿ wspó³czesn¹ europejsk¹
cywilistykê cechuje otwartoæ na tak rozumiane prawo sêdziowskie63. Autor ten cytuje pogl¹d Martijna Hesselinka, zdaniem którego wprowadzenie do przysz³ego kodeksu
cywilnego zjednoczonej Europy ogólnej klauzuli s³usznociowej dobrej wiary mo¿e
byæ u¿yteczne dla zabezpieczenia tego, i¿ sêdzia mo¿e tworzyæ nowe regu³y64.

3. Potencja³ polskiego prawa prywatnego w walce z nadu¿yciami
formy osobowoci prawnej (podsumowanie)
1. Zastanawiaj¹c siê nad potencja³em polskiego prawa prywatnego w walce
z nadu¿yciami osobowoci prawnej, musimy rozwa¿yæ kwestiê racji bytu tzw. prawa
sêdziowskiego w polskim systemie prawnym. Problematyka ta zawsze budzi³a
w polskim rodowisku prawniczym powa¿ne kontrowersje. Warto tu przypomnieæ
krytykê, z jak¹ siê spotka³y pogl¹dy Andrzeja Stelmachowskiego, który postawi³
w okresie PRL tezê, i¿ sêdziowie pe³ni¹ równie¿ funkcjê prawodawcz¹65. Mo¿na go
zatem uznaæ za prekursora takiego ujêcia prawa sêdziowskiego w Polsce. Po poprzednim systemie ustrojowym odziedziczylimy, jak to nazwa³ Zygmunt Ziembiñski,
59 Warto w tym miejscu wspomnieæ chocia¿by o ukszta³towanych niemal wy³¹cznie przez s¹downictwo francuskie zasadach odpowiedzialnoci w³adz publicznych za szkody wyrz¹dzone przez funkcjonariuszy. Francuskie prawo sêdziowskie w tej dziedzinie stanowi fenomen na skalê wiatow¹.
60 Patrz A. Or³owska, Precedens w systemach prawnych ró¿nych krajów europejskiej kultury
prawnej, Radca Prawny 2000, nr 5, s. 23.
61 Podkrela to E. £êtowska, op. cit., s. 47, uw. 8 i 10. Podobnie J. C. Kamiñski, op. cit., s. 71.
62 I.C. Kamiñski, op. cit., s. 78.
63 Patrz W. Dajczak, op. cit., s. 53. Patrz tak¿e M. Pilich, op. cit., s. 44.
64 W. Dajczak, op. cit., s. 58.
65 Patrz A. Stelmachowski, Prawotwórcza rola s¹dów w wietle orzecznictwa cywilnego, Pañstwo i Prawo 1967, nr 45, s. 611 i n.
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tradycjonalistyczn¹ koncepcjê róde³ prawa66. Jej g³ówn¹ cech¹ jest panuj¹ce
za³o¿enie o niekwestionowanej dominacji ustaw i innych aktów prawnych na ustawie opartych nad pozosta³ymi faktami prawotwórczymi. Doktryna prawna socjalizmu ex definitione z wyran¹ niechêci¹ odnosi³a siê do koncepcji prawa niepisanego, a w szczególnoci takich faktów prawotwórczych, jak prawo zwyczajowe,
normy oparte na tradycji nauki prawa, s³usznociowe klauzule generalne, prawotwórcza rola judykatury. Wydaje siê, ¿e nie do koñca jeszcze polskie rodowisko
prawnicze wyzwoli³o siê z takiego nastawienia, nazywanego przez Ewê £êtowsk¹
anachronicznym tekstocentryzmem, co jest zdaniem autorki jedn¹ z barier naszego mylenia o prawie67.
Jak siê wydaje, polski sêdzia w daleko wiêkszym stopniu ni¿ niemiecki czy
unijny jest spêtany swoistym tekstocentryzmem. Na tym etapie rozumienia róde³
prawa w Polsce nie do pomylenia by³oby, aby sêdzia wyda³ rozstrzygniêcie wbrew
ogólnej zasadzie odrêbnoci podmiotowej spó³ki i jej wspólnika jedynie w oparciu
o zasadê s³usznociow¹, tak¹ jak dobre obyczaje, zasady wspó³¿ycia spo³ecznego,
bêd¹ce odpowiednikami niemieckiej Treu und Glauben, albo w oparciu o same
za³o¿enia ekonomicznej analizy prawa. Sêdzia polski, tak¿e w sprawach z zakresu
stosunków handlowych, zawsze poszukuje podstawy rozstrzygniêcia w przepisie
prawa pozytywnego.
Oczywicie nie by³oby po¿¹dane przyznanie tutaj sêdziemu pe³nej swobody.
Nie tylko bowiem zachwia³oby to podstawami konstytucyjnego systemu róde³ prawa, lecz mog³oby wprowadziæ wielce niepo¿¹dan¹ niepewnoæ prawn¹. Przejawy
takiej niepewnoci, jak zosta³o wy¿ej wskazane, wystêpowa³y w Niemczech, gdy
s¹dy decydowa³y siê pomijaæ osobowoæ prawn¹ na podstawie samej tylko klauzuli
Treu und Glauben. Tym niemniej zaprezentowane przyk³ady dowodz¹, ¿e bez daleko id¹cej kreatywnej postawy s¹dów nie uda siê na obecnym etapie rozwoju prawa
handlowego rozwi¹zaæ w sposób zadowalaj¹cy wszystkich problemów, jakie napotyka obrót gospodarczy. Gdy piszê o zadowalaj¹cym rozwi¹zaniu, mam na myli
takie, które pozwoli respektowaæ powszechnie akceptowane poczucie s³usznoci.
Dodatkowo nale¿y stwierdziæ, ¿e polska koncepcja nadu¿ycia prawa podmiotowego
nie dorównuje rozmachem jej niemieckiemu odpowiednikowi. W szczególnoci panuje pogl¹d, i¿ zasada zakazuj¹ca nadu¿ycia prawa podmiotowego, najmocniej wyra¿ona w art. 5 k.c., nie mo¿e stanowiæ samodzielnej podstawy podnoszenia roszczeñ.
Niemiecki prawnik Rolf Serick, który dokona³ ju¿ kilkadziesi¹t lat temu gruntownej analizy porównawczej aktywnoci s¹dów niemieckich i amerykañskich
w celu przeciwdzia³ania nadu¿yciom osobowoci prawnej, doszed³ do wniosku, ¿e
istota pomijania osobowoci prawnej w Niemczech i USA jest identyczna. W jednym i drugim systemie prawnym chodzi o przeciwdzia³anie nadu¿yciom prawa.
Wychodz¹c z powszechnie akceptowanego za³o¿enia, i¿ nadu¿ycie prawa (jak pisa³
66

Patrz Z. Ziembiñski, [w:] S. Wronkowska, M. Zieliñski, Z. Ziembiñski, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974, s. 58.
67 Patrz E. £êtowska, op. cit., s. 44 i n.
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Serick: nadu¿ycie osobowoci prawnej) polega na wykonywaniu go niezgodnie
z jego celem, np. w sposób niegodziwy. W USA najwa¿niejszym powodem pomijania osobowoci prawnej jest wyst¹pienie nadu¿ycia formy osoby prawnej68. Warto
zauwa¿yæ, ¿e niezale¿nie od Sericka tak¿e inni europejscy badacze koncepcji PCV
jako podstawê jej ukszta³towania w USA wskazuj¹ zasadê nadu¿ycia prawa. Autorzy ci dochodz¹ do takich wniosków, pomimo ¿e pojêcie nadu¿ycie (abuse) rzadko jest przez s¹dy i doktrynê amerykañsk¹ u¿ywane. Co najwa¿niejsze, w amerykañskiej nauce i orzecznictwie nie dosz³o do wykszta³cenia podobnej do tej
z kontynentu europejskiego koncepcji nadu¿ycia prawa69.
S¹dzê, ¿e powy¿sze pogl¹dy na temat róde³ amerykañskiej koncepcji PCV s¹
wynikiem pewnego uproszczenia. Elementem wspólnym europejskiej (a zw³aszcza
niemieckiej) oraz amerykañskiej koncepcji walki z nadu¿yciami formy osoby prawnej jest przyznanie w najbardziej ra¿¹cych przypadkach pierwszeñstwa zasadom
s³usznoci nad tzw. such¹ liter¹ prawa. Cywilistyka Europy kontynentalnej wypracowa³a specjalny mechanizm, za pomoc¹ którego to pierwszeñstwo jest realizowane.
Mechanizm ten funkcjonuje w oparciu o instytucjê nadu¿ycia prawa. Z kolei
w USA, a po czêci w Wielkiej Brytanii prymat s³usznoci realizowany jest bez
odwo³ania do tej instytucji. Jak zauwa¿a Aleksander Stêpkowski, w amerykañskim
systemie prawa precedensowego sêdzia jest kompetentny odst¹piæ od normy generalnej i abstrakcyjnej ukszta³towanej we wczeniejszym precedensie70. Taka kreatywna postawa sêdziego, wpisana integralnie w amerykañski system róde³ prawa,
pozwala z powodzeniem zast¹piæ kontynentaln¹ instytucjê nadu¿ycia prawa71.
Uprawnione jest twierdzenie, ¿e sêdziowie niemieccy wywiedli z koncepcji
nadu¿ycia prawa maksimum tego, co by³o mo¿liwe. Jak bowiem wykazuje powy¿sza prezentacja, nie ograniczyli siê tylko do klasycznych praw podmiotowych, lecz
rozszerzyli zastosowanie zasady tak¿e na najró¿niejsze instytucje, w tym osobowoæ
prawn¹. W dodatku dopucili mo¿liwoæ podnoszenia roszczeñ na podstawie samej
tylko zasady zakazu nadu¿ywania praw podmiotowych.
2. Stawiam tezê, i¿ potencja³ polskiego prawa prywatnego w walce z nadu¿yciami
formy osobowoci prawnej jest bardzo du¿y, a rol¹ s¹dów jest maksymalne jego wykorzystanie w celu respektowania powszechnie akceptowanego poczucia s³usznoci.
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Warto zauwa¿yæ, ¿e tak¿e inni europejscy badacze koncepcji PCV, niezale¿nie od R. Sericka,
jako podstawê jej ukszta³towania w USA wskazuj¹ zasadê nadu¿ycia prawa. Dla przyk³adu P.M. Tomaszewski pisze (op. cit. s. 18), ¿e podstaw¹ do obalenia w USA normalnie przyznawanego immunitetu
wspólników jest nadu¿ycie przywileju prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w formie spó³ki lub innymi s³owy, nadu¿ycie lub naruszenie prawa.
69 Patrz M. Pyziak-Szafnicka, op. cit., s. 94.
70 Patrz A. Stêpkowski, Nadu¿ycie prawa a rozwój prawa, [w:] Nadu¿ycie prawa. Konferencja
naukowa Wydzia³u Prawa i Administracji UW, red. H. Izdebski, R. Stêpkowski, Warszawa 2003, s. 5253.
Patrz tak¿e T. Justyñski, op. cit., s. 67, E. Prejs, Nadu¿ycie prawa podmiotowego w prawie podatkowym,
Przegl¹d Podatkowy 2006, nr 10, s. 29.
71 Patrz A. Stêpkowski, op. cit.
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Panuje zgoda, ¿e prawo prywatne jest tzw. systemem otwartym. W doktrynie
prawa cywilnego podkrela siê, ¿e istnieje szczególny zwi¹zek miêdzy prawem cywilnym i normami pozaprawnymi, które s¹ wyrazem pewnej powszechnie respektowanej aksjologii. W³anie w prawie cywilnym, a mówi¹c szerzej prywatnym, regu³y
s³usznoci odgrywaj¹ najwiêksz¹ rolê. Po pierwsze, regulacje prawa cywilnego nie
mog¹ mieæ wyczerpuj¹cego charakteru ze wzglêdu na obszernoæ materii cywilistycznej i ograniczon¹ zdolnoæ przewidywania przysz³ych zdarzeñ przez ustawodawcê. Po drugie, celem prawa cywilnego jest zapewnienie mo¿liwie nieskrêpowanej wspó³pracy ludzi72, a zatem powinni oni mieæ mo¿liwoæ samodzielnego
regulowania stosunków zachodz¹cych miêdzy nimi. Dlatego te¿ pozaprawne systemy normatywne mog¹ i powinny stanowiæ element uzupe³niaj¹cy, wspomagaj¹cy
lub koryguj¹cy postanowienia prawa prywatnego. Cele prawa prywatnego determinuj¹ wiêc jego naturê. By dobrze spe³nia³o ono sw¹ funkcjê spo³eczn¹, nowoczesne
prawo cywilne musi mieæ charakter systemu otwartego, który w sposób nieautorytatywny reguluje sytuacje typowe. Z samej natury prawa cywilnego wynika, ¿e musi
w nim byæ miejsce na szeroko pojête prawo sêdziowskie czy nie zawsze wys³owione
wyranie w przepisach normy moralne, zwyczajowe itp., a przynajmniej musi do
nich odsy³aæ73. W oparciu o te wartoci, jak te¿ szeroko pojêt¹ s³usznoæ przedstawiciele nauki prawa spó³ek wywodz¹ np. niezapisany wyranie w przepisach kodeksu spó³ek handlowych obowi¹zek lojalnoci wiêkszociowego wspólnika wobec
spó³ki i pozosta³ych wspólników74. Jak podnosi Ireneusz Weiss, obowi¹zek lojalnoci wspólnika dominuj¹cego mo¿na wywieæ wprost z zasady zakazuj¹cej nadu¿ycia
prawa podmiotowego75. W tym wypadku chodzi o zakaz nadu¿ywania praw przys³uguj¹cych wspólnikowi dominuj¹cemu w spó³ce.
Nie nale¿y zapominaæ, ¿e sens zasady zakazuj¹cej nadu¿ywania praw podmiotowych nie ogranicza siê jedynie do art. 5 k.c., lecz daleko wykracza poza zakres
normowania tego przepisu  jest naczeln¹ zasad¹ przynajmniej ca³ego prawa prywatnego76. Jak podkrelaj¹ teoretycy prawa, zarówno tworzenie prawa, jak i jego
stosowanie jest dzia³alnoci¹, w której nie sposób unikn¹æ wartociowañ oraz
uwzglêdniania celu instytucji prawnych. Dlatego te¿ w teorii prawa podkrela siê, ¿e
jedna z g³ównych ról zasad naczelnych polega na oddzia³ywaniu na stosowanie
prawa, w tym równie¿ na jego interpretacjê77. Lege non distinguente twierdzenie to
odnosi siê równie¿ do zasady zakazu nadu¿ycia prawa. W konsekwencji sêdzia
72

Na temat istoty prawa prywatnego jako tzw. systemu otwartego patrz zw³aszcza I.C. Kamiñski,
S³usznoæ i prawo. Szkic prawnoporównawczy, Kraków 2003, s. 25; R. Szczepaniak, Nadu¿ycie prawa
do pos³ugiwania siê form¹ osoby prawnej, Toruñ 2009, s. 164.
73 I.C. Kamiñski, op. cit.
74 R. Szczepaniak, Nadu¿ycie..., s. 184.
75 Patrz I. Weiss, Status prawny wspólnika w spó³ce z o.o., Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 1995, nr 9, s. 16.
76 Patrz R. Szczepaniak, Nadu¿ycie..., s. 173 i n.
77 Patrz A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiñski, Zarys teorii pañstwa i prawa, Warszawa
1992, s. 226.
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dysponuje odpowiedni¹ podstaw¹, by w wyj¹tkowych przypadkach dokonaæ odpowiedniej daleko id¹cej obróbki tekstów prawnych celem unikniêcia niepo¿¹danych
skutków najró¿niejszych nadu¿yæ.
W tym miejscu cinie siê na usta refleksja, ¿e w Polsce jak dot¹d omawiana
zasada nie jest w wystarczaj¹cym stopniu wykorzystywana. Jak wyrazi³ siê Tomasz
Justyñski, w nowych realiach spo³eczno-gospodarczych nale¿a³oby w wiêkszym
stopniu wykorzystywaæ mo¿liwoci tej instytucji do walki z coraz to nowymi nadu¿yciami78. W szczególnoci ta naczelna zasada, przynajmniej jako dyrektywa oddzia³uj¹ca na stosowanie innych przepisów, powinna znaleæ zastosowanie, podobnie jak w Niemczech, nie tylko do przypadków korzystania z klasycznych praw
podmiotowych, ale tak¿e do sytuacji podobnych, do których zaliczam przypadki
wielorakiego pos³ugiwania siê form¹ osoby prawnej.
Wydaje siê, ¿e w naczelnej zasadzie zakazu nadu¿ycia praw mo¿na dostrzec
w Polsce podstawê normatywn¹ do wprowadzenia za³o¿eñ ekonomicznej analizy
prawa. Tomasz Targosz, zainspirowany za³o¿eniami tego kierunku, dostrzega mo¿liwoæ wzbogacenia metod wyk³adni przepisów poprzez uwzglêdnianie realiów ekonomicznych i twierdzi, ¿e w ¿adnej innej dziedzinie prawa powo³anie siê na zasadnoæ ekonomiczn¹ nie jest chyba bardziej uzasadnione ni¿ w tej, która dotyczy
nadu¿ycia formy osoby prawnej79.
W moim przekonaniu jedno z dwóch g³ównych kryteriów nadu¿ycia prawa,
a mianowicie klauzula spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia prawa przes¹dza, i¿
integraln¹ czêci¹ oceny, jakiej dokonuje sêdzia, sprawdzaj¹c, czy nie wyst¹pi³o
takie nadu¿ycie, powinna byæ w³anie analiza wykonywania prawa z uwzglêdnieniem realiów ekonomicznych. Pojawia siê w ten sposób mo¿liwoæ czerpania pe³nymi garciami z osi¹gniêæ ekonomii przy ocenianiu przez sêdziów zachowañ podmiotów wykonuj¹cych swoje prawa. Nie inaczej powinno byæ przy ocenie, czy nie
dosz³o do nadu¿ycia formy osoby prawnej. Omawiana zasada stanowi wiêc solidn¹
podstawê przeprowadzania takiej ekonomicznej analizy prawa. Klauzula spo³ecznogospodarczego przeznaczenia prawa, wbrew wysuwanym niekiedy postulatom, nie
powinna byæ derogowana z polskiego systemu prawnego; wprost przeciwnie,
w nowych realiach mo¿e okazaæ siê ona bardzo przydatna, czego dowodzi problematyka nadu¿ycia formy osoby prawnej80.
78

Patrz T. Justyñski, Nadu¿ycie prawa w polskim prawie cywilnym, Zakamycze, Kraków 2000,
s. 265. Warto tutaj wskazaæ na wypowied Stanis³awa W³odyki, który wyrazi³ myl, i¿ powo³ywanie siê
przez wspólnika dominuj¹cego poci¹gniêtego do odpowiedzialnoci za d³ugi spó³ki na odrêbnoæ podmiotow¹ od swojej spó³ki zale¿nej stanowi nadu¿ycie praw korporacyjnych. Patrz S. W³odyka, Prawo
koncernowe, Kraków 2003, t. 1, s. 210.
79 Patrz T. Targosz, op. cit., s. 83.
80 Na przydatnoæ klauzuli spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia prawa do oceny zjawiska
tzw. nadu¿ycia zdolnoci prawnej osoby prawnej  ju¿ na etapie projektowania art. 5 k.c., a wiêc
kilkadziesi¹t lat temu  zwraca³ uwagê Jan Kosik w: Zdolnoæ pañstwowych osób prawnych w zakresie
prawa cywilnego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1963, s. 104.
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3. Nale¿y równie¿ wskazaæ na szerok¹ formu³ê deliktu obowi¹zuj¹c¹ w polskim prawie prywatnym w oparciu o art. 415 k.c. Ta szeroka formu³a, jak wiadomo,
zosta³a do polskiego prawa wprowadzona w lad za kodeksem cywilnym Napoleona. Z kolei w niemieckim prawie cywilnym taka szeroka formu³a deliktu generalnie
nie wystêpuje. Nie wykluczone wiêc, ¿e twórcza postawa sêdziów niemieckich determinowana by³a po czêci niedostatkami niemieckiego prawa deliktowego. Niejednokrotnie po¿¹dane skutki mo¿na osi¹gn¹æ bowiem poprzez podnoszenie roszczeñ deliktowych przeciwko osobie nadu¿ywaj¹cej formy spó³ki, bez uciekania siê
do radykalnych koncepcji pominiêcia.
Owa szeroka formu³a deliktu w powi¹zaniu ze zobiektywizowaniem przes³anki
winy oraz cywilistyczne szerokie ujêcie bezprawnoci, nieograniczaj¹ce siê bynajmniej do sprzecznoci z przepisami prawa, ale rozumiane równie¿ jako sprzecznoæ
z zasad¹ s³usznoci, która do polskiej cywilistyki wprowadzana jest g³ównie poprzez
klauzulê zasad wspó³¿ycia spo³ecznego81, sprawiaj¹ ¿e re¿im odpowiedzialnoci
deliktowej w jakim stopniu staje siê tym, czym nigdy nie sta³ siê art. 5 polskiego
k.c. Jak zosta³o wskazane, w polskiej cywilistyce pó³ wieku temu zwyciê¿y³ pogl¹d,
i¿ przepis ten nie mo¿e byæ samodzieln¹ podstaw¹ podnoszenia jakichkolwiek roszczeñ, a tylko instrumentem obrony. W przeciwnym bowiem razie, jak argumentowano, na podstawie tego przepisu powsta³oby jakie drugie prawo, czyli nowy równoleg³y system prawny oparty na nigdzie niezapisanych zasadach s³usznoci.
Natomiast w oparciu o re¿im odpowiedzialnoci deliktowej prawnicy praktycy mog¹
przynajmniej podejmowaæ i wielokrotnie podejmuj¹ próby dochodzenia roszczeñ
maj¹tkowych, je¿eli zachowanie osoby, która przyczyni³a siê do powstania szkody,
mo¿e byæ ocenione krytycznie w wietle szeroko pojêtych niezapisanych wyranie
w przepisach zasad s³usznoci (zasad wspó³¿ycia spo³ecznego)82. W konsekwencji
mamy do czynienia wrêcz z ekspansj¹ deliktów we wspó³czesnej cywilistyce83.
Odpowiedzialnoæ deliktowa ujawnia swój wielki potencja³ i niejako domyka system róde³ zobowi¹zañ. Je¿eli wiêc w oparciu o inne przepisy nie mo¿na w sposób
zadowalaj¹cy dochodziæ roszczeñ, mo¿na jeszcze ostatecznie próbowaæ to uczyniæ
w oparciu o re¿im odpowiedzialnoci deliktowej.
81 Jak orzek³ SA w £odzi w wyroku z 22 kwietnia 1992 r., sygn. akt I ACr 132/92, OSA 1993,
nr 5, poz. 34: Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego to odrêbne od norm prawnych regu³y postêpowania
wi¹¿¹ce siê cile z normami moralnymi oraz normami obyczajowymi. Nale¿¹ niew¹tpliwie do nich
równie¿ dobre obyczaje obowi¹zuj¹ce w obrocie prawnym. Z kolei SN w wyroku z 25 lutego 2010 r.,
sygn. akt I CSK 384/2009, LexPolonica nr 2380178 wskaza³, ¿e dobre obyczaje w rozumieniu art. 249 k.s.h.
oznaczaj¹ to samo, co zasady wspó³¿ycia spo³ecznego.
82 W omawianym kontekcie, moim zdaniem, wielkie znaczenie ma wypowied SN w wyroku
z dnia 3 padziernika 2000 r. (sygn. akt I CKN 308/00, OSN 2001, nr 1, s. 9), i¿ zasady wspó³¿ycia
spo³ecznego odsy³aj¹ m.in. do zasady lojalnoci wobec partnera gospodarczego.
83 Wyrazem tej swoistej ekspansji deliktów jest fakt, i¿ zosta³ im w ca³oci powiêcony
IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów w 2011 r. Patrz: Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie
porównawczym. Materia³y IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów. Toruñ 2425 czerwca 2011 r., red.
M. Nesterowicz, WoltersKluwer, Warszawa 2012. Z referatów wyg³oszonych na tej konferencji wynika,
i¿ w polskim prawie postêpuje ekspansja re¿imu odpowiedzialnoci deliktowej.
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4. Reasumuj¹c, uwa¿am, ¿e w zdecydowanej wiêkszoci przypadków, pomimo
opisanych wy¿ej barier w naszym polskim myleniu o prawie, tylko od kreatywnej
i odpowiedzialnej zarazem postawy sêdziów zale¿y, czy bêdzie mo¿na skutecznie
walczyæ w Polsce z przejawami nadu¿ywania osobowoci prawnej, a w konsekwencji ferowaæ rozstrzygniêcia zgodne z powszechnie akceptowanym poczuciem s³usznoci. Dla potwierdzenia tej tezy przytoczê przyk³ad z orzecznictwa NSA, gdy s¹d
de facto osi¹gn¹³ skutek równowa¿ny z pominiêciem odrêbnej osobowoci spó³ki
komunalnej w prawie zamówieñ publicznych. Orzek³ bowiem podobnie jak TSUE
w opisanej wy¿ej sprawie Teckal, lecz opieraj¹c siê na odmiennej argumentacji84.
W szczególnoci NSA nie odwo³uje siê do za³o¿eñ teorii ekonomicznej analizy
prawa czy te¿ do celów i misji szeroko pojêtego sektora publicznego, by uzasadniæ
potrzebê analogicznego traktowania spó³ek komunalnych oraz wewnêtrznych jednostek organizacyjnych gmin (powiatów, województw), takich jak zak³ady bud¿etowe,
wydzia³y itp. NSA w swym wyroku nawet nie powo³uje siê na wczeniejsze orzecznictwo najwy¿szego s¹du unijnego. Dochodzi do wniosku o niestosowalnoci prawa
zamówieñ publicznych w przypadku powierzania przez jednostkê samorz¹du terytorialnego zadañ publicznych utworzonym w tym celu przez siebie spó³kom w wyniku
jedynie s³ownej wyk³adni art. 9 ustawy o samorz¹dzie gminnym85 oraz art. 2 i 3.
ustawy o gospodarce komunalnej86. Polski s¹d administracyjny wskazuje, i¿ brzmienie tych przepisów wyranie sugeruje, ¿e nale¿y rozró¿niaæ dwa rozwi¹zania organizacyjne: (1) utworzenie przez gminê (powiat, województwo) w³asnej jednostki organizacyjnej celem wykonywania zadañ publicznych oraz (2) zlecenie podmiotom
zewnêtrznym wykonywanie tych zadañ. W pierwszym przypadku podstaw¹ powierzenia zadania do wykonania nie jest umowa, lecz akt za³o¿ycielski i szeroko pojête
w³adztwo korporacyjne gminy (powiatu, województwa) nad w³asn¹ spó³k¹. Dlatego
te¿ jedynie w przypadku przyjêcia drugiego rozwi¹zania konieczne jest zawarcie
umowy. W konsekwencji tylko wówczas pojawia siê obowi¹zek przeprowadzenia
przetargu.

84

Wyrok NSA z 11 sierpnia 2005 r., sygn. akt II GSK 105/2005, OSNSAiWSA 2006, nr 2,
poz. 62. Krytyczn¹ glosy do tego orzeczenia napisa³ R. Szostak, Samorz¹d Terytorialny 2006, nr 12,
s. 139 i n., za aprobuj¹c¹  Z. Czarnik, Samorz¹d Terytorialny 2006, nr 5, s. 74 i n.
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Summary
The role of judges in the process of counteracting the instances
of abuse of legal personality
Key words: disregard of legal entity, economic analysis of law, rozenblum doctrine, piercing the corporate veil.

The author analyzes the potential of the Polish private law in the fight against
cases of fraud in the use of the form of legal person. In the first part of the article the
author reviews the methods of combating such abuse developed in the US, UK,
Germany, France as well as in the law and jurisprudence of the European Union.
Based on this comparative study the author makes an assessment of the Polish
private law. In his opinion, despite the imperfections of the Polish legal system
specified in the article, which are frequently rooted in the realities of the previous
political system, the potential of the present system in the fight against such abuse is
significant. In particular, the author draws attention to the importance of the socalled judge-made law or case law which is not fully appreciated in Poland yet.
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Âîïëîùåíèå êàòåãîðèè ñïðàâåäëèâîñòè
â ÷àñòíîì ïðàâå: îïûò êîìïëåêñíîãî èññëåäîâàíèÿ
Ââåäåíèå
Êàòåãîðèÿ «ñïðàâåäëèâîñòè», ÿâëÿþùàÿñÿ îáùåé äëÿ ïðàâà è äëÿ ìîðàëè,
â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè, â ôèëîñîôèè ïðàâà, òåîðèè ïðàâà èãðàåò ïðèìåðíî
òàêóþ æå ðîëü, ÷òî è êàòåãîðèÿ èñòèíû â ëîãèêå. Ìåæäó òåì ñàìî ïîíÿòèå
«ñïðàâåäëèâîñòü» èìååò ìíîæåñòâî çíà÷åíèé è èñïîëüçóåòñÿ â ðàçëè÷íûõ
êîíòåêñòàõ. Òàê, ïî ìíåíèþ Ã. Øïðåíãåðà ïîíÿòèå ñïðàâåäëèâîñòè ñîäåðæèò
êàê äåñêðèïòèâíûå, òàê è íîðìàòèâíûå ýëåìåíòû è âñåãî òåñíåå ñâÿçàíî
ñ ìîðàëüíûìè è ïîëèòè÷åñêèìè óáåæäåíèÿìè, èç êîòîðûõ îíà âûâîäèò ñâîé
òî÷íûé ñìûñë1, à, íàïðèìåð, â ïîýìå Ãîìåðà Èëèàäà òåðìèí ñïðàâåäëèâîñòü
óïîòðåáëÿåòñÿ êàê ñèíîíèì äîëæíîãî â íðàâñòâåííîì ñìûñëå. Ñïðàâåäëèâîñòü
ÿâëÿåòñÿ ïîíÿòèåì î äîëæíîì, ñâÿçàííûì ñ èñòîðè÷åñêè ìåíÿþùèìèñÿ
ïðåäñòàâëåíèÿìè î íåîòúåìëåìûõ ïðàâàõ ÷åëîâåêà2.
Äåéñòâèòåëüíî, óæå ïåðâûå ïàìÿòíèêè êóëüòóðû íåäâóñìûñëåííî
ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ïðîáëåìà ñïðàâåäëèâîñòè îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó «âå÷íûõ»
âîïðîñîâ îáùåñòâåííîãî óñòðîéñòâà â ñàìîì øèðîêîì ñìûñëå, õîòÿ ñëåäóÿ
øèðîêî èçâåñòíîìó äðåâíåðèìñêîìó âûðàæåíèè aeguum et bonu mest lex legum
(ñïðàâåäëèâîñòü è áëàãî åñòü çàêîí çàêîíîâ). Â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè,
óíèôèêàöèè è ãàðìîíèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà, âçàèìíîãî îáîãàùåíèÿ
êîíöåïòóàëüíûõ ïîäõîäîâ ê ïðàâó ïðîáëåìû ñîîòíîøåíèÿ è âçàèìîñâÿçè
1 Ñì.: Ã. Øïðåíãåð, Âçàèìîäåéñòâèå: ñîîáðàæåíèÿ ïî ïîâîäó àíòðîïîëîãè÷åñêîãî
ïîíèìàíèÿ ìàñøòàáîâ ñïðàâåäëèâîñòè, «Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî» 2004, ¹ 5, ñ. 17.
2 Äðåâíåãðå÷åñêîå ñëîâî «äèêå» (ñïðàâåäëèâîñòü) âîçíèêëî â ðåçóëüòàòå íàäåëåíèÿ íîâûì
çíà÷åíèåì ïîíÿòèé «îáû÷àé» è «çàêîí». Â ýòîì ïëàíå ïîä «ñïðàâåäëèâîñòüþ» ïîíèìàåòñÿ êàê
äîëæíûé ïîðÿäîê âåùåé, òàê è íåêîå «áëàãîå» ñîñòîÿíèå, ÿâëÿþùååñÿ êîíêðåòèçàöèåé ïîíÿòèÿ
äîáðà.
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ñïðàâåäëèâîñòè è ïðàâà ïðèîáðåòàþò îñîáûé ñìûñë è çíà÷åíèå. Íå ñëó÷àéíî
ïðîáëåìà ñïðàâåäëèâîñòè áûëà è ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèé íå òîëüêî
ó÷åíûõ-þðèñòîâ, òàêèõ, íàïðèìåð, êàê Ð. Àëåêñè, Ã. Êåëüçåí, Â.Ñ. Íåðñåñÿíö,
Ã. Ðàäáðóõ, Ð. Øòàììëåð, È.À. Èëüèí, Ô.È. Ýêèìîâ, íî è íå ïðåäñòàâèòåëåé
èíûõ îòðàñëåé íàó÷íîãî çíàíèÿ, â ò.÷. Ô.À. ôîí Õàéåê, Á.Í. Êàøíèêîâ,
Ï. Ðèê¸ð, Ì. âàí Õóê, Äæ. Ðîëç, Ã. Äæ. Áåðìàí.
Cðàçó æå çàìåòèì, ÷òî òåðìèíîì «êàòåãîðèÿ» íûíå îáîçíà÷àþò:
(1) ðàçðÿäû âåùåé, ÿâëåíèé, ñîîáðàçíî èõ êëàññèôèêàöèè; (2) îñíîâíûå ïîíÿòèÿ
íàóêè; (3) ñîäåðæàòåëüíûå ôîðìû ìûøëåíèÿ. Èìåííî â äâóõ ïîñëåäíèõ
çíà÷åíèÿõ òåðìèí «êàòåãîðèÿ» ïðèìåíÿåòñÿ â ôèëîñîôèè è ëîãèêå 3 .
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíà òðàêòîâêà êàòåãîðèé êàê
îñíîâíûõ ïîíÿòèé íàóêè.
Â òîé èëè èíîé ôîðìå ñïðàâåäëèâîñòü ïîëó÷èëà òåêñòóàëüíîå âûðàæåíèå
â ðÿäå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Ëàòâèè. Òàê, ñò. 5 Ãðàæäàíñêîãî Çàêîíà
(â äàëüíåéøåì  ÃÇ)4 ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî â ñëó÷àÿõ ðàññìîòðåíèÿ äåëà ïî
óñìîòðåíèþ ñóäà èëè â çàâèñèìîñòè îò âàæíûõ ïðè÷èí ïðàâîñóäèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü ñîçíàíèåì ñïðàâåäëèâîñòè è îáùèìè
ïðàâîâûìè ïðèíöèïàìè, ñðåäè êîòîðûõ îäíî âåäóùèõ ðîëåé ïðèíàäëåæèò
ïðèíöèïó ñïðàâåäëèâîñòè. Ïî ñóùåñòâó íà ýòî æå îðèåíòèðóåò íîðìà,
çàêðåïëåííàÿ â ÷. 2 ñò. 3 Çàêîíà îò 15 äåêàáðÿ 1992 ã. «Î ñóäåáíîé âëàñòè»5
óòâåðæäàþùàÿ íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ ñóäîì òðåáîâàíèé ñïðàâåäëèâîñòè.
Äàëåêî íå ñëó÷àéíî óïîìèíàíèå ïðèíöèïà ñïðàâåäëèâîãî ñóäà â ðåøåíèÿõ
Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà Ëàòâèè6.
Íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü ñò. 1415 ÃÇ, â êîòîðîé çàêîíîäàòåëü õîòÿ è íåÿâíî,
èíîñêàçàòåëüíî àïåëëèðóåò ê ñïðàâåäëèâîñòè. Áîëåå âûïóêëî è ðåëüåôíî
ñïðàâåäëèâîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ â òðåáîâàíèÿõ, âûòåêàþùèõ èç ëè÷íûõ
ñòîëêíîâåíèé (ñò.ñò. 23472351 ÃÇ), â òðåáîâàíèÿõ íà âîçìåùåíèå çà äåÿíèÿ
ïðîòèâ ëè÷íîé ñâîáîäû, ÷åñòè, äîñòîèíñòâà è ïðîòèâ íåâèííîñòè æåíùèíû
(ñò.ñò. 23522353 ÃÇ), â òðåáîâàíèÿõ èç ïðîòèâîïðàâíîãî ïîâðåæäåíèÿ
èìóùåñòâà (ñò.ñò. 23542357 ÃÇ), â òðåáîâàíèÿõ íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ,
ïðè÷èíåííûõ æèâîòíûìè (ñò.ñò. 23632368 ÃÇ), â òðåáîâàíèÿõ, âûòåêàþùèõ
èç íåñïðàâåäëèâîãî îáîãàùåíèÿ (ñò.ñò. 23692392 ÃÇ). Âåñüìà ÿðêî
ñïðàâåäëèâîñòü âûðàæàåòñÿ â ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè.

3 Ñì.: Þ.Ï. Âåäèí, Çíà÷åíèå Êàíòîâà ó÷åíèÿ î êàòåãîðèÿõ, [â:] «Êðèòèêà ÷èñòîãî ðàçóìà»
Êàíòà è ñîâðåìåííîñòü, ðåä. Â.À. Øòåéíáåðã, «Çèíàòíå», Ðèãà 1984, ñ. 41.
4 28.01.1937. Latvijas Republikas likums «Civillikums. Ievads», «Valdîbas Vçstnesis», 41,
20.02.1937 [stâjas spçkâ 1.09.1992.] ar grozîjumiem lîdz 1.02.2011.
5 15.12.1992. likums «Par tiesu varu», «Ziòotâjs», 1, 14.01.1993. [stâjas spçkâ: 1.01.1993.] àr
grozîjumiemlîdz 26.09.2013.
6 D. Iïjanova, Vispârçjo tiesîbu principu nozîme un piemçroðana, «Ratio iuris», Rîga 2005,
81.lpp.
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Èçâåñòíûé ðèìñêèé þðèñò Öåëüñ óêàçûâàë íà òî, ÷òî «ïðàâî åñòü íàóêà
îäîáðîì è ñïðàâåäëèâîì»7. Ïî ñóùåñòâó â òîì æå ñìûñëå ðàññóæäàë Â.Ñ. Ñîëîâüåâ, îòìå÷àâøèé, ÷òî «ïðàâî åñòü ïðèíóäèòåëüíîå òðåáîâàíèå ðåàëèçàöèè
îïðåäåëåííîãî ìèíèìàëüíîãî äîáðà, èëè ïîðÿäêà, íå äîïóñêàþùåãî
èçâåñòíûõ ïðîÿâëåíèé çëà»8. Í. Âèíåð ïèñàë, ÷òî «òåîðèÿ è ïðàêòèêà ïðàâà
âëåêóò çà ñîáîé äâå ãðóïïû ïðîáëåì: ãðóïïó ïðîáëåì, êàñàþùèõñÿ îáùåãî
íàçíà÷åíèÿ ïðàâà, ïîíèìàíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè â ïðàâå è ãðóïïó ïðîáëåì,
êàñàþùèõñÿ òåõíè÷åñêèõ ïðèåìîâ, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ ýòè ïîíÿòèÿ
ñïðàâåäëèâîñòè ìîãóò ñòàòü ýôôåêòèâíûìè»9. È åñëè â ýòîé ñâÿçè âñïîìíèòü
î âûäåëåííûõ Ã. Êåëüçåíîì äâóõ âèäàõ ïðàâà: ïðàâå ïîçèòèâíî-þðèäè÷åñêîì,
ò.å. ñèñòåìå äåéñòâèòåëüíûì íîðì, è ïðàâå ñîöèàëüíî-þðèäè÷åñêîì, ò.å. ïðîöåññå ñîçäàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ ïðàâà10, íåâîëüíî íàïðàøèâàåòñÿ âûâîä î åùå
îäíîì ïðàâå  ïðàâå, èìåþùèì ñâîèì èñòî÷íèêîì ñïðàâåäëèâîñòü,
è ñóùåñòâóþùåì êàê áû âíå ïðàâîâîãî ñìûñëà.

Cïðàâåäëèâîñòü êàê èäåÿ, ïðèíöèï ïðàâà è öåííîñòü
Êàòåãîðèÿ ñïðàâåäëèâîñòè ÿâëÿåòñÿ îáùåé äëÿ ïðàâà è ìîðàëè.
À. Øîïåíãàóýð ïîä÷åðêèâàë: «Ñîñòðàäàíèå åñòü âïîëíå åäèíñòâåííàÿ
è äåéñòâèòåëüíàÿ îñíîâà âñÿêîé ñâîáîäíîé ñïðàâåäëèâîñòè è âñÿêîãî
7 Äèãåñòû Þñòèíèàíà. Èçáðàííûå ôðàãìåíòû â ïåðåâîäå è ïðèìå÷àíèÿìè È.Ñ. Ïåðåòåðñêîãî, Íàóêà, Ìîñêâà 1984, ñ. 23.
8 B.C. Ñîëîâüåâ, Îïðàâäàíèå äîáðà. Íðàâñòâåííàÿ ôèëîñîôèÿ. Ñî÷èíåíèÿ â 2-õ òîìàõ, ò. 1,
Ìûñëü, Ìîñêâà 1990, ñ. 450.
9 Í. Âèíåð, Êèáåðíåòèêà è îáùåñòâî, Èçäàòåëüñòâî èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðû, Ìîñêâà
1958, ñ. 112.
10 Ê. Êåëüçåí ïèñàë, ÷òî «ìîæíî ðàçëè÷àòü ñòàòè÷åñêóþ è äèíàìè÷åñêóþ òåîðèþ ïðàâà
â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêîìó èç äâóõ ýëåìåíòîâ ïðèäàåòñÿ áîëüøåå çíà÷åíèå,  íîðìàì,
ðåãóëèðóþùèì ÷åëîâå÷åñêîå ïîâåäåíèå, èëè ïîâåäåíèþ, êîòîðîå ðåãóëèðóåòñÿ ýòèìè íîðìàìè;
â çàâèñèìîñòè îò òîãî, íàïðàâëåíî ëè ïîçíàíèå íà ïðàâîâûå íîðìû, êîòîðûå ñîçäàþòñÿ,
ïðèìåíÿþòñÿ è ñîáëþäàþòñÿ ïîñðåäñòâîì àêòîâ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ, èëè æå íà àêòû
ñîçäàíèÿ, ïðèìåíåíèÿ è ñîáëþäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïðàâîâûìè íîðìàìè. Ïðåäìåò
ñòàòè÷åñêîé òåîðèè ïðàâà  ïðàâî êàê ñèñòåìà äåéñòâèòåëüíûõ íîðì, ïðàâî â ñîñòîÿíèè
ïîêîÿ; ïðåäìåò äèíàìè÷åñêîé òåîðèè ïðàâà  ïðîöåññ ñîçäàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ ïðàâà, ïðàâî
â äâèæåíèè. Îäíàêî ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî è ñàì ýòîò ïðîöåññ ðåãóëèðóåòñÿ ïðàâîì. Âåäü îäíî
èç âàæíåéøèõ ñâîéñòâ ïðàâà ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíî ðåãóëèðóåò ñîáñòâåííîå ñîçäàíèå
è ïðèìåíåíèå. Ñîçäàíèå îáùèõ ïðàâîâûõ íîðì, ò.å. çàêîíîäàòåëüíûé ïðîöåññ, ðåãóëèðóåòñÿ
êîíñòèòóöèåé, à ôîðìàëüíûå, èëè ïðîöåññóàëüíûå, çàêîíû ðåãóëèðóþò ïðèìåíåíèå ìàòåðèàëüíûõ
çàêîíîâ ñóäàìè è àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè. Òàêèì îáðàçîì, àêòû ñîçäàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ
ïðàâà (êàê ìû óâèäèì íèæå, ïðèìåíåíèå ïðàâà åñòü òàêæå è ñîçäàíèå ïðàâà), êîòîðûå ñîñòàâëÿþò
ïðàâîâîé ïðîöåññ ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðàâîâåäåíèåì ëèøü â òîé ìåðå, â êàêîé îíè îáðàçóþò
ñîäåðæàíèå ïðàâîâûõ íîðì, îïðåäåëåíû ïðàâîâûìè íîðìàìè; òàê ÷òî è äèíàìè÷åñêàÿ òåîðèÿ
ïðàâà èçó÷àåò ïðàâîâûå íîðìû  à èìåííî òå, êîòîðûå ðåãóëèðóþò ñîçäàíèå è ïðèìåíåíèå ïðàâà».
Ñì.: Ã. Êåëüçåí, ×èñòîå ó÷åíèå î ïðàâå Ãàíñà Êåëüçåíà. Ñáîðíèê ïåðåâîäîâ, ÈÍÈÎÍ ÀÍ ÑÑÑÐ,
Ìîñêâà 1987, ñ. 99100.
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èñòèííîãî ÷åëîâåêîëþáèÿ, è ëèøü  ïîñêîëüêó äåÿíèå èñòåêàåò èç íåãî, èìååò
îíî íðàâñòâåííóþ öåííîñòü» 11 . Îá ýòîì æå ïèñàë Ã.Äæ. Áåðìàí
«ñïðàâåäëèâîñòü â çàïàäíîé òðàäèöèè ñòðåìèòñÿ ê ñèìáèîçó (ïî âûðàæåíèþ
Áîäåíõàéìåðà) ëè÷íûõ è îáùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ; òåîðèè ìîðàëüíîé
ñïðàâåäëèâîñòè è ïîëèòè÷åñêîé ñïðàâåäëèâîñòè â çàïàäíîé òðàäèöèè íå ìîãóò
áûòü îáîñíîâàííî îòäåëåíû îò êîíöåïöèé ñïðàâåäëèâîñòè þðèäè÷åñêîé»12.
Îäíàêî åäèíñòâà â ïîíèìàíèè ñîäåðæàíèÿ è ñóùíîñòè ñïðàâåäëèâîñòè äî ñèõ
ïîð íå ñëîæèëîñü, õîòÿ ýòî âðÿä âîçìîæíî è â áóäóùåì. Â ýòîì ïëàíå
íåìàëîâàæíî åùå îäíî çàìå÷àíèå öèòèðóåìîãî àâòîðà: «òåîðèè ñïðàâåäëèâîñòè
â þðèäè÷åñêîì ñìûñëå ñëîâà äîëæíû ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî
â çàïàäíîé òðàäèöèè ïðàâî ñîäåðæèò â ñåáå ñîáñòâåííûå òåîðèè ñïðàâåäëèâîñòè,
ñîáñòâåííîå ìåòàïðàâî, êîòîðûì îöåíèâàåòñÿ ïðàâî»13. Îáû÷íî ñïðàâåäëèâîñòü
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê óðàâíèâàíèå, ñîãëàñîâàíèå, ñîîòâåòñòâèå, ñîðàçìåðíîñòü14,
ìåðà äîëæíîãî. Åùå áîëüøå ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñïðàâåäëèâîñòè íàçûâàåò
Æ.-Ë. Áåðæåëü, îòìå÷àþùèé ìíîæåñòâåííîñòü èíòåðïðåòàöèé ýòîãî ïîíÿòèÿ
è äîïóñêàþùèé â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîãî ñëó÷àÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ëþáîãî èç íèõ 15 . Ïîïûòêó îáîñíîâàíèÿ ðàçëè÷èé â ïîíèìàíèè
ñïðàâåäëèâîñòè ïðåäïðèíÿë Äæ. Ðîëç, ðàçðàáîòàâøèé, êîíöåïöèþ
ñïðàâåäëèâîñòè êàê ÷åñòíîñòè, ðàññìàòðèâàåìóþ èì êàê ÷àñòü òåîðèè
ðàöèîíàëüíîãî âûáîðà. Â îñíîâó ñâîåé êîíöåïöèè ñïðàâåäëèâîñòè îí ïîëîæèë
äâà ïðèíöèïà: (1) ïðèíöèï ðàâíîé ñâîáîäû (ðàâåíñòâà), ñîãëàñíî êîòîðîìó
êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí èìåòü ìàêñèìóì ñâîáîäû, ñîâìåñòèìîé ñ ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíüþ ñâîáîäû äðóãèõ ëþäåé è (2) ïðèíöèï êîìïåíñàöèè
ñîöèàëüíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî íåðàâåíñòâà, êîòîðûå, ïî åãî ìíåíèþ, äîëæíû
áûòü îðãàíèçîâàíû òàê, ÷òîáû îíè, âî-ïåðâûõ, âåëè ê ê íàèáîëüøåé âûãîäå
íàèìåíèå ïðåóñïåâøèõ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïîì ñïðàâåäëèâûõ
ñáåðåæåíèé, è, âî-âòîðûõ, äåëàëè áû îòêðûòûìè äëÿ âñåõ äîëæíîñòè è ïîëîæåíèÿ â óñëîâèÿ ÷åñòíîãî ðàâåíñòâà âîçìîæíîñòåé, à ñàìó ñïðàâåäëèâîñòü
èíòåðïðåòèðîâàë, êàê ïðèìåð äîãîâîðíîé òåîðèè, ãäå äîãîâîð îçíà÷àåò
ïðèíÿòèå îïðåäåëåííûõ ìîðàëüíûõ ïðèíöèïîâ16. Èìåííî ñ îïîðîé íà ýòè äâà
11

ñ. 23.

À. Øîïåíãàóýð, Ïîä çàâåñîé èñòèíû: Ñá. Ïðîèçâåäåíèé, «Ðåíåñàíñ», Ñèìôåðîïîëü 1998,

12 Ã.Äæ. Áåðìàí, Èíäèâèäóàëèñòñêàÿ è êîììóíèòàðíàÿ òåîðèÿ ñïðàâåäëèâîñòè:
èñòîðè÷åñêèé ïîäõîä, [â:] Ã.Äæ. Áåðìàí, Âåðà è çàêîí: ïðèìèðåíèå ïðàâà è ðåëèãèè, ïåðåâîä
ñ àíãë. Ä. Øàáåëüíèêîâà, Ì. Òèìåí÷èêîâà, «Ad Marginem», Ìîñêâà 1999, ñ. 324325.
13 Òàì æå, ñ. 325.
14 Ñì.: Î.Ý. Ëåéñò, Ñóùíîñòü ïðàâà. Ïðîáëåìû òåîðèè è ôèëîñîôèè ïðàâà, «Çåðöàëî»,
Ìîñêâà 2002, c. 169.
15 Ñì.: Æ.-Ë. Áåðæåëü, Îáùàÿ òåîðèÿ ïðàâà, ðåä. Â.È. Äàíèëåíêî, ïåð. ñ ôð., Èçäàòåëüñêèé
äîì Notabene, Ìîñêâà 2000, c. 58.
16 Ñì.: Äæ. Ðîëç, Òåîðèÿ ñïðàâåäëèâîñòè, ðåä. Â.Â. Öåëèùåâ; ïåð. ñ àíãë. Â. Öåëèùåâà ïðè
ó÷àñòèè Â. Êàðïîâè÷à è À.Øåâ÷åíêî, Èçäàòåëüñòâî Íîâîñèáèðñêîãî óíèâåðñèòåòà, Íîâîñèáèðñê
1995, ñ. 28, 29.
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ïðèíöèïà ñïðàâåäëèâîñòè, ïî ìíåíèþ Äæ. Ðîëçà, ìîæíî îïðåäåëÿòü
íàïðàâëåíèå óëó÷øåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ,
à òàêæå äîïîëíÿòü èõ êîíêðåòíûìè òåîðèÿìè ñïðàâåäëèâîñòè.
Äâå òåîðåìû ñïðàâåäëèâîñòè ñôîðìóëèðîâàë Ï. Ðèê¸ð: (1) «ñìûñë
ñïðàâåäëèâîñòè îðãàíè÷åñêè ñâÿçàí ñî ñòðåìëåíèåì ê áëàãîé æèçíè»
è (2) «ñìûñë ñïðàâåäëèâîñòè, âîçâåäåííûé íà óðîâåíü ôîðìàëèçìà,
òðåáóåìîãî êîíòðàêòóàëèñòñêîé âåðñèåé äåîíòîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, íå
ìîæåò ñòàòü ïîëíîñòüþ íåçàâèñèìûì îò âñÿêîé ñîîòíåñåííîñòè ñ áëàãîì
â ñèëó ïðèðîäû ñàìîé ïðîáëåìû, âûäâèãàåìîé èäååé ñïðàâåäëèâîãî
ðàñïðåäåëåíèÿ, à èìåííî ó÷åòà ðåàëüíîé ðàçíîðîäíîñòè ðàñïðåäåëÿåìûõ
áëàã»17. Õ. Ïåðåëüìàí äëÿ ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè ïðåäëîæèë
èçó÷àòü åå íà òðåõ óðîâíÿõ: ñïðàâåäëèâîãî ïîñòóïêà, ñïðàâåäëèâîãî ïðàâèëà
è ñïðàâåäëèâîãî ÷åëîâåêà18.
Óòâåðæäåíèå äèàëåêòè÷åñêîãî åäèíñòâà ñïðàâåäëèâîñòè, ñâîáîäû
è ðàâåíñòâà áûëî õàðàêòåðíî äëÿ Â.Ñ. Íåðñåñÿíöà. «Ïîíèìàíèå ïðàâà êàê
ðàâåíñòâà (êàê îáùåãî ìàñøòàáà è ðàâíîé ìåðû ñâîáîäû ëþäåé)  ïèñàë îí
 âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñ íåîáõîäèìîñòüþ è ñïðàâåäëèâîñòü» 19. Â êà÷åñòâå
êëþ÷åâîãî â ïîíèìàíèè ïðàâà èñïîëüçîâàë êàòåãîðèþ «ñïðàâåäëèâîñòü»
Ð.Ç. Ëèâøèö, ðàññìàòðèâàâøèé êàòåãîðèþ ñïðàâåäëèâîñòè êàê «êîìïðîìèññ
èíòåðåñîâ îòäåëüíûõ ëþäåé è ñîöèàëüíûõ ãðóïï»20 è ïðèçíàâàâøèé åå
«èñõîäíîé ïîñûëêîé» äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èíòåðåñîâ è ïðàâ ÷åëîâåêà ñîâðåìåííîãî
îáùåñòâà.Ïî ìíåíèþ äàííîãî ó÷åíîãî «áëèæå âñåãî ê ñóùíîñòè ïðàâà
ïîäõîäèò èäåÿ ñïðàâåäëèâîñòè»21. Ñóùíîñòü ïðàâà âûðàæåíà Ð.Ç. Ëèâøèöåì
â ñëåäóþùåé ëàêîíè÷íîé, íî âåñüìà òî÷íîé ôîðìóëèðîâêå: «Ïðàâî åñòü
íîðìàòèâíî çàêðåïëåííàÿ è ðåàëèçîâàííàÿ ñïðàâåäëèâîñòü», êîòîðóþ, ïî åãî
ìíåíèþ, ìîæíî ñ÷èòàòü «îáîáùàþùåé (èíòåãðàòèâíîé), äàþùåé ïðåäñòàâëåíèå
î ïðàâå êàê î åäèíñòâå èäåé, íîðì è îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé» 22. Ïî
ñóùåñòâó åìó âòîðèò ñàíêò-ïåòåðáóðãñêèé ó÷åíûé-òðóäîâèê Ñ.Ï. Ìàâðèí,
êîòîðûé îòìå÷àåò, ÷òî«ñâîáîäà, ðàâåíñòâî, ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü  òðè
âûñøèõ ïðèíöèïà ïðàâà, èìåþùèõ âñåîáùèé õàðàêòåð, íà êîòîðûõ îñíîâûâàåòñÿ
åñòåñòâåííîå òðóäîâîå ïðàâî è äîëæíî îñíîâûâàòüñÿ ïîçèòèâíîå òðóäîâîå
ïðàâî» 23 . Îòëè÷èå âçãëÿäîâ ýòèõ ó÷åíûõ íåñóùåñòâåííî, ïîñêîëüêó
17 Ï. Ðèê¸ð, Ñïðàâåäëèâîå, ïåð ñ ôð. Á. Ñêóðàòîâà, Ï. Õèöêîãî, ïîñëåñëîâèå Ý. Øëîññåð,
«Ãíîçèñ», «Ëîãîñ», Ìîñêâà 2005, ñ. 23.
18 Ñì.: Õ. Ïåðåëüìàí, Òðè àñïåêòà ñïðàâåäëèâîñòè, «Ïðàâîâåäåíèå» 2013, ¹ 2, ñ. 212.
19 Â.Ñ. Íåðñåñÿíö, Ôèëîñîôèÿ ïðàâà. Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ, Èçäàòåëüñêàÿ ãðóïïà ÈÍÔÐÀ
 Ì-ÍÎÐÌÀ, Ìîñêâà 1997, ñ. 28.
20 Ñì.: Ð.Ç. Ëèâøèö, Òåîðèÿ ïðàâà: Ó÷åáíèê, 2-å èçä., «ÁÅÊ», Ìîñêâà 2001, ñ. 66.
21 Òàì æå, ñ. 65.
22 Òàì æå, ñ. 68.
23 Òðóäîâîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê, ðåä. Ñ.Ï. Ìàâðèí, Å.Á. Õîõëîâ, «Þðèñòú», Ìîñêâà
2003, ñ. 86.
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Â.Ñ. ãîâîðèò î ïîíÿòèè «ñïðàâåäëèâîñòü», à Ñ.Ï. Ìàâðèí çàìåíÿåò åãî
ïîíÿòèåì «ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü».
Íåñìîòðÿ íà îáèëèå âûñêàçàííûõ òî÷åê çðåíèÿ, òåì íå ìåíåå, ñëåäóåò
ñîãëàñèòüñÿ ñ òåìè, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî «íîðìàòèâíîå îïðåäåëåíèå ñïðàâåäëèâîñòè
íåâîçìîæíî, îíà ìîæåò âûðàæàòüñÿ ÷åðåç ðàçíûå ïîíÿòèÿ è êàòåãîðèè, ïîðîé
íåñîâìåñòèìûå»24 â çàâèñèìîñòè îò ñîîòâåòñòâóþùåãî êîíòåêñòà, õîòÿ áû
ïîòîìó, ÷òî îáúåêòèâíîãî êðèòåðèÿ ñïðàâåäëèâîñòè íå ñóùåñòâóåò.
Ïðàâî (íå çàêîí, êàê ôîðìà, à èìåííî ïðàâî â îáùåôèëîñîôñêîì ñìûñëå)
äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ñïðàâåäëèâîñòü. È ïîñêîëüêó çàêîí ìîæåò áûòü êàê
ïðàâîâûì, òàê è íåïðàâîâûì, ïðèìåíåíèå ïîñëåäíåãî ñ íåîáõîäèìîñòüþ âåäåò
ê òîðæåñòâó íåñïðàâåäëèâîñòè. Êàê îòìå÷àë Ã. Ðàäáðóõ, çàêîí ïðåâðàùàåòñÿ
â «íåïðàâî» òîãäà, «êîãäà äåéñòâóþùèé çàêîí ñòàíîâèòñÿ ñòîëü âîïèþùå
íåñîâìåñòèìûì ñî ñïðàâåäëèâîñòüþ, ÷òî çàêîí êàê «íåñïðàâåäëèâîå ïðàâî»
îòðèöàåò ñïðàâåäëèâîñòü» 25. Åùå â äðåâíîñòè âîçíèêàåò ïðåäñòàâëåíèå,
îñîáåííî ÿðêî âûðàæåííîå â êîíöåïöèÿõ åñòåñòâåííîãî ïðàâà, î òîì, ÷òî
ïðàâî âñåãäà ñïðàâåäëèâî, ÷òî òîëüêî îíî îáåñïå÷èâàåò ñïðàâåäëèâîñòü
îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé. Îñíîâîé åñòåñòâåííîãî ïðàâà, èç êîòîðîãî
âûòåêàþò âñå ÷åëîâå÷åñêèå çàêîíû, Ò. Ãîááñ ñ÷èòàë ïðàâèëî: «íå äåëàé
äðóãîìó òîãî, ÷åãî òû íå æåëàë áû, ÷òîáû áûëî ñäåëàíî ïî îòíîøåíèþ
ê òåáå» 26 . Ïîïóòíî îòìåòèì, ÷òî ïðàâî è ìîðàëü ñìåøèâàëèñü åùå
äðåâíåðèìñêèìè þðèñòàìè II  III âåêîâ27. Òàê Ïàâåë óòâåðæäàë, «êîãäà
îòñóòñòâóåò ÷åòêîå ïðàâîâîå ïðåäïèñàíèå, æåëàòåëüíî ðåøàòü äåëà ïî
ñïðàâåäëèâîñòè» (D.39.3.2). Åùå áîëåå îïðåäåëåííî âûñêàçàëñÿ ïî ýòîìó
ïîâîäó Óëüïèàí, óòâåðæäàÿ, ÷òî «êîãäà ïðàâî ïðîòèâîðå÷èò ñïðàâåäëèâîñòè,
äîëæíî ïðåäïî÷åñòü ïîñëåäíåå» (D.15.1.32). Òàêèì îáðàçîì, «âî âñåõ äåëàõ
[...] ñïðàâåäëèâîñòü èìååò ïðåèìóùåñòâî ïåðåä ñòðîãèì ïîíèìàíèåì ïðàâà»
(D.7.62.6). Íåëèøíå ñîñëàòüñÿ íà èçâåñòíîãî ðîìàíèñòà Ç.Ì. ×åðíèëîâñêîãî,
ïèñàâøåãî, ÷òî íå «ñòðîãîå ïðàâî», à èìåííî ïðàâî, îïèðàþùååñÿ íà «äîáðóþ
ñîâåñòü» è «ñïðàâåäëèâîñòü», ò.å. íðàâñòâåííûå ïðèíöèïû, îòðàæàþùèå â ñåáå
îïðåäåëåííûé ýêîíîìè÷åñêèé è ñîöèàëüíûé èíòåðåñ,  âîò ÷òî ïðèäàëî
ðèìñêîìó ïðàâó åãî íåïðåõîäÿùåå çíà÷åíèå»28.
Ñîêðàò, íàçûâàë ñïðàâåäëèâîñòü ïðåäìåòîì «äðàãîöåííåå âñÿêîãî
çîëîòà»29. Îí ñòðåìèëñÿ äîêàçàòü ñóùåñòâîâàíèå åäèíîãî è îáùåãî ïîíÿòèÿ
24

Â.Â. Áóëãàêîâ, Êîíöåïöèÿ ñïðàâåäëèâîñòè â ïðàâå, àâòîðåô. äèññ. êàíä. þðèä. íàóê,
Áåëãîðîä 2002, ñ. 8.
25 Ã. Ðàäáðóõ, Ôèëîñîôèÿ ïðàâà, ïåð. ñ íåì., Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ, Ìîñêâà 2004,
ñ. 234.
26 Ò. Ãîááñ, Ëåâèàôàí, èëè ìàòåðèÿ, ôîðìà è âëàñòü ãîñóäàðñòâà öåðêîâíîãî
è ãðàæäàíñêîãî, [â:] Ò. Ãîááñ, Ñî÷èíåíèÿ â 2 ò., ò. 2, ñîñò., ðåä., àâò. ïðèìå÷. Â. Â. Ñîêîëîâ; ïåð.
ñ ëàò. è àíãë., Ìûñëü, Ìîñêâà 1991, ñ. 122.
27 Ñì.: Äèãåñòû Þñòèíèàíà..., ñ. 23, 25.
28 Ç.Ì. ×åðíèëîâñêèé, Ðèìñêîå ïðàâî: Ýëåìåíòàðíûé êóðñ, Íîâûé Þðèñò, Ìîñêâà 1997, ñ. 2.
29 Ïëàòîí, Ãîñóäàðñòâî, Íàóêà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2005, ñ. 123, 226.
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ñïðàâåäëèâîñòè, ñâÿçûâàÿ åãî ñ íðàâñòâåííîñòüþ è çíàíèåì. Íåñïðàâåäëèâîñòü
íååñòåñòâåííà, òàê êàê ÿâëÿåòñÿ ïëîäîì íåçíàíèÿ è çàáëóæäåíèÿ. Óòâåðæäàÿ
ñâÿçü ìåæäó äîáðîäåòåëüþ è ìóäðîñòüþ, ïðåâîçíîñÿ êðàñîòó ðàçóìà, ñìûñëà,
ñîçíàíèÿ, îí ïîäâîäèë ëîãè÷åñêóþ îñíîâó ïîä ïîíèìàíèå ñïðàâåäëèâîñòè.
Ñîêðàò ðàññóæäàë: «Ñïðàâåäëèâîñòü è âñÿêàÿ äðóãàÿ äîáðîäåòåëü  åñòü
ìóäðîñòü. Ñïðàâåäëèâûå ïîñòóïêè è âîîáùå âñå ïîñòóïêè, îñíîâàííûå íà
äîáðîäåòåëè, ïðåêðàñíû è õîðîøè»30. Àðèñòîòåëü, ðàçâèâàÿ ìûñëè Ïëàòîíà
î äâóõ âèäàõ ðàâåíñòâà  ñïðàâåäëèâîñòè, âûäåëÿë ñïðàâåäëèâîñòü
(1) óðàâíèâàþùóþ è (2) ðàñïðåäåëÿþùóþ 31 , êîòîðóþ îí âûâîäèò èç
ñîîòâåòñòâåííî ðàâåíñòâà ãåîìåòðè÷åñêîãî è àðèôìåòè÷åñêîãî. Îí ðàññìàòðèâàë
ñïðàâåäëèâîñòü êàê ïðèíöèï, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ÷åëîâåê îòêàçûâàåòñÿ
îò ïðèñâîåíèÿ êàêèõ-ëèáî ÷óæèõ áëàã, è ïîëàãàë, ÷òî ïîíÿòèå ñïðàâåäëèâîñòè
ñâÿçàíî ñ ïðåäñòàâëåíèåì î ãîñóäàðñòâå, òàê êàê ïðàâî, ñëóæàùåå êðèòåðèåì
ñïðàâåäëèâîñòè, ÿâëÿåòñÿ ðåãóëèðóþùåé íîðìîé ïîëèòè÷åñêîãî îáùåíèÿ.
Âñÿêèé çàêîí â ñâîåé îñíîâå ïðåäïîëàãàåò ïðàâî. Îòñòóïëåíèå çàêîíà îò ïðàâà
ïðèâîäèò ê âûðîæäåíèþ çàêîíà â ñðåäñòâî äåñïîòèçìà. Â êíèãå V
Î ñïðàâåäëèâîñòè îäíîãî èç ñâîèõ íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ ïðîèçâåäåíèé
Ýòèêà Àðèñòîòåëü èíòåðïðåòèðîâàë ñïðàâåäëèâîñòü êàê ñâîéñòâî äóøè,
à ïîíÿòèå «ñïðàâåäëèâîñòü îçíà÷àåò â îäíî è òî æå âðåìÿ êàê çàêîííîå, òàê
è ðàâíîìåðíîå [îòíîøåíèå ê ëþäÿì]»32. Êîíå÷íî, ñïðàâåäëèâîñòü ñâÿçàíà íå
òîëüêî ñ ðàâåíñòâîì, íî è ñî ñâîáîäîé. Ã.Â.Ô. Ãåãåëü îòìå÷àë: Âñå äåëî
â ñïðàâåäëèâîñòè, ò.å. â ðàçóìå  ò.å. â òîì, ÷òîáû ñâîáîäà îáðåòàëà ñâîå
íàëè÷íîå áûòèå»33. Íà íåïîñðåäñòâåííóþ ñâÿçü ñïðàâåäëèâîñòè è ïðàâà
óêàçûâàë äðåâíåãðå÷åñêèé ôèëîñîô Ïðîòàãîð, ãîâîðèâøèé, ÷òî ñïðàâåäëèâîå
èëè íåñïðàâåäëèâîå ïðîèñõîäèò íå èç ïðèðîäû, à èç ïðàâà. Âìåñòå ñ òåì, êàê
ñâîåîáðàçíîå ïðåäóïðåæäåíèå çâó÷èò ìûñëü ñîôèñòà Ôðàñèìàõà: «Óñòàíàâëèâàåò
æå çàêîíû âñÿêàÿ âëàñòü â ñâîþ ïîëüçó», à «óñòàíîâèâçàêîíû, îáúÿâëÿåò èõ
ñïðàâåäëèâûìè äëÿ ïîäâëàñòíûõ»34.
Ïîíÿòíî, äàëåêî íå âñå ìûñëèòåëè ðàçäåëÿëè òàêóþ òî÷êó çðåíèÿ. Òàê,
íàïðèìåð, Í.À. Áåðäÿåâ èñõîäèë èç òîãî, ÷òî ïðàâî è çàêîí ÿâëÿþòñÿ
íåïðèìèðèìûìè ïðîòèâîïîëîæíîñòÿìè, ïî ñóùåñòâó, èñêëþ÷àÿ òåì ñàìûì,
ñàìó âîçìîæíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ ïðàâîâîãî çàêîíà. Êðèòèêóÿ ïîçèòèâíîå
ïðàâî (èìåÿ â âèäó íåïðàâîâîé çàêîí), îí ïèñàë, ÷òî «ïðàâî êàê îðãàí è îðóäèå
30

Êñåíîôîíò Àôèíñêèé, Ñîêðàòè÷åñêèå ñî÷èíåíèÿ, ACADEMIA, Ìîñêâà  Ëåíèíãðàä
1935, ñ. 119.
31 Ñì.: Àðèñòîòåëü, Ñî÷èíåíèÿ â ÷åòûðåõ òîìàõ, ò. 4, ïåðåâ. è ðåä. À.È. Äîâàòóðà, Ìûñëü,
Ìîñêâà 1984, ñ. 452, 100, 324, 368, 462.
32 Àðèñòîòåëü, Ýòèêà. Ïîëèòèêà. Ðèòîðèêà. Ïîýòèêà. Êàòåãîðèè, Ëèòåðàòóðà, Ìîñêâà
1998, ñ. 245246.
33 Ã.Â.Ô. Ãåãåëü, Ôèëîñîôèÿ ïðàâà, ïåð. ñ íåì. è ñîñò. Ä. À. Êåðèìîâ, Â. Ñ. Íåðñåñÿíö;
âñòóï. ñò. è ïðèìå÷. Â. Ñ. Íåðñåñÿíö, Ìûñëü, Ìîñêâà 1990, ñ. 413.
34 Ïëàòîí, Ãîñóäàðñòâî, Íàóêà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2005, ñ. 174.

46

Aleksandr Bajkow

ãîñóäàðñòâà, êàê ôàêòè÷åñêîå âûðàæåíèå åãî íåîãðàíè÷åííîé âëàñòè, åñòü
ñëèøêîì ÷àñòî ëîæü è îáìàí  ýòî çàêîííîñòü, ïîëåçíàÿ äëÿ íåêîòîðûõ
÷åëîâå÷åñêèõ ñóùåñòâ, íî äàëåêàÿ è ïðîòèâíàÿ çàêîíó Áîæüåìó. Ïðàâî åñòü
ñâîáîäà, ãîñóäàðñòâî  íàñèëèå, ïðàâî  ãîëîñ Áîæèé â ëè÷íîñòè, ãîñóäàðñòâî
 áåçëè÷íî è áåçáîæíî»35. Â äóõå àíàðõèçìà è íèãèëèçìà Í.À. Áåðäÿåâ
îòðèöàë ïðàâîâûå ðàìêè ñïðàâåäëèâîñòè, ñ÷èòàÿ ýòî íåäîïóñòèìûì
íàñèëüñòâåííûì ñïîñîáîì îñóùåñòâëåíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè. Êðîìå òîãî, âûøå
ñïðàâåäëèâîñòè îí ñòàâèë õðèñòèàíñêóþ èäåþ ïðàâäû. Åñëè îáðàòèòüñÿ
ê èñòîðèè ôèëîñîôñêî-ïðàâîâûõ èäåé, òî íóæíî ïðèçíàòü, ÷òî óæå íà ðóáåæå
XVIXVII ââ. â ðàáîòàõ ãîëëàíäñêîãî ïðàâîâåäà Ãóãî Ãðîöèÿ áûëà äàíà
êðèòèêà èñïîëüçîâàííîé Í.À. Áåðäÿåâûì èäåè î ïðàâîâîé íàñèëüñòâåííîñòè
îñóùåñòâëåíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè. Ãóãî Ãðîöèé ïèñàë, ÷òî ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî
ëþäè ïðèíóæäàþòñÿ ñâîåãî ðîäà íàñèëèåì ê îñóùåñòâëåíèþ ñïðàâåäëèâîñòè,
îòíîñèòñÿ íå ê ñàìîìó ïðàâó, à «òîëüêî ê òåì óñòàíîâëåíèÿì è çàêîíàì,
êîòîðûå äîëæíû ñïîñîáñòâîâàòü îñóùåñòâëåíèþ ïðàâà íà äåëå»36.
Ñåãîäíÿ èññëåäîâàòåëè ñîäåðæàòåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê ñïðàâåäëèâîñòè
âûäåëÿþò òðè åå îñíîâíûõ ïàðàäèãìû: (1) ðåòðèáóòèâíàÿ (âîçäàþùàÿ),
ïðåäïîëàãàþùàÿ ñîðàçìåðíîñòü äåÿíèÿ è âîçäàÿíèÿ è òðåáóþùàÿ îòíîøåíèÿ
ê äðóãîìó ÷åëîâåêó, êàê ê ñåáå ñàìîìó, (2) äèñòðèáóòèâíàÿ (ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ),
îðèåíòèðóþùàÿ íà ñîðàçìåðíîñòü â ðàñïðåäåëåíèè áëàã, óñòàíîâëåíèè
îáÿçàííîñòåé, (3) êîììóòàòèâíàÿ, îñíîâàííàÿ íà òåîðèè ñâîáîäíûõ ðûíî÷íûõ
îáìåíîâ, êîòîðàÿ â ðèìñêîì ÷àñòíîì ïðàâå âûðàæàëàñü ñëîâàìè: «Äåëàþ,
÷òîáû òû ñäåëàë. Äàþ, ÷òîáû òû äàë. Äåëàþ, ÷òîáû òû äàë. Äàþ, ÷òîáû òû
ñäåëàë» 37 . Åå ñóòü, ïî ìíåíèþ Òîìàñà Ãîááñà, âûðàæàåòñÿ â òîì, ÷òî
«êîììóòàòèâíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü åñòü ñïðàâåäëèâîñòü êîíòðàãåíòà, ò.å. âûïîëíåíèå èì ñîãëàøåíèÿ íà ïðåäìåò ïîêóïêè, ïðîäàæè, íàéìà è ñäà÷è
â íàåì, ññóäû è çàéìà, îáìåíà è äðóãèõ àêòîâ äîãîâîðà»38.
Ñòîðîííèêàìè åñòåñòâåííî-ïðàâîâîé òåîðèè ïðàâî îòîæäåñòâëÿåòñÿ
ñ íà÷àëàìè ðàçóìíîñòè, íðàâñòâåííîñòè è ñïðàâåäëèâîñòè. Äëÿ ó÷åíûõ,
ðàçäåëÿþùèõ êîíöåïöèþ ïðàâîâîãî ïîçèòèâèçìà ïðîáëåìû ñïðàâåäëèâîñòè,
êàê êðèòåðèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ çà ïðåäåëàìè ïðàâà, íå ñóùåñòâóåò. Ð.Èåðèíã
óòâåðæäàë, ÷òî, «íå ïðàâî äîëæíî ñîîáðàçîâûâàòüñÿ ñî ñïðàâåäëèâîñòüþ,
à, íàîáîðîò, ìåðèëîì ñïðàâåäëèâîñòè ÿâëÿþòñÿ ïðèíöèïû çàðóáåæíîãî ïðàâà,
çàêðåïëÿþùåãî ýêâèâàëåíòíûå îòíîøåíèÿ, ñëîæèâøèåñÿ ìåæäó ñîáñòâåííèêàìè
35

Í.À. Áåðäÿåâ, Ãîñóäàðñòâî, [â:] Í.À. Áåðäÿåâ Íîâîå ðåëèãèîçíîå ñîçíàíèå
è îáùåñòâåííîñòü, Ëåíèçäàò, Ëåíèíãðàä 1990, ñ. 291.
36 Â.Ñ. Íåðñåñÿíö, Ôèëîñîôèÿ ïðàâà..., ñ. 451.
37 Ñì.: Á.Í. Êàøíèêîâ, Ëèáåðàëüíûå òåîðèè ñïðàâåäëèâîñòè è ïîëèòè÷åñêàÿ ïðàêòèêà
Ðîññèè, Âåëèêèé Íîâãîðîä 2004.
38 Ò. Ãîááñ, Ëåâèàôàí, èëè ìàòåðèÿ, ôîðìà è âëàñòü ãîñóäàðñòâà öåðêîâíîãî
è ãðàæäàíñêîãî, [â:] Ò. Ãîááñ, Ñî÷èíåíèÿ â 2 ò., ò. 2, ñîñò., ðåä., àâò. ïðèìå÷.Â. Â. Ñîêîëîâ; ïåð.
ëàò. è àíãë., Ìûñëü, Ìîñêâà 1991, ñ. 115.
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òîâàðîâ»39. Ïî åãî ìíåíèþ, çàêîí íè â êàêîì êðèòåðèè ñïðàâåäëèâîñòè íå
íóæäàåòñÿ40. «Ïðàâîâîé ïîçèòèâèçì èùåò òàêîé äåôèíèöèè ïðàâà,  ïèøåò
Î. Õ¸ôôå,  êîòîðàÿ áûëà áû ñâîáîäíà îò ïåðñïåêòèâû ñïðàâåäëèâîñòè,
÷òî, âïðî÷åì, íå èñêëþ÷àåò ïðîâîäèìîé âî èìÿ ñïðàâåäëèâîñòè êðèòèêè
äåéñòâóþùåãî ïðàâà» 41 . Ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîâîãî ïîçèòèâèçìà ïîäâåðãàþò ñîìíåíèþ ñàìó èäåþ ñïðàâåäëèâîñòè, åå ðîëü è çíà÷èìîñòü
â îáùåñòâåííîé æèçíè, â ïîëèòèêî-ïðàâîâîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà è åãî
èíñòèòóòîâ. Ïîñêîëüêó ãëàâíûì èñòî÷íèêîì çàêîíîâ ÿâëÿþòñÿ ðåøåíèÿ
çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, à ðåàëèçóþòñÿ îíè ïóòåì ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðèíóæäåíèÿ, òî çäåñü òåðÿåòñÿ öåííîñòü è åñòåñòâåííî-ïðàâîâàÿ ïðèðîäà
ñïðàâåäëèâîñòè.
Îïèðàÿñü íà òðóäû ïðåäñòàâèòåëåé ðóññêîé ôèëîñîôèè ïðàâà 42
ñ ðåøèòåëüíîé êðèòèêîé ïðàâîâîãî ïîçèòèâèçìà âûñòóïàþò ñòîðîííèêè
íåïîçèòèâèñòñêîé (ìîðàëüíî-ýòè÷åñêîé) òðàêòîâêè ïðàâà è ñïðàâåäëèâîñòè,
îòñòàèâàþùèå èäåþ âíóòðåííåé ñâÿçè ïðàâà è íðàâñòâåííîñòè, êîòîðóþ
ñåãîäíÿ ðàçâèâàþò ïðåäñòàâèòåëè ýòè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ ïðàâà. Òàê,
Ð.Ç. Ëèâøèö õàðàêòåðèçóåò ïðàâî êàê îïðåäåëåííóþ «ãóìàíèñòè÷åñêóþ èäåþ,
íîðìàòèâíî çàêðåïëåííóþ è ðåàëèçîâàííóþ â æèçíè»43. Ñ ïîçèöèé ìîðàëüíîýòè÷åñêîé òðàêòîâêè ïðàâî  ýòî ñîâîêóïíîñòü ýòè÷åñêèõ îáùíîñòíûõ
öåííîñòåé (ñïðàâåäëèâîñòü, ïîðÿäîê, íðàâñòâåííîñòü, ïðàâäèâîñòü, âåðíîñòü
è ò.ä.), ïåðâîíà÷àëüíî ïîêîÿùèõñÿ íà èäåå ðàâåíñòâà: ðàâíûì îáÿçàòåëüñòâàì
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ðàâíûå ïðàâà. Î÷åâèäíî, ÷òî ñîãëàñèòüñÿ ñ ýòè÷åñêîé
òðàêòîâêîé ïðàâà ìîæíî ëèøü ïðè óñëîâèè âûðàáîòêè îáùåçíà÷èìîé ñèñòåìû
öåííîñòåé, êîòîðóþ â îáùåñòâå, ðàçäèðàåìîì ïðîòèâîðå÷èÿìè, î÷åíü òðóäíî
ñôîðìóëèðîâàòü. Â ðåçóëüòàòå îáùåå ïîíÿòèå ñïðàâåäëèâîñòè ïîäìåíÿåòñÿ
ïàðòèêóëÿðíûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè î íåé. Èíòåðåñíî, ÷òî åùå äðåâíåðèìñêèå
þðèñòû îáðàùàëè âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïðàâî íå èñ÷åðïûâàåòñÿ êàêèì-ëèáî
îäíèì ñìûñëîì. Ïðàâî, ïèñàë Ïàâåë, óïîòðåáëÿåòñÿ, ïî ìåíüøåé ìåðå, â äâóõ
ñìûñëàõ. Âî-ïåðâûõ, ïðàâî îçíà÷àåò òî, ÷òî «âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ñïðàâåäëèâûì
è äîáðûì», ò.å. åñòåñòâåííîå ïðàâî. Âî-âòîðûõ, ïðàâî  ýòî òî, ÷òî ïîëåçíî
âñåì èëè ìíîãèì â êàêîì-ëèáî ãîñóäàðñòâå44.
39 Ã. Èåðèíã, Öåëü â ïðàâå, ò. 1, ïåð. Â.Ð. Ëèïêîãî, Í.Â. Ìóðàâüåâà, Í.Ô. Äåðþæèíñêîãî, Èçä.
Í.Â. Ìóðàâüåâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1881, ñ. 176.
40 Ñì.: Ã. Èåðèíã, Áîðüáà çà ïðàâî, «Êíèæíîå äåëî» 1901, ñ. 49.
41 Î. Õ¸ôôå, Ñïðàâåäëèâîñòü. Ôèëîñîôñêîå ââåäåíèå, Ïðàêñèñ, Ìîñêâà 2007, ñ. 102.
42 B.C. Ñîëîâüåâ, Îïðàâäàíèå äîáðà. Íðàâñòâåííàÿ ôèëîñîôèÿ. Ñî÷èíåíèÿ â 2-õ òîìàõ,
Ìûñëü, Ìîñêâà 1990; Ï.È. Íîâãîðîäöåâ, Îá îáùåñòâåííîì èäåàëå, ñîñòàâëåíèå, ïîäãîòîâêà
òåêñòà, âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ À.Â. Ñîáîëåâà, «Ïðåññà», Ìîñêâà 1991.
43 Ð.Ç. Ëèâøèö, Ñîâðåìåííàÿ òåîðèÿ ïðàâà. Êðàòêèé î÷åðê, ðåä. Í.Ñ. Ìàëåèí, ÈÃèÏ ÐÀÍ,
Ìîñêâà 1992, ñ. 30.
44 Í.Í. Âîïëåíêî, Ñóùíîñòü, ïðèíöèïû è ôóíêöèè ïðàâà. Ó÷åáíîå ïîñîáèå, Èçäàòåëüñòâî
Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Âîëãîãðàä 1998. ñ. 34.
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Òàê, â êîíöåïöèè èíòåãðàòèâíîãî ïðàâîïîíèìàíèÿ Ð.Ç. Ëèâøèöà
ñî÷åòàþòñÿ ïîäõîäû ïîçèòèâèñòñêîé, åñòåñòâåííî-ïðàâîâîé è ñîöèîëîãè÷åñêîé
øêîë. Ïî ìíåíèþ äàííîãî ó÷åíîãî «áëèæå âñåãî ê ñóùíîñòè ïðàâà ïîäõîäèò
èäåÿ ñïðàâåäëèâîñòè»45. Ñóùíîñòü ïðàâà âûðàæåíà Ð.Ç. Ëèâøèöåì â ñëåäóþùåé ëàêîíè÷íîé, íî âåñüìà òî÷íîé ôîðìóëèðîâêå: «Ïðàâî åñòü íîðìàòèâíî
çàêðåïëåííàÿ è ðåàëèçîâàííàÿ ñïðàâåäëèâîñòü»46. Ýòà ôîðìóëèðîâêà, êàê
âèäèì, îõâàòûâàåò è åñòåñòâåííî-ïðàâîâîå, è íîðìàòèâè-ñòñêîå, è ñîöèîëîãè÷åñêîå ïîíèìàíèå ïðàâà. Åå ìîæíî ñ÷èòàòü «îáîáùàþùåé (èíòåãðàòèâíîé),
äàþùåé ïðåäñòàâëåíèå î ïðàâå êàê î åäèíñòâå èäåé, íîðì è îáùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé»47. Îäíîâðåìåííî çàìåòèì, ÷òî èíòåãðàòèâíâé ïîäõîä ê ïðàâó, êàê
îäíà èç ïîïóëÿðíûõ ïîñòêëàññè÷åñêèõ òåîðèé ïðàâà, âåäåò ê ñâîåîáðàçíîìó
óäâîåíèþ ïðàâà, ñ ÷åì âðÿä ëè ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ.
Ñóùíîñòü ïðàâà â þðèäèêî-ëèáåðòàðíîé êîíöåïöèè Â.Ñ. Íåðñåñÿíöà
âûðàæàåòñÿ â ïðèíöèïå ïðàâîâîãî ðàâåíñòâà, âûðàæàþùåãîñÿ ÷åðåç òðè
ðàâíîöåííûå èäåè: ôîðìàëüíîå ðàâåíñòâî, âñåîáùóþ íåîáõîäèìóþ ôîðìó
ñâîáîäû è ñïðàâåäëèâîñòü48. Ñ äàííûì ïîäõîäîì ñîëèäàðèçèðóþòñÿ è ðÿä
ñîâðåìåííûõ ó÷åíûõ-òðóäîâèêîâ49. Êàê ïèøåò Ê.Ë. Òîìàøåâñêèé, îò÷àñòè
ðàçäåëÿÿ è ðàçâèâàÿ þðèäèêî-ëèáåðòàðíóþ êîíöåïöèþ ïðàâîïîíèìàíèÿ,
â êà÷åñòâå ÷åòâåðòîãî ñóùíîñòíîãî è öåííîñòíîãî ïðèçíàêà è õàðàêòåðèñòèêè
ïðàâà êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåáåñíîâàòåëüíî ïðåäëàãàåò ïðèçíàòü èäåþ
ãóìàíèçìà. Çàêîíîäàòåëüñòâî, ïî åãî ìíåíèþ, ÿâëÿåòñÿ íîñèòåëåì (èñòî÷íèêîì)
ïîçèòèâíîãî ïðàâà ëèøü íàñòîëüêî, íàñêîëüêî åãî íîðìû ñîîòâåòñòâóþò
òðåáîâàíèÿì âñåîáùåé ñâîáîäû, ôîðìàëüíîãî ðàâåíñòâà, ñïðàâåäëèâîñòè
è ãóìàíèçìà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå çàêîíîäàòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ íåïðàâîâûì
è ñîäåðæèò â ñåáå íå ïðàâî, à óçàêîíåííûé ïðîèçâîë50. Ñ.Ï. Ìàâðèí îòìå÷àåò,
÷òî «ñâîáîäà, ðàâåíñòâî, ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü  òðè âûñøèõ ïðèíöèïà
ïðàâà, èìåþùèõ âñåîáùèé õàðàêòåð, íà êîòîðûõ îñíîâûâàåòñÿ åñòåñòâåííîå
òðóäîâîå ïðàâî è äîëæíî îñíîâûâàòüñÿ ïîçèòèâíîå òðóäîâîå ïðàâî» 51.
Â äàííîì ïîäõîäå, ïðèìåíèòåëüíî ê òðóäîâîìó ïðàâó, âî ìíîãîì âîñïðèíÿòû
45

Ð.Ç. Ëèâøèö, Òåîðèÿ ïðàâà: Ó÷åáíèê, 2-å èçä., «ÁÅÊ», Ìîñêâà 2001, ñ. 65.
Òàì æå, ñ. 68.
47 Òàì æå.
48 Ñì.: Â.Ñ. Íåðñåñÿíö, Ôèëîñîôèÿ ïðàâà..., ñ. 2426; Â.Ñ. Íåðñåñÿíö, Îáùàÿ òåîðèÿ
ãîñóäàðñòâà è ïðàâà: Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ, Èçäàòåëüñêàÿ ãðóïïà ÍÎÐÌÀ-ÈÍÔÐÀ  Ì, Ìîñêâà 2002,
ñ. 7071.
49 Ñì.: Ñ.Ï. Ìàâðèí, Ì.Â. Ôèëëèïîâà, Å.Á. Õîõëîâ, Òðóäîâîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê. Èçä.
äîì Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2005, ñ. 40; Í.È. Äèâååâà, Òåîðåòè÷åñêèå ïðîáëåìû èíäèâèäóàëüíîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé:
Ìîíîãðàôèÿ. Àçáóêà, Áàðíàóë 2008, ñ. 2426.
50 Ñì.: Ê.Ë. Òîìàøåâñêèé, Î÷åðêè òðóäîâîãî ïðàâà. Èñòîðèÿ, ôèëîñîôèÿ, ïðîáëåìû
ñèñòåì è èñòî÷íèêîâ, Èçäàòåëüñêèé öåíòð ÁÃÓ, Ìèíñê 2009, ñ. 73.
51 Ñì.: Òðóäîâîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê, ðåä. Ñ.Ï. Ìàâðèí, Å.Á. Õîõëîâà, Þðèñòú, Ìîñêâà
2003, ñ. 86.
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òåîðèÿ åñòåñòâåííîãî ïðàâà è þðèäèêî-ëèáåðòàðíàÿ êîíöåïöèÿ ïðàâîïîíèìàíèÿ.
Îòëè÷èå òðàêòîâêè åñòåñòâåííîãî òðóäîâîãî ïðàâà ó Ñ.Ï. Ìàâðèíà îò
þðèäèêî-ëèáåðòàðíîé êîíöåïöèè ïðàâîïîíèìàíèÿ Â.Ñ. Íåðñåñÿíöà ñîñòîèò
â çàìåíå ïîíÿòèÿ «ñïðàâåäëèâîñòü» êàòåãîðèåé «ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü»,
à òàêæå â òîì, ÷òî Â.Ñ. Íåðñåñÿíö èçáåãàåò òåðìèíà «åñòåñòâåííîå ïðàâî»,
ðàçëè÷àÿ ïðè ýòîì ïðàâî è çàêîí.
Â êîíòåêñòå èíòåãðàöèè ïîçèòèâèçìà è òåîðèè åñòåñòâåííîãî ïðàâà
(þñíàòóðàëèçìà) ñïðàâåäëèâîñòü âûðàæàåò ñåáÿ â êà÷åñòâå ïðèíöèïà ïðàâà.
Ïî ìíåíèþ Î. Õ¸ôôå «â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè îíî [ïîíÿòèå ñïðàâåäëèâîñòè
 À.Á.] îçíà÷àåò êàê ñîäåðæàòåëüíóþ öåííîñòü ïðàâà ñ îáúåêòèâíîé òî÷êè
çðåíèÿ, òàê è äîáðîïîðÿäî÷íîñòü êàêîãî-ëèáî ëèöà ñ ñóáúåêòèâíîé»52 .
Ñïðàâåäëèâîñòü, äî íåêîòîðîé ñòåïåíè âûðàæàþùàÿñÿ êàê äîáðàÿ ñîâåñòü,
âûñòóïàåò â âèäå îáùåãî, ãåíåðàëüíîãî ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
÷àñòíîïðàâîâîãî îáîðîòà è â ýòîé ñâÿçè íàëàãàåò íà âñåõ ó÷àñòíèêîâ
ãðàæäàíñêèõ ïðàâîîòíîøåíèé îáùèå, îñíîâîïîëàãàþùèå îáÿçàííîñòè,
ïðèçûâàåò èõ ê ðàçóìíîìó îñóùåñòâëåíèþ ïðàâ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ
ïðåäíàçíà÷åíèåì è öåëüþ, ê íàäëåæàùåìó èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé,
óâàæåíèþ ñâîåãî êîíòðàãåíòà, óñòàíîâëåíèþ ñ íèì äîâåðèòåëüíûõ
îòíîøåíèé, ïðîíèêíóòûõ äóõîì ñïðàâåäëèâîñòè, ñîòðóäíè÷åñòâà, âçàèìíîé
ïîìîùè, âèäÿùåãî â êîíòðàãåíòå ðàâíîãî ñåáå, ïðèçíàþùåãî åãî òàêîâûì, ò.å.
ôîðìèðîâàíèþ íîðìàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, à íå ê îòñòóïëåíèþ îò
íèõ, è â ðåçóëüòàòå ïðèâîäèò ê ïîñòîÿííîìó âîñïðîèçâåäåíèþ ïðàâà
ïåðâîíà÷àëüíî íà ýëåìåíòàðíîì, à, â êîíå÷íîì ñ÷åòå,  íà âñåîáùåì,
óíèâåðñàëüíîì óðîâíå. Òàêîå ïîíèìàíèå ïðàâà áûëî õàðàêòåðíî äëÿ Ã. Ãåãåëÿ,
êîòîðûé â Ôèëîñîôèè ïðàâà ïèñàë î òîì, ÷òî «ÿ îáëàäàþ ñîáñòâåííîñòüþ óæå
íå òîëüêî ïîñðåäñòâîì âåùè è ìîåé ñîáñòâåííîé âîëè, à òàêæå ïîñðåäñòâîì
äðóãîé âîëè è, ñëåäîâàòåëüíî, â íåêîåé îáùåé âîëå [...]. Äîãîâîð ïðåäïîëàãàåò,
÷òî âñòóïàþùèå â íåãî ïðèçíàþò äðóã äðóãà ëèöàìè è ñîáñòâåííèêàìè [...]
ìîìåíò ïðèçíàíèÿ â íåì óæå ñîäåðæèòñÿ è ïðåäïîëàãàåòñÿ» 53 . Íà
èñòîðè÷åñêîì ìàòåðèàëå ãåãåëåâñêèå èäåè ðàçâèâàåò Ä.Â. Äîæäåâ: «Ïðèçíàíèå
âîëè äðóãîãî, óâàæåíèå ê àâòîíîìèè êîíòðàãåíòà îêàçûâàåòñÿ îäíîé èç ôîðì
âûðàæåíèÿ ñîáñòâåííîé àâòîíîìèè, çàÿâëåíèÿ î ñîöèàëüíîé öåííîñòè
ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè. Ñîáëþäàÿ óñòàíîâëåííûå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ, ñóáúåêò
îáåñïå÷èâàåò äåéñòâåííîñòü ñâîåãî âîëåèçúÿâëåíèÿ, çàùèòó è ïðî÷íîñòü òîé
èëè èíîé ñîçäàííîé èì ñîöèàëüíîé ñâÿçè [...]. Íà óðîâíå èíäèâèäóàëüíûõ
ïîâåäåí÷åñêèõ óñòàíîâîê è öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé òàêàÿ êîíôîðìíîñòü
ïðèíöèïàì ñïðàâåäëèâîñòè âûðàæàåò ïîíÿòèå äîáðîñîâåñòíîñòè. Ýòîò
ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêò ïðàâîâîãî ïîâåäåíèÿ, áóäó÷è ïðîäóêòîì ïðàâîâîãî
ïðèíöèïà ôîðìàëüíîãî ðàâåíñòâà è ñîðàçìåðíîñòè â îòíîøåíèÿõ îáìåíà,
52
53

Î. Õ¸ôôå, Ñïðàâåäëèâîñòü..., ñ. 10.
Ã.Â.Ô. Ãåãåëü, Ôèëîñîôèÿ ïðàâà..., ñ. 128.
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îòðàæàåò íåîáõîäèìîå ñîó÷àñòèå ñóáúåêòà ïðàâîâîãî îáùåíèÿ â ôîðìèðîâàíèè
è ïîääåðæàíèè ïðàâîâûõ óñòàíîâîê è ïðèíöèïîâ»54.
Ýòîò æå èíòåãðàòèâíûé ïîäõîä ïðîñìàòðèâàåòñÿ â Ïðèíöèïàõ ìåæäóíàðîäíûõ êîììåð÷åñêèõ äîãîâîðîâ 2010 ã.55 è â Ïðèíöèïàõ Åâðîïåéñêîãî
äîãîâîðíîãî ïðàâà56.
Â óñëîâèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ íîâîé ñèñòåìû öåííîñòåé ñîáëþäåíèå
òðåáîâàíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ïðåäïîëàãàåò âûðàáîòêó ñîäåðæàòåëüíîãî
îïðåäåëåíèÿ ïðàâà. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ïîòåíöèàë äåéñòâèòåëüíî èíòåãðàòèâíîé
ïðàâîâîé äîêòðèíû ñîäåðæèòñÿ â ðÿäå ïîñòêëàññè÷åñêèõ òåîðèé ïðàâà,
â ÷àñòíîñòè, â ðàçðàáàòûâàåìîé À.Â. Ïîëÿêîâûì êîììóíèêàòèâíîé òåîðèè
ïðàâà, ïðåäóñìàòðèâàþùåé íå òîëüêî îòêàç îò ïðèçíàíèÿ ãîñóäàðñòâà
â êà÷åñòâå åäèíñòâåííîãî öåíòðà ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâà, íî åãî âîçíèêíîâåíèå
â ïðîöå ññå êîììóíèêàöèè èíäèâèäîâ 57 . Ñòîëü æå ìíîãîîáåùàþùè
ïåðñïåêòèâû äèàëîãè÷åñêîé êîíöåïöèè Ë.È. ×åñòíîâà58, à ðàâíî ìàòåðèàëèñòè÷åñêîé òåîðèè ïðàâà, ðàçâèâàåìîé Â.Ì. Ñûðûõ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé
äîêòðèíîé, ïî ñóòè äåëà íå èìåþùåé íè÷åãî îáùåãî ñ ýòàòèñòñêîé (íîðìàòèâèñòñêîé) òðàêòîâêîé, äîìèíèðîâàâøåé â ñîâåòñêèé ïåðèîä, ïðàâî
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîöèàëüíóþ ñâÿçü, ïðè êîòîðîé ëèöî, âñòóïàÿ âî
âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè, â ñîñòîÿíèè ðåàëèçîâûâàòü ñâîè ñóáúåêòèâíûå
ïðàâà, íå ïîñÿãàÿ íà ïðàâà è ñâîáîäû äðóãèõ ëèö59. Î÷åâèäíî, ÷òî â äàííûõ
ïîäõîäàõ ïðåäïîëàãàåòñÿ íå óðàâíèâàþùàÿ è ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü,
î êîòîðûõ ãîâîðèë Àðèñòîòåëü, à òàê íàçûâàåìàÿ êîììóòàòèâíóþ ñïðàâåäëèâîñòü,
êîòîðóþ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïðèíöèï ïðàâîìåðíûõ îæèäàíèé,
îçíà÷àþùèé, ÷òî êàæäîå ëèöî, íå íàðóøàþùååïðàâî, âïðàâå ïîëàãàòü, ÷òî
è äðóãèå ëèöà òàêæå íå íàðóøàþò òðåáîâàíèÿ ïðàâà60.
Ïðåîäîëåòü ðàçíîãëàñèÿ â îáùåñòâå, ïîäíÿòüñÿ íàä ÷àñòíûìè èíòåðåñàìè,
îáåñïå÷èòü òåì ñàìûì íàäëåæàùåå (òî åñòü ñïðàâåäëèâîå) ïðèçíàíèå,
54 Ñì.: Ä.Â. Äîæäåâ, Äîáðîñîâåñòíîñòü (bonafides) êàê ïðàâîâîé ïðèíöèï, [â:] Ïîëèòèêîïðàâîâûå öåííîñòè: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü, ðåä. Â.Ñ. Íåðñåñÿíö, Ýäèòîðèàë ÓÐÑÑ, Ìîñêâà
2000, ñ. 9697.
55 Ñì.: Ïðèíöèïû ìåæäóíàðîäíûõ êîììåð÷åñêèõ äîãîâîðîâ ÓÍÈÄÐÓÀ 2010, ïåð. c àíãë.
À.Ñ. Êîìàðîâà, Ñòàòóò, Ìîñêâà 2013, LXXIV.
56 Ñì.: Ïðèíöèïû Åâðîïåéñêîãî äîãîâîðíîãî ïðàâà, «Æóðíàë ìåæäóíàðîäíîãî ÷àñòíîãî
ïðàâà» 1999, ¹ 1, (23), ñ. 4070; ñì. òàêæå: Ïðèíöèïû Åâðîïåéñêîãî äîãîâîðíîãî ïðàâà (÷àñòè I
è II ïðèíÿòû â 1999 ã., ÷àñòü III  â 2002 ã.), ïåðåâîä Î. Ëàíäî, [online] <www.web1.law.edu.ru/
norm/norm.asp?normk>.
57 Ñì.: À.Â. Ïîëÿêîâ, Îáùàÿ òåîðèÿ ïðàâà: ïðîáëåìû èíòåðïðåòàöèè â êîíòåêñòå
êîììóíèêàòèâíîãî ïîäõîäà, Èçä. äîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2004.
58 Ñì.: Ë.È. ×åñòíîâ, Ïîñòêëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ ïðàâà: ìîíîãðàôèÿ, Àëåô-Ïðåññ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2012.
59 Â.Ì. Ñûðûõ, Ìàòåðèàëèñòè÷åñêîå ïîíèìàíèå ïðàâà è ñïðàâåäëèâîñòè, «Ïðàâîâåäåíèå»
2013, ¹ 2, ñ. 20.
60 Ñì.: Ä.È. Äåäîâ, Þðèäè÷åñêèé ìåòîä: íàó÷íîå ýññå. Âîëòåðñ Êëóâåð, Ìîñêâà 2008.
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óäîâëåòâîðåíèå è çàùèòó êàæäîãî îñîáåííîãî èíòåðåñà, î÷åâèäíî, âîçìîæíî
áëàãîäàðÿ âñåîáùíîñòè, ñâîéñòâåííîé ïðàâîâîìó íà÷àëó, ïðàâîâîìó ðàâåíñòâó.
Ïîïóòíî çàìåòèì, ÷òî â êà÷åñòâå èíòåãðàòèâíîé þðèñïðóäåíöèè Ã.Äæ. Áåðìàí
ïðåäëîæèë èñòîðè÷åñêóþ øêîëó, êîòîðóþ, ïîñêîëüêó íàïîëíåíèå
ñïðàâåäëèâîñòè èñòîðè÷åñêè ðàçëè÷íî, ñîåäèíèë ñ òåîðèåé åñòåñòâåííîãî ïðàâà
è ïðàâîâûì ïîçèòèâèçìîì. Â ýòîì ñëó÷àå äîñòîèíñòâà êàæäîãî èç ýòèõ
ïîäõîäîâ  ìîðàëüíîãî, ïîëèòè÷åñêîãî è èñòîðè÷åñêîãî  áûëè áû ñîõðàíåíû,
à èõ íåäîñòàòêè óñòðàíåíû61.
Îòäàâàÿ «êàæäîìó ñâîå», ïðàâîâàÿ ñïðàâåäëèâîñòü äåëàåò ýòî åäèíñòâåííî
âîçìîæíûì, âñåîáùèì è ðàâíûì äëÿ âñåõ ïðàâîâûì ñïîñîáîì. Äëÿ
ïîñëåäîâàòåëåé ëèáåðòàðíîãî ïðàâîïîíèìàíèÿ, ïðàâî ñâîäèòñÿ ê ñâîáîäå62
è ñïðàâåäëèâîñòè. Â ñâîå âðåìÿ Öèöåðîí îòìå÷àë, ÷òî îñíîâíîå íàçíà÷åíèå
ñïðàâåäëèâîñòè ñîñòîèò èìåííî â òîì, ÷òî îíà «âîçäàåò êàæäîìó ñâîå
è ñîõðàíÿåò ðàâåíñòâî ìåæäó íèìè»63. «Ñïðàâåäëèâîñòü,  ïèñàë Ò. Ãîááñ,
 åñòü íåèçìåííàÿ âîëÿ äàâàòü êàæäîìó ÷åëîâåêó åãî ñîáñòâåííîå»64, ÷òî åìó
ñâîéñòâåííî è íàäëåæèò âîçäàòü ñ òî÷êè çðåíèÿ Ñîçäàòåëÿ. Ïðè ýòîì ëþáûå
ïðåèìóùåñòâà, ïðèâèëåãèè èëè êàæóùèåñÿ óùåìëåíèÿ äîëæíû èìåòü öåëüþ
ëèøü ñîäåéñòâèå íîðìàëüíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþäåé. Òàê, âñåãäà áóäåò
ñïðàâåäëèâûì îêàçûâàòü íàäëåæàùóþ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü ìàëîëåòíèì
äåòÿì, ñòàðèêàì, æåíùèíàì è áîëüíûì ëèáî ïðåäîñòàâëÿòü ïðèâèëåãèè äëÿ
âûðàâíèâàíèÿ èõ ïîëîæåíèÿ â îáùåñòâå.
Áëàãîäàðÿ ïðèíöèïó ôîðìàëüíî-ïðàâîâîãî ðàâåíñòâà, ïðàâîâàÿñïðàâåäëèâîñòü â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü äåéñòâèòåëüíî áåñïðèñòðàñòíûé ïîäõîä, çàùèòó
è âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè èíòåðåñîâ êàæäîãî ÷åëîâåêà. «Íî â äàííîì ñëó÷àå
ìû èìååì äåëî ñ ôîðìàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòüþ, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé
ïðîöåäóðó, ñëåäîâàíèå êîòîðîé îáåñïå÷èâàåò ïðàâèëüíûé, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò.
Ôîðìàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü, âîñïðèíÿâ îò ðàâåíñòâà òàêèå ÷åðòû, êàê
âñåîáùíîñòü, îáùåîáÿçàòåëüíîñòü èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü ïðîèçâîëà
â îáðàùåíèè ñ ëþäüìè è â îáðàùåíèè ëþäåé ñ íîðìàìè»65.
Âìåñòå ñ òåì äàëåêî íå âñåìè èññëåäîâàòåëÿìè êàòåãîðèè «ñïðàâåäëèâîñòü»
ïðèäàåòñÿ ðåøàþùåå çíà÷åíèå â ñèñòåìå ñóùíîñòíûõ ïðèçíàêîâ ïðàâà66, õîòÿ
ñòðåìëåíèå ê ñïðàâåäëèâîñòè â ïðàâå ñâîéñòâåííî âñåì ïðàâîâûì ñèñòåìàì.
Äðóãèìè ñëîâàìè, äàëåêî íå âñÿêàÿ ìîðàëüíàÿ íîðìà ìîæåò ïîëó÷èòü
ïðàâîâóþ ôîðìó è îäíîâðåìåííî íå âñÿêàÿ ïðàâîâàÿ íîðìà èìååò ìîðàëüíóþ
61 Ã.Äæ. Áåðìàí, Èíäèâèäóàëèñòñêàÿ è êîììóíèòàðíàÿ òåîðèÿ ñïðàâåäëèâîñòè:
èñòîðè÷åñêèé ïîäõîä, [â:] Ã.Äæ. Áåðìàí, Âåðà è çàêîí: ïðèìèðåíèå ïðàâà è ðåëèãèè, ïåðåâîä
ñ àíãë. Ä. Øàáåëüíèêîâà, Ì. Òèìåí÷èêîâà, «Ad Marginem», Ìîñêâà 1999, ñ. 301.
62 Ñì.: Â.Ñ. Íåðñåñÿíö, Îáùàÿ òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà..., ñ. 10.
63 Öèöåðîí, Äèàëîãè «Î ãîñóäàðñòâå. Î çàêîíàõ», Íàóêà, Ìîñêâà 1966, ñ. 56, 126.
64 Ò. Ãîááñ, Ëåâèàôàí..., ñ. 110.
65 Ã.Â. Ìàëüöåâ, Ïîíèìàíèå ïðàâà. Ïîäõîäû è ïðîáëåìû, Ïðîìåòåé, Ìîñêâà 1999, ñ. 181.
66 Ñì.: Ì. âàí Õóê, Ïðàâî êàê êîììóíèêàöèÿ, ïåð. ñ àíãë. Ì.Â. Àíòîíîâà, À.Â. Ïîëÿêîâà,
Èçä. äîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2012, ñ. 86.
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ñîñòàâëÿþùóþ. Îá ýòîì ïèñàë óæå Ã.Ô. Øåðøåíåâè÷: «Âî-ïåðâûõú,
ñîäåðæàíiå íîðìú ïðàâà ìîæåò áûòü íðàâñòâåííî-áåçðàçëè÷íî. [...] Âîâòîðûõú, ñîäåðæàíiå íîðìú ïðàâà ìîæåò áûòü áåçíðàâñòâåííî» 67 . Íà
ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó ïðàâîì è ìîðàëüþ, âêëþ÷àÿ ñïðàâåäëèâîñòü â êà÷åñòâå
îäíèõ èç âàæíåéøèõ íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé â ðåãóëèðîâàíèè
èìóùåñòâåííûõ, ñåìåéíûõ, òðóäîâûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ
îòíîøåíèé îáðàùàëè âíèìàíèå è ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâà 68 . Ñòîðîííèêè ìàòåðèàëèñòè÷åñêîé òåîðèè ïðàâà ïîëàãàþò, ÷òî
â ñèñòåìå ïðàâà ïðèíöèï ñïðàâåäëèâîñòè íå ÿâëÿåòñÿ âñåîáùèì â ñèëó
ñëåäóþùèõ ïðè÷èí: (1) ïðåäìåò ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çíà÷èòåëüíî øèðå
ñôåðû äåéñòâèÿ ñïðàâåäëèâîñòè â ïðàâå; (2) èìååòñÿ ðÿä ïðàâîîòíîøåíèé íå
â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì ñïðàâåäëèâîñòè; (3) ñïðàâåäëèâîñòü  ÷àñòü ïðàâîñîçíàíèÿ è ëåæèò çà ïðåäåëàìè ïðàâà69. Ïîýòîìó,
õîòÿ â ìàòåðèàëèñòè÷åñêîé òåîðèè ïðàâà êàòåãîðèÿ ñïðàâåäëèâîñòè
èñïîëüçóåòñÿ, îäíàêî îñíîâíûì ïðèçíàêîì ïðàâà ñ÷èòàþò íå ñïðàâåäëèâîñòü,
à ýêâèâàëåíòíîñòü. Íå áåçîñíîâàòåëüíî Ã.Â. Ìàëüöåâ ïîëàãàåò, ÷òî «ðå÷ü
â äàííîì ñëó÷àå èäåò î ñîâîêóïíîñòè ðàñïðåäåëèòåëüíûõ îòíîøåíèé ìåæäó
ëþäüìè è ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè (êëàññàìè, êîëëåêòèâàìè), êîòîðûå
îòêðûâàþò èì ïðÿìîé äîñòóï ê ïîòðåáëåíèþ, êàê îíî õàðàêòåðèçóåòñÿ
â ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè, à òàêæå ê ïðèñâîåíèþ, óñâîåíèþ øèðîêîãî
êîìïëåêñà æèçíåííûõ óñëîâèé ïîçèòèâíîãî èëè íåãàòèâíîãî õàðàêòåðà,
îáðàçóþùèõ ðåàëüíûé ñòàòóñ òîãî èëè èíîãî ñóáúåêòà â îáùåñòâå [...]. Ñþäà
âõîäÿò íå òîëüêî ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ïðåäìåòû, âåùè, óñëóãè, äåíüãè
è ò.ä., íî è ðÿä èäåàëüíûõ îáúåêòîâ, ñïåöèôè÷åñêèõ öåííîñòåé, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ïðåäìåòîì âçàèìíûõ ïðåäñòàâëåíèé èëè ðàçäåëåíèé ìåæäó êëàññàìè,
ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè è èíäèâèäàìè» 70 . Íåìàëîå ÷èñëî îòíîøåíèé
èíäèôôåðåíòíû îòíîñèòåëüíî ëþáîãî ðîäà èäåîëîãè÷åñêèõ îöåíîê, âêëþ÷àÿ
ñïðàâåäëèâîñòü. Ìîæíî óêàçàòü íà òàêèå îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì
ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ áëàã, êàê: (1) òåõíèêî-ïðîèçâîäñòâåííûå
(òåõíîëîãè÷åñêèå); (2) îòíîøåíèÿ â ñôåðå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
îêàçàíèÿ óñëóã ìåäèöèíñêîãî õàðàêòåðà; (3) òðàíñïîðòíûõ è èíûõ óñëóã;
(4) ïðîöåññóàëüíûå îòíîøåíèÿ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ïðàâîòâîð÷åñêèõ
îðãàíîâ, à ðàâíî ñóäà è èíûõ ïðàâîïðèìåíèòåëüíûõ è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ. Òàê, âðÿä ëè ìîæíî óâèäåòü êàêîå-ëèáî ìîðàëüíîå ñîäåðæàíèå
â ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ íîðìàõ, îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê, íàïðèìåð, â ñîçäàíèÿ
67 Ã.Ô. Øåðøåíåâè÷, Îáùàÿ òåîðiÿ ïðàâà. Ôèëîñîôiÿ ïðàâà, ò. I: ×àñòü òåîðåòè÷åñêàÿ,
Äàâèäú Ãëèêñìàíú, Ðèãà 1924, ñ. 319.
68 Ñì. íàïðèìåð: Ã.Ê. Äìèòðèåâà, Ìîðàëü è ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî. Ìåæäóíàðîäíûå
îòíîøåíèÿ, Ìîñêâà 1991.
69 Â.Ì. Ñûðûõ, Ìàòåðèàëèñòè÷åñêîå ïîíèìàíèå ïðàâà è ñïðàâåäëèâîñòè, «Ïðàâîâåäåíèå»
2013, ¹ 2, ñ. 30.
70 Ã.Â. Ìàëüöåâ, Ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü è ïðàâî, Ìûñëü, Ìîñêâà 1977, ñ. 66.
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è äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêèõ ëèö, ôîðìàõ çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ
äîãîâîðîâ, óñëîâèÿõ èõ äåéñòâèòåëüíîñòè è ò.ä. Ïîäîáíîãî ðîäà ïðèìåðû,
èëëþñòðèðóþùèå áåçðàçëè÷íîå îòíîøåíèå ìîðàëè ê ñîäåðæàíèþ ïðàâîâûõ
íîðì, ìîæíî ïðèâåñòè èç äðóãèõîòðàñëåé ïðàâà.
Âìåñòå ñ òåì îïðåäåëåííàÿ ÷àñòü ïðàâîîòíîøåíèé äàëåêè îò ïðèíöèïà
ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè è, ñîîòâåòñòâåííî, âîçíèêàþò è ðàçâèâàþòñÿ
âîïðåêè åé. Êàê ñïðàâåäëèâî óòâåðæäàåò Î.È. Öèáóëåâñêàÿ íå âñå çàêîíû,
äàæå îñíîâàííûå íà ñïðàâåäëèâîñòè, ÿâëÿþòñÿ íðàâñòâåííûìè 71 . Íå
âïèñûâàþòñÿ â êðèòåðèè ñîâðåìåííîãî ïîíèìàíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè íåêîòîðûå
ìåòîäû îáåñïå÷åíèÿ äåéñòâèÿ è çàùèòû ïðàâà ñ ïîìîùüþ ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðèíóæäåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ.
Âðÿä ëè ñîãëàñóþòñÿ ñ ïðèíöèïîì ñïðàâåäëèâîñòè íîðìû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà,
ðàçðåøàþùèå èçûìàòü ó íåïëàòåæåñïîñîáíîãî ëèöà (áàíêðîòà) ìàòåðèàëüíûå
ðåñóðñû è äåíåæíûå ñðåäñòâà, ëèøàòü åãî íåäâèæèìîñòè. Òàêèì îáðàçîì,
â òåõ îáëàñòÿõ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, êîòîðûå íåéòðàëüíû îòíîñèòåëüíî
èäåè ñïðàâåäëèâîñòè, åå ìåñòî çàìåùàåò èäåÿ ýêâèâàëåíòíîñòè, ñîîòâåòñòâåííî
ïðèíöèï ñïðàâåäëèâîñòè ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íå íà âñþ ñèñòåìó ïðàâà.
Íî îïðåäåëÿòü ïðàâî ÷åðåç ñïðàâåäëèâîñòü íåäîïóñòèìî, ïîñêîëüêó ïðè
òàêîì ïîäõîäåïî ñóùåñòâó îòîæäåñòâëÿþòñÿ, õîòÿ è âçàèìîñâÿçàííûå,
âçàèìîïðîíèêàþùèå, íî, òåì íå ìåíåå, ñàìîñòîÿòåëüíûå íîðìàòèâíûå
ñèñòåìû: ïðàâà è ìîðàëè. Áîëåå òîãî, ñïðàâåäëèâîñòü âðÿä ëè äîïóñòèìî
îòíîñèòü ê ÷èñëó ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ ïðàâà. Òàêîâûìè â äåéñòâèòåëüíîñòè
ÿâëÿþòñÿ: ðàâåíñòâî, ñâîáîäà âîëè, âçàèìîçàâèñèìîñòü, ýêâèâàëåíòíîñòü,
âñåîáùíîñòü 72. È. Êàíò ïîä÷åðêèâàë, ÷òî, íà÷èíàÿ ñ Öèöåðîíà ó÷åíèå
î íðàâñòâåííîñòè (ìîðàëè) èìåíóåòñÿ ó÷åíèåì òîëüêî îá îáÿçàííîñòÿõ, à íå
è ïðàâàõ â ñèëó òîãî, ÷òî ìîðàëüíûé çàêîí ïðåäïèñûâàåò äîëã (îáÿçàííîñòü),
èñõîäÿ èç êîòîðîãî âïîñëåäñòâèè ìîæíî âûâåñòè ïîíÿòèÿ î ïðàâàõ73. Íà
ïðèíöèïèàëüíîå ðàçëè÷èå ïðàâà è ìîðàëè óêàçûâàëè íå ðàç. Íàïðèìåð,
Í.Ì. Êîðêóíîâ îòìå÷àë, ÷òî «èç íðàâñòâåííûõ íîðì âûâîäèòñÿ òîëüêî
áåçóñëîâíûé íðàâñòâåííûé äîëã; èçþðèäè÷åñêèõ  îáóñëîâëåííûå äðóã
äðóãîì ïðàâî è îáÿçàííîñòü74. Î÷åâèäíî, ñëåäóåò óïîìÿíóòü, ÷òî ðàçëè÷åíèå
ïðàâà è ìîðàëè ïîëîæèë â îñíîâó ñâîåé ïñèõîëîãè÷åñêîé òåîðèè ïðàâà
Ë.È. Ïåòðàæèöêèé75.
71 Ñì.: Î.È. Öûáóëåâñêàÿ, Ìîðàëü, ïðàâî, âëàñòü, ðåä. Í.È. Ìàòóçîâ, Ïîâîëæñêàÿ àêàäåìèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èì. Ï. À. Ñòîëûïèíà, Ñàðàòîâ 2004, ñ. 14.
72 Ñì.: Â.Ì. Ñûðûõ, Ìàòåðèàëèñòè÷åñêîå ïîíèìàíèå ïðàâà è ñïðàâåäëèâîñòè,
«Ïðàâîâåäåíèå» 2013, ¹ 2, ñ. 20.
73 Ñì.: È. Êàíò, Ìåòàôèçèêà íðàâîâ, [â:] È. Êàíò, Ñî÷.: â 6 ò., ò. 4, ÷. 2, ðåä Â.Ô. Àñìóñ,
À.Â. Ãóëûãà, Ò.È. Îéçåðìàí, Ìûñëü, Ìîñêâà 1965, ñ. 149.
74 Ñì.: Í.Ì. Êîðêóíîâ, Ëåêöèè ïî îáùåé òåîðèè ïðàâà, ïðåäèñëîâèå È.Þ. Êîçëèõèíà,
«Þðèäè÷åñêèé öåíòð Ïðåññ», Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2003, ñ. 61.
75 Ñì.: Ë.È. Ïåòðàæèöêèé, Òåîðèÿ ïðàâà è ãîñóäàðñòâà â ñâÿçè ñ òåîðèåé íðàâñòâåííîñòè,
«Ëàíü», Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2000.
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Âìåñòå ñ òåì íåëüçÿ íå îòìåòèòü ñâîåîáðàçíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
è âçàèìîñâÿçè ïðàâà è ìîðàëè â äîñòèæåíèè îáùèõ äëÿ íèõ öåëåé, èñïîëüçóÿ
äëÿ ýòîãî ïðèñóùèå ýòèì íîðìàòèâíûì ñèñòåìàì ìåòîäû. «Òàì, ãäå ïðàâî
îòêàçûâàåòñÿ äàâàòü êàêèå-ëèáî ïðåäïèñàíèÿ, âûñòóïàåò ñî ñâîèìè âåëåíèÿìè
íðàâñòâåííîñòü; òàì, ãäå íðàâñòâåííîñòü áûâàåò íåñïîñîáíà îäíèì ñâîèì
âíóòðåííèì àâòîðèòåòîì ñäåðæèâàòü ïðîÿâëåíèÿ ýãîèçìà, íà ïîìîùü åé
ïðèõîäèò ïðàâî ñî ñâîèì âíåøíèì ïðèíóæäåíèåì» 76. Îäèí èç âåäóùèõ
ñîâðåìåííûõ ôèëîñîôîâ ïðàâà Ð. Àëåêñè òàêæå âûäâèãàåò òåçèñ î íåîáõîäèìîé
ñâÿçè ïðàâà è ìîðàëè77. Íåñîìíåííî, ÷òî ýòà, êàçàëîñü áû, ñóãóáî òåîðåòè÷åñêàÿ
ïðîáëåìà èìååò âàæíûå ïðàêòè÷åñêèå ñëåäñòâèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, â ñëó÷àÿõ,
êîòîðûå îí, òàêæå êàê Ã. Ðàäáðóõ, íàçûâàåò çàêîííîé íåñïðàâåäëèâîñòüþ.
Íåìàëîâàæíî òàêæå è òî, ÷òî êàê ñïðàâåäëèâî îòìåòèëà ñòîðîííèê
ëèáåðòàòîðíîé òåîðèè ïðàâà Í.Â. Âàðëàìîâà «ëþáàÿ ðàöèîíàëüíàÿ òðàêòîâêà
ñïðàâåäëèâîñòè íà äåëå âïîëíå îêàçûâàåòñÿ ïîçèòèâèñòñêîé (ëèøåííîé
ñîäåðæàòåëüíîé ñïåöèôèêè) è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ñâîäèòñÿ ê ëè÷íîìó èëè
èíñòèòóöèîíàëüíî îôîðìëåííîìó ïðîèçâîëó, ïîñêîëüêó ñïðàâåäëèâûì
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïîëàãàåò òàêîâûì êîíêðåòíîå ëèöî èëè íàäëåæàùàÿ âëàñòíàÿ
èíñòàíöèÿ, ó÷ðåæäåííàÿ â ðàìêàõ ñóùåñòâóþùåãî ïîçèòèâíîãî ïðàâîïîðÿäêà»78,
÷òî, êîíå÷íî, íå îçíà÷àåò îòêàçà îò ïðèçíàíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè íå òîëüêî
â êà÷åñòâå îäíîãî èç åãî èäåéíûõ îñíîâàíèé, à ñêîðåå ñâèäåòåëüñòâóåò î ðîëè
ñïðàâåäëèâîñòè â êà÷åñòâå ïðèíöèïà ïðàâà.
Ó÷èòûâàÿ äèíàìè÷íîñòü ñîäåðæàíèÿ ìîðàëè, íåîáõîäèìîé ñîñòàâíîé
÷àñòüþ êîòîðîé, íàðÿäó, íàïðèìåð, ñ äîáðûìè íðàâàìè, ÿâëÿåòñÿ ñïðàâåäëèâîñòü, àìîðôíîñòü, ðàçìûòîñòü ìîðàëüíûõ íîðì, âûøåîòìå÷åííûé
îáúåäèíèòåëüíûé ïîäõîä íåèçáåæíî âåäåò ê çíà÷èòåëüíûõ ñîöèàëüíûì
èçäåðæêàì. Äî ñèõ ïîð ïðåäñòàâèòåëÿì âûøåîòìå÷åííûõ øêîë íå óäàëîñü
îòâåòèòü íà îñíîâîïîëàãàþùèå âîïðîñû: ÷òî ñïðàâåäëèâî, à ÷òî íåñïðàâåäëèâî
â îïðåäåëåííûõ ñîöèàëüíûõ êîîðäèíàòàõ è êòî áóäåò ýòî îïðåäåëÿòü.
Ïî ìíåíèþ Î. Õ¸ôôå ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå âèäû ñóùåñòâóþùèõ
íîðìàòèâíûõ ìîäåëåé ñïðàâåäëèâîñòè. (1) ìîäåëü íà îñíîâå êîîïåðàöèè
è óñòàíîâëåíèÿ êîíñåíñóñà; (2) ìîäåëü íà îñíîâå äîãîâîðà; (3) ìîäåëü íà
îñíîâå ðàöèîíàëüíûõ ïîíÿòèé è êàòåãîðèé; (4) ìîäåëü íà îñíîâå âçàèìíîãî
îáìåíà è êîììóíèêàöèè 79 . Âñå ïåðå÷èñëåííûå ìîäåëè íîðìèðîâàíèÿ
îòíîøåíèé èñõîäÿò èç õàðàêòåðèñòèêè ñïðàâåäëèâîñòè â êà÷åñòâå ðóêîâîäÿùåãî
ïðèíöèïà äîñòèæåíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà äëÿ ó÷àñòíèêîâ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîöåññà. Äëÿ öåëåé ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
76

Ï.È. Íîâãîðîäöåâ, Ïðàâî è íðàâñòâåííîñòü, «Ïðàâîâåäåíèå» 1995, ¹ 6, ñ. 113.
Ñì.: Ð. Àëåêñè, Ïîíÿòèå è äåéñòâèòåëüíîñòü ïðàâà (îòâåò þðèäè÷åñêîìó ïîçèòèâèçìó),
ïåð. ñ íåì. À.Í. Ëàïòåâà, Ô. Êàëüøîéåðà, «Èíôîòðîïèê», Ìîñêâà 2011, ñ. 4.
78 Í.Â. Âàðëàìîâà, Ôîðìàëüíîå ðàâåíñòâî êàê óíèâåðñàëüíûé ïðèíöèï ïðàâà, «Åæåãîäíèê
ëèáåðòàðíî-þðèäè÷åñêîé òåîðèè» 2009, ñ. 6970.
79 Ñì.: Î. Õ¸ôôå, Ñïðàâåäëèâîñòü...
77
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íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûìè ÿâëÿþòñÿ äâå ìîäåëè: ìîäåëü íà îñíîâå
âçàèìíîãî îáìåíà è êîììóíèêàöèè80 è ìîäåëü íà îñíîâå äîãîâîðà.
Ñïðàâåäëèâîñòü ñàìûì òåñíûì îáðàçîì ñâÿçàíà ñ èíòåðåñàìè, ñîâïàäåíèåêîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ â ïðîöåññå, äèàëîãà, êîììóíèêàöèè è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå,
â ñôåðå ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî îáîðîòà ïîëó÷àåò ñâîå âîïëîùåíèå â ñîãëàñîâàííîé ñòîðîíàìè ìîäåëè ïîâåäåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ èõ ðåàëèçàöèþ. Ïðè
ýòîì èíäèâèäóàëüíûå èíòåðåñû âîñõîäÿò ê ãðóïïîâûì, êîðïîðàòèâíûì
è èíûõ, áîëåå îáùèì èíòåðåñàì, êîòîðûå îòíþäü íå ìîíîëèòíû, à ñêîðåå
âíóòðåííå ïðîòèâîðå÷èâû. Ïîýòîìó ïðåäñòàâëåíèÿ ëþäåé î ñïðàâåäëèâîñòè,
åñëè èõ íå ñîîòíîñèòüñÿ ñ èíòåðåñàìè è êîíêðåòíîé äåÿòåëüíîñòüþ ïî èõ
ðåàëèçàöèè, ñòàíîâÿòñÿ íåóëîâèìûìè. Â ñâîå âðåìÿ íà ýòî îáðàòèë âíèìàíèå
Ý. Äþðêãåéì, êîòîðûé ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ãðàíèöà ìåæäó ñïðàâåäëèâûì
è íåñïðàâåäëèâûì, îïðåäåëÿåìàÿ ìèðîì öåííîñòåé ÷åëîâåêà, íåóñòîé÷èâà
è ìîæåò ïåðåìåùàòüñÿ èíäèâèäîì ïî÷òè ïðîèçâîëüíî81. Â ýòîé ñâÿçè ïîíÿòíî,
ïî÷åìó èçó÷åíèå èíòåðåñîâ äîëæíî áûòü óâÿçàíî ñ öåííîñòÿìè, êîòîðûå
À.À. Èâèí õàðàêòåðèçîâàë êàê ïðåäìåò ëþáîãî èíòåðåñà, æåëàíèÿ,
ñòðåìëåíèÿ82, â ò.÷. ñî ñïðàâåäëèâîñòüþ. Î÷åâèäíî, ÷òî ñïðàâåäëèâîñòü
îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó öåííîñòåé àáñîëþòíûõ. Â ýòîé ñâÿçè, î÷åâèäíî, íåîáõîäèìî
îáðàòèòüñÿ ê àíàëèçó ïðîáëåìû ñïðàâåäëèâîñòè ïðàâîâûõ íîðì äîëãîå âðåìÿ,
âûïàäàâøåé èç ïîëÿ çðåíèÿ þðèäè÷åñêîé íàóêè. Åñëè ïðàâîâàÿ íîðìà äîëæíà
îáåñïå÷èâàòü ãàðìîíè÷íîå ñî÷åòàíèå èíòåðåñîâ ëè÷íîñòè è ãîñóäàðñòâà, òî ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî â îäíèõ ñëó÷àÿõ ïðèîðèòåò äîëæåí áûòü îòäàí èíòåðåñàì
è ïðàâàì ëè÷íîñòè, à â äðóãèõ  ãîñóäàðñòâó. Î ñî÷åòàíèè â ñïðàâåäëèâîñòè
èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ èíòåðåñîâ ïèñàë Ã.Äæ. Áåðìàí83. Â ýòîé
ñâÿçè âðÿä ëè ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ ñ âûøåóïîìÿíóòûì Äæ. Ðîëçîì, êîòîðûé
îñíîâûâàåò ñâîþ ìîðàëüíóþ òåîðèþ ñïðàâåäëèâîñòè íà êîíöåïöèè ïåðâåíñòâà
èíäèâèäóàëüíûõ ïðàâ, êîòîðûå, ïî åãî ìíåíèþ, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ïðîèñòåêàþò
èç ñâîáîäû. À èç ïîñòóëàòà ðàâíîé ñâîáîäû îí ïðèõîäèò ê ïîíèìàíèþ
ñïðàâåäëèâîñòè êàê ðàâåíñòâà. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, Äæ. Ðîëç ïðèíèìàåò
ïîçèòèâèñòñêóþ òðàêòîâêó ïðàâà, ðàññìàòðèâàÿ ñïðàâåäëèâîñòü â êà÷åñòâåìîðàëüíîé êàòåãîðèè.
Ñïðàâåäëèâîñòü ïðåäïîëàãàåò ñóùåñòâîâàíèå â îáùåñòâå ïðàâîâîãî
íà÷àëà è ñïîñîáîâ åãî ïðèìåíåíèÿ äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé. Íî ó÷èòûâàÿ èñòîðè÷åñêóþ èçìåí÷èâîñòü ïðåäñòàâëåíèé
î ñïðàâåäëèâîñòè, ïðàâîâûå íîðìû íå áåññïîðíû íè â ìîìåíò èõ ïðèíÿòèÿ, íè
80

Ñì.: Ì.Â. Áàéòååâà, Ìåæäó ïîíÿòèåì è ñìûñëîì ñïðàâåäëèâîñòè, «Ïðàâîâåäåíèå» 2013,
¹ 2, ñ. 9.
81 Ñì.: Ý. Äþðêãåéì, Î ðàçäåëåíèè îáùåñòâåííîãî òðóäà. Ìåòîä ñîöèîëîãèè, ïîäãîòîâèë
À.Â. Ãîôìàí, «Íàóêà», Ìîñêâà 1991, ñ. 6.
82 Ñì.: À.À. Èâèí, Ëîãèêà äëÿ þðèñòîâ: Ó÷åáíîå ïîñîáèå, Ãàðäàðèêè, Ìîñêâà 2006, ñ. 8.
83 Ñì.: Ã.Äæ. Áåðìàí, Èíäèâèäóàëèñòñêàÿ è êîììóíèòàðíàÿ òåîðèÿ ñïðàâåäëèâîñòè:
èñòîðè÷åñêèé ïîäõîä, [â:] Ã.Äæ. Áåðìàí, Âåðà è çàêîí....
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ïîçäíåå, â ìîìåíò èõ ðåàëèçàöèè. Êàê ìåòêî çàìåòèë Ý. Ëåâè «â îïðåäåëåííîì
ñìûñëå ïðàâîâûå íîðìû íèêîãäà íå áûâàþò áåññïîðíûìè; åñëè áû îò íîðì
òðåáîâàëîñü áûòü òàêîâûìè åùå äî èõ óñòàíîâëåíèÿ, ÷åëîâå÷åñêîå îáùåñòâî
âîîáùå áû íå ìîãëî ñóùåñòâîâàòü»84. Ïîýòîìó ëèøü â òîé ìåðå, â êàêîé
ïðîÿâëÿåò ñåáÿ âîâíå ñîëèäàðíîñòü, ñîãëàñîâàííîñòü èíòåðåñîâ è öåííîñòåé
ðàçëè÷íûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà, âîçìîæíî âñåìè ïðèçíàâàåìîå ñïðàâåäëèâûì
ðåøåíèå òîãî èëè èíîãî âîïðîñà85.
Êîíå÷íî, ñïðàâåäëèâîñòü ïðåäïîëàãàåò ïðàâîâîå ðàâåíñòâî ñóáúåêòîâ
ïðàâà. Ýòî îçíà÷àåò íåîáõîäèìîñòü îáùåçíà÷èìîñòè è îäèíàêîâîñòè
òðåáîâàíèé ïðàâà â îòíîøåíèè âñåõ, âêëþ÷àÿ è íîñèòåëåé âëàñòè, ñîçäàþùèõ
çàêîíû. Íî ñïðàâåäëèâîñòü, ïîíèìàåìàÿ êàê ðàâåíñòâî,  ýòî êàòåãîðèÿ
àáñòðàêòíàÿ, ïî ñóùåñòâó íå òåðïÿùàÿ è íå äîïóñêàþùàÿ êîíêðåòèçàöèè. Êàê
óòâåðæäàë Ã. Ðàäáðóõ ñ ïîìîùüþ ñïðàâåäëèâîñòè ãèïîòåòè÷åñêè ìîæíî
îïðåäåëèòü ëèøü îäíî  èìååò ëè ïðåäïèñàíèå ïðàâîâóþ ôîðìó86. Ðàçâèâàÿ
íåîêàíòèàíñêóþ òðàêòîâêó ñïðàâåäëèâîñòè, Ã. Ðàäáóõ ïèñàë: «Òàê êàê
ñïðàâåäëèâîñòü óêàçûâàåò íàì èìåííî íà òî, ÷òîáû îáõîäèòüñÿ òàê: ðàâíîå
ðàâíî, íåðàâíîå íåðàâíî, íî íè÷åãî íå ãîâîðèò íàì î òî÷êå çðåíèÿ, ïî
êîòîðîé åå ñëåäóåò îõàðàêòåðèçîâàòü êàê ðàâíîåèëè íåðàâíîå, îíî îïðåäåëÿåò
ëèøü îòíîøåíèå, íî íå ñïîñîá îáõîæäåíèÿ»87.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî â îñíîâå ëþáîé þðèäè÷åñêîé êîíñòðóêöèè (çà
ðÿäîìèñêëþ÷åíèé, î êîòîðûõ ðå÷ü ïîéäåò íèæå) â ïðèíöèïå ëåæèò
ñïðàâåäëèâîñòü. Â ðèìñêîì ïðàâå èìåëîñü ïîëîæåíèå: òî ïðàâî, êîòîðîå êòîëèáî ñ÷èòàåò ñïðàâåäëèâûì ïðèìåíèòü ê äðóãîìó ëèöó, äîëæíî ïðèçíàâàòüñÿ
äåéñòâèòåëüíûì è äëÿ ñàìîãî ñåáÿ. Âûäâèãàëîñü òàêæå òðåáîâàíèå î òîì, ÷òî
ïîä äåéñòâèå çàêîíà äîëæíû ïîäïàäàòü âñå.Îäíàêî, êàê îòìå÷àë Ô.Ê. Ñàâèíüè
ñàìà ñïðàâåäëèâîñòü íå îïèðàåòñÿ íè íà êàêèå ïðèíöèïû88.
Åùå ðàç ïîä÷åðêíåì: ïðàâîâàÿ ôîðìà îðãàíè÷íî ïðèñóùà ñïðàâåäëèâîñòè.
Îòêàç îò ïðàâîâîãî õàðàêòåðà ñïðàâåäëèâîñòè ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî çà
ñïðàâåäëèâîñòü íà÷èíàþò âûäàâàòü êàêîå-ëèáî íåïðàâîâîå íà÷àëî,
ïðèìåíåíèå êîòîðîãî óãðîæàåò îáùåñòâó è ãîñóäàðñòâó äåñòàáèëèçàöèåé.
Òàêèìè íåïðàâîâûìè íà÷àëàìè ìîãóò áûòü òðåáîâàíèÿ ôàêòè÷åñêîãî
ðàâåíñòâà è ïðèâèëåãèé, ìîðàëüíûå íîðìû è ðåëèãèîçíûå öåííîñòè,
íàöèîíàëüíûå èëè ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû. Â ýòîì ñëó÷àå ïðàâîâîå, òî åñòü
âñåîáùåå è ðàâíîå äëÿ âñåõ çíà÷åíèå ñïðàâåäëèâîñòè ïîäìåíÿåòñÿ îòäåëüíûì,
÷àñòíûì, ïðîèçâîëüíûì èíòåðåñîì. Ýòîò ÷àñòíûé èíòåðåñ ìîæåò áûòü
çàêðåïëåí â íåïðàâîâîì çàêîíå, íèêàê íå ñïîñîáñòâóþùåì áëàãó îáùåñòâà
84

Ý. Ëåâè, Ââåäåíèå â ïðàâîâîå ìûøëåíèå, ïåð. ñ àíãë., Íàóêà, Ìîñêâà 1995, ñ. 5.
Ñì.: È. Èëüèí, Íàöèîíàëüíàÿ Ðîññèÿ: íàøè çàäà÷è, Ýêñìî, Ìîñêâà 2011, ñ. 313.
86 Ñì.: Ã. Ðàäáðóõ, Ôèëîñîôèÿ ïðàâà..., ñ. 8889.
87 Â.Ñ. Íåðñåñÿíö, Îáùàÿ òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà..., ñ. 47.
88 Ô.Ê. Ñàâèíüè, Îáÿçàòåëüñòâåííîå ïðàâî, ïðåäèñëîâèå Â.Ô. Ïîïîíäîïóëî, ïåð. ñ íåì.
Â. Ôóêñà, Í. Ìàíäðî, «Þðèäè÷åñêèé öåíòð Ïðåññ», Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2004, ñ. 457.
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è åãî êîíêðåòíûõ ãðàæäàí. Àâðåëèé Àâãóñòèí óòâåðæäàë, ÷òî ñïðàâåäëèâîñòü
âûñòóïàåò íåîáõîäèìûì ñâîéñòâîì ïðàâà è âûñòóïàåò â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû îòëè÷èòü ïðàâî îò íåïðàâà è íàñèëèÿ, ãîñóäàðñòâî  îò áàíäû
ðàçáîéíèêîâ. Êîììåíòèðóÿ ðàçâèòèå â òðóäàõ Àðèñòîòåëÿ èäåè î ðàçëè÷èè
ñïðàâåäëèâîñòè, È.Þ. Êîçëèõèí ïèøåò, ÷òî «êðèòåðèé óðàâíèâàþùåé
ñïðàâåäëèâîñòè íå ïðèâíîñèòñÿ èçâíå êàê â ïåðâîì ñëó÷àå, à âíóòðåííå
ïðèñóùèé, òî åñòü èììàíåíòåí ïðàâó êàê òàêîâîìó. Â òàêîì ñëó÷àå
«äîñòîèíñòâà» ñòîðîí íå èìåþò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ, ñòîðîíû âûñòóïàþò êàê
ðàâíûå ñóáúåêòû ïðàâà Èíûìè ñëîâàìè, ó Àðèñòîòåëÿ,  ïîëàãàåò äàííûé
àâòîð,  íàìå÷àåòñÿ ðàçäåëåíèå ñôåðû ïîëèòèêè è ÷àñòíîé æèçíè, ñôåðûïóáëè÷íîãî è ÷. ï.»89.
Îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ êîíñòèòóòèâíûõ êðèòåðèåâ âîçâåäåíèÿ ïðàâà
â çàêîí ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèï ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé ñïðàâåäëèâîñòè, êîòîðûé
âêëþ÷àåò ïðèíöèïû äóõîâíîãî ðàâåíñòâà âñåõ ëþäåé è èõ ðàâíîïðàâèÿ
â ðàìêàõ ñòàáèëüíîãî ïðàâîïîðÿäêà. Ñ ýòèì ïîëîæåíèåì, î÷åâèäíî ñîãëàñåí
Ê.Ë. Òîìàøåâñêèé, ñ÷èòàþùèé èäåþ ñïðàâåäëèâîñòè íðàâñòâåííî-ïðàâîâûì
ïðèíöèïîì90. Ñïðàâåäëèâîñòü  ýòî, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðàâîâîå ÿâëåíèå,
ðåëüåôíî îòîáðàæàþùåå è õàðàêòåðèçóþùåå ïðàâî, ñëóæàùåå îäíèì èç
îòëè÷èòåëüíûõ ïðèçíàêîâ ïðàâà, à ñ äðóãîé ñòîðîíû ÿâëÿåòñÿ ôåíîìåíîì
ìîðàëè, ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó îïðåäåëÿåò íðàâñòâåííûå óñòîè îáùåñòâà.
«Ñïðàâåäëèâîå, ïèñàë Ëåéáíèö, åñòü òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íðàâñòâåííî
âîçìîæíûì» 91 . Ñëåäîâàòåëüíî, ïðèíöèïó ðàâíîïðàâèÿ ÷óæäî ïðîñòîå
àðèôìåòè÷åñêîå óðàâíåíèå ðàâíûõ ïî àáñîëþòíîìó äîñòîèíñòâó, íî
ñîâåðøåííî ðàçëè÷íûõ ïî ñâîèì êà÷åñòâàì è ïðèçâàíèþ ëþäåé, êîòîðûå
çàíèìàþò îñîáîå ìåñòî â åñòåñòâåííîé ñîöèàëüíîé èåðàðõèè, ýòîò ïðèíöèï
ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå îäèíàêîâî áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé, ïðè êîòîðûõ
êàæäûé ÷åëîâåê èìåë áû âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî ñàìîîïðåäåëÿòüñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ïðèðîäíûìè ñâîéñòâàìè, ïðèîáðåòåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè,
à òàêæå íàéäåííûì ïðåäíàçíà÷åíèåì. Èìåííî òîãäà îí áóäåò èñòèííî
ñâîáîäíûì êàê äóõîâíî, òàê è ñîöèàëüíî. Â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ ñóòü èñòèííîé
è äîñòîéíîé æèçíè, ñâîáîäíîãî è îòâåòñòâåííîãî îáùåæèòèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà
ëþäåé, à òàêæå ñóòü ïîäëèííîé ñïðàâåäëèâîñòè, êîòîðàÿ ïðîñëåæèâàåòñÿ
â ðàçëè÷íîì ïðåäíàçíà÷åíèè îðãàíîâ åäèíîãî æèâîãî îðãàíèçìà. Ïîñêîëüêó
ñïðàâåäëèâîñòü ïðåäïîëàãàåò öåííîñòíîå îòíîøåíèå íå òîëüêî ê äðóãèì, íî
è ê ñåáå, ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, îñîçíàíèå ñåáÿ ëè÷íîñòè, ÷òî,
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç óñëîâèé âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà íà ýëåìåíòàðíîì óðîâíå,
89 È. Þ. Êîçëèõèí, Ïðàâî è ïîëèòèêà: ìîíîãðàôèÿ, Èçäàòåëüñòâî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
óíèâåðñèòåòà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1996, ñ. 2021.
90 Ñì.: Ê.Ë. Òîìàøåâñêèé, Î÷åðêè òðóäîâîãî ïðàâà. Èñòîðèÿ, ôèëîñîôèÿ, ïðîáëåìû
ñèñòåì è èñòî÷íèêîâ, Èçäàòåëüñêèé öåíòð ÁÃÓ, Ìèíñê 2009, ñ. 80.
91 Ã.Â. Ëåéáíèö, Ðàçìûøëåíèÿ î ïîçíàíèè, èñòèíå è èäåÿõ, [â:] Ã.Â. Ëåéáíèö, Ñî÷. â 4-õ
òîìàõ, ò. 3, Ìûñëü, Ìîñêâà 1984, ñ. 126.
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íåëüçÿ íå âñïîìíèòü È. Êàíòà, çàìåòèâøåãî êàê-òî: «Êòî ïðåâðàùàåò ñåáÿ
â ÷åðâÿ, íå äîëæåí ïîòîì æàëîâàòüñÿ, ÷òî åãî òîï÷óò íîãàìè»92. Èìåííî îá
ýòîì ïèñàë È.À. Èëüèí, óêàçûâàÿ íà òî, ÷òî ñïðàâåäëèâîñòü ïîëó÷àåò
îñîáåííîå çíà÷åíèå â ïðîöåññå ïðèìåíåíèÿ ïðàâà. «Òðåáîâàíèå ñïðàâåäëèâîñòè
ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ðåøåíèå ñòîÿëî â äåéñòâèòåëüíîì è ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè
ñ òåì ñëó÷àåì, ê êîòîðîìó îíî ïðèìåíÿåòñÿ». Õîòÿ ïðàâî íå â ñîñòîÿíèè
ïðåäóñìîòðåòü «âñåõ òåõ îñîáåííîñòåé è âäîèçìåíåíèé, êîòîðûå ìîãóò
ñëîæèòüñÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè, è ïîòîìó îíî âñåãäà äàåò òîëüêî îáùèå,
îòâëå÷åííûå è âñå óðàâíèâàþùèå óêàçàíèÿ; çàòî îíî ïðåäîñòàâëÿåò ìíîãî
æèâîìó, ñïðàâåäëèâîìó óñìîòðåíèþ ñóäüè è ïðàâèòåëÿ. Çàäà÷åé òîãî, êòî
ïðèìåíÿåò ïðàâî, ÿâëÿåòñÿ êàê ðàç  ïðèñïîñîáëåíèå îáùåãî è îòâëå÷åííîãî
ïðåäïèñàíèÿ ê îñîáåííîñòÿì åäèíè÷íîãî ñëó÷àÿ è îòíîøåíèÿ». Ñïðàâåäëèâîñòü,
ïèøåò îí äàëåå òðåáóåò, «÷òîáû ïðàâî íå ïðèìåíÿëîñü áåç îãëÿäêè, â ñëåïîì
ðàâíîäóøèè è áåç âñÿêîãî ñíèñõîæäåíèÿ ê ÷åëîâå÷åñêîé ñëàáîñòè
è íåâåæåñòâó; îíî òðåáóåò íàîáîðîò, ÷òîáû âñþäó, ãäå òîëüêî âîçìîæíî,
ó÷èòûâàëèñü ëè÷íûå ñâîéñòâà ñóáúåêòîâ è èõ íàìåðåíèÿ; îíî òðåáóåò äàëåå,
÷òîáû âñþäó. Ãäå òîëüêî ïðàâî ìîæåò âûñòóïèòü íà ïîääåðæêó ìîðàëè
è äîáðûõ íðàâîâ, ïðèìåíåíèå íîðìû ïðàâà ñëóæèëî áû ýòîé âûñøåé öåëè, îíî
òðåáóåò, íàêîíåö, ÷òîáû òîò, êòî ïðèìåíÿåò ïðàâî, èìåë â âèäó òîëüêî îäíî
 ïðàâîå è âåðíîå ðåøåíèå è íå ïîääàâàëñÿ íèêàêèì ñîîáðàæåíèÿì
ïîñòîðîííåãîñâîéñòâà: ïðèñòðàñòèþ, ëèöåïðèÿòèþ èëè, òåì áîëåå, êîðûñòè»93.
Ñàìîå øèðîêîå ïðîÿâëåíèå èäåè ñïðàâåäëèâîñòè íàõîäÿò â ïðàâîñîçíàíèè
è ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêå, íàïðèìåð «â òðåáîâàíèè, ÷òîáû ñõîæèå
ñëó÷àè ðàçáèðàëèñü ñõîäíûì îáðàçîì [...]. Ïîýòîìó äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ
ïðàâîâîé ñèñòåìû íåîáõîäèìà ìèíèìàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü, òàê êàê ñîãëàñèå
îáùåñòâà  óñëîâèå åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, ñóùåñòâîâàíèÿ»94.
Èäåþ ïðàâà ìû íàõîäèì â ñïðàâåäëèâîñòèè îïðåäåëÿåì ñóòü ýòîé
ñïðàâåäëèâîñòè (â äàííîì ñëó÷àå  ïðàâîâîé Gerechtigkeit) äèôôåðåíöèðóþùåé
(austeilende)  êàê ðàâåíñòâî, òî åñòü êàê îäèíàêîâîå ðåãóëèðîâàíèå ðàâíûõ è,
ñîîòâåòñòâåííî, íåîäèíàêîâîå, ðàçëè÷àþùèõñÿ ëþäåé è îòíîøåíèé. Íà
ñïðàâåäëèâîñòü ìîæåò áûòü ñîðèåíòèðîâàíî ïîíÿòèå ïðàâà, íî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
åþ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ïðàâà íåëüçÿ. Ñïðàâåäëèâîñòü óêàçûâàåò íàì,
÷òî ðàâíîå ñëåäóåò ðåãóëèðîâàòü îäèíàêîâî, à íåðàâíîå  íåîäèíàêîâî, íî îíà
íè÷åãî íå ãîâîðèò î êðèòåðèÿõ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè òî èëè èíîå ñëåäóåò
õàðàêòåðèçîâàòü êàê ðàâíîå èëè íåðàâíîå. Íàêîíåö, îíà îïðåäåëÿåò ëèøü
îòíîøåíèÿ, íî íå âèä ðåãóëèðîâàíèÿ. Íà îáà ýòè âîïðîñà ìîæíî îòâåòèòü,
èñõîäÿ ëèøü èç öåëè ïðàâà95.
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È. Êàíò, Ìåòàôèçèêà íðàâîâ, [â:] È. Êàíò, Ñî÷.: â 6 ò., ò. 4, ÷. 2, ñ. 376.
È.À. Èëüèí, Òåîðèÿ ïðàâà è ãîñóäàðñòâà, ðåä. è ïðåäèñëîâèå Â.À. Òîìñèíîâ, «Çåðöàëî»,
Ìîñêâà 2003, ñ. 113.
94 Ì. âàí Õóê, Ïðàâî êàê êîììóíèêàöèÿ..., ñ. 86, 87.
95 Ã. Ðàäáðóõ, Ôèëîñîôèÿ ïðàâà..., ñ. 86.
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Ôîðìû âûðàæåíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè â ïðàâå ìíîãîîáðàçíû, íî îñîáîãî
âíèìàíèÿ çàñëóæèâàþò ïðàâîâûå àêñèîìû, êîòîðûå, êàê íåáåçîñíîâàòåëüíî
ïîëàãàþò íåêîòîðûå àâòîðû ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê îáùåïðèçíàííûå
òðåáîâàíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè, êîòîðûå ìîðàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ äîëæíû ñòàòü
íåîòúåìëåìîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ïðàâà96.

Çàêëþ÷åíèå
Êàòåãîðèÿ ñïðàâåäëèâîñòè ÿâëÿåòñÿ îáùåé äëÿ ïðàâà è ìîðàëè è â ýòîé
ñâÿçè ìîæíî ãîâîðèòü î ïðàâîâîé ñïðàâåäëèâîñòè, ÿâëÿþùåéñÿ êà÷åñòâåííîé
õàðàêòåðèñòèêîé è êðèòåðèåì îòëè÷èÿ ïðàâà îò «íåïðàâà». Îäíàêî îíà íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå ñôåðû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ðîâíî òàê æå, êàê
íåîõâàòûâàåò âñåé ìîðàëè.
Â ïðàâå ñïðàâåäëèâîñòü âûðàæàåòñÿ íå òîëüêî â êà÷åñòâå èäåè è ïðèíöèïà
ïðàâà, êàê ïðàâîâàÿ öåííîñòü, íî è êàê ïðàâîâûå àêñèîìû, êîòîðûå, êàê
íåáåçîñíîâàòåëüíî ïîëàãàþò íåêîòîðûå àâòîðû97 ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê
îáùåïðèçíàííûå òðåáîâàíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè, êîòîðûå ñ ìîðàëüíîé òî÷êè
çðåíèÿ äîëæíû ñòàòü íåîòúåìëåìîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ïðàâà è, íàêîíåö, êàê
ïðàâîâàÿ öåííîñòü. Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ ÈÀ. Èëüèíûì, óòâåðæäàâøèì, ÷òî
«ñîâìåñòíàÿ æèçíü ëþäåé ñòàâèò èõ â òàêîå ïîëîæåíèå, ÷òî êàæäûé
îêàçûâàåòñÿ ïîìåùåííûì êàê áû â êëåòî÷êó, îêðóæåííóþ òàêèìè æå
êëåòî÷êàìè äðóãèõ ëþäåé. Ñîãëàñíî ýòîìó ñïðàâåäëèâîñòü òðåáóåò, ÷òîáû
ïðàâî ïîääåðæèâàëî ðàâåíñòâî è ðàâíîâåñèå ìåæäó ëþäüìè, ïîñêîëüêó ýòî
íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû êàæäûé ìîã âåñòè äîñòîéíîå ñóùåñòâîâàíèå.
Ñïðàâåäëèâîå ïðàâî åñòü ïðàâî, êîòîðîå âåðíî ðàçðåøàåò ñòîëêíîâåíèå
ìåæäó åñòåñòâåííûì íåðàâåíñòâîì è äóõîâíûì ðàâåíñòâîì ëþäåé, ó÷èòûâàÿ
ïåðâîå, íî îòïðàâëÿÿñü âñåãäà îò ïîñëåäíåãî»98.
Õîòÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå îáùàÿ ôîðìóëèðîâêà ïðèíöèïà
ñïðàâåäëèâîñòè (ðàâíî êàê è ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè) íåïîñðåäñòâåííî
(òåêñòóàëüíî) íå ñôîðìóëèðîâàíà, âìåñòå ñ òåì, èìåþòñÿ îòäåëüíûå íîðìû,
áîëåå èëè ìåíåå ïîëíî âûðàæàþùèå èäåþ ñïðàâåäëèâîñòè. Îñîáåííî ìíîãî
òàêèõ íîðì â òðóäîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå.
Êàòåãîðèÿ ñïðàâåäëèâîñòè ÿâëÿåòñÿ îáùåé äëÿ ïðàâà è ìîðàëè è â ýòîé
ñâÿçè ìîæíî ãîâîðèòü î ïðàâîâîé ñïðàâåäëèâîñòè, ÿâëÿþùåéñÿ êà÷åñòâåííîé
õàðàêòåðèñòèêîé è êðèòåðèåì îòëè÷èÿ ïðàâà îò «íåïðàâà». Îäíàêî îíà íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå ñôåðû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ðîâíî òàê æå, êàê íå
îõâàòûâàåò âñåé ìîðàëè.
96
97
98

À.È. Ýêèìîâ, Ïðàâî â êîíòåêñòå ñïðàâåäëèâîñòè, «Ïðàâîâåäåíèå» 2013, ¹ 2, ñ. 59.
Òàì æå, ñ. 59.
È.À. Èëüèí, Òåîðèÿ ïðàâà..., ñ. 94.
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Summary
Embodiment of the category equity in private law:
Complex investigation experience
Key words: law, morality, justice, legal equality, equivalence, interests, legal law, unlawful law, common
law principles, principles of justice.

Justice, on the one hand, is a moral and ethical category, and on the other  the
right category. Justice permeates the legal matter in general and consistently localized in the sense of justice, positive law, legal practice and this can and should be
qualified not only as a legal principle, but the principle of the right. Law and
morality  the two interrelated and interpenetrating certain extent, but it is not less
independent regulatory system.
The idea, as well as the principle of justice is an absolute value and give the
right humanistic character, but an objective criterion which characterizes no justice.
Justice  is the estimated concept. In addition to the positive law (current legislation), most vividly and distinctly category justice manifests itself in legal axioms,
and as compliance requirements  in law enforcement. Of course, the law does not
regulate the way of thinking, but the latter, including present a person on the just and
unjust, have a significant impact on the dialogue between them, the process of
interaction of counterparties to meet their interests and, accordingly, the results of
legal regulation.
Because (in a materialistic sense) the right, in extreme cases, at the elementary
level, is in the process of social networks of people and other subjects, the realization of movable inherent interest, to the extent that clear correlation between justice
and interests, justice and values. Justice can not be regarded as one of the essential
qualities of law. It does not have the right to universality. Manifestations of justice
do not apply to the whole sphere of legal regulation. There are significant public
relations complexes indifferent law. Finally, a considerable number of public relations is not consistent with the principle of justice.
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Streszczenie
Kategoria sprawiedliwoci w prawie prywatnym:
badanie kompleksowe
S³owa kluczowe: prawo, moralnoæ, sprawiedliwoæ, równoæ prawna, ekwiwalencja, interes, ustawa prawna, ustawa bezprawna, zasady ogólne
prawa, zasady sprawiedliwoci.
Sprawiedliwoæ z jednej strony jest kategori¹ moralno-etyczn¹, z drugiej za
kategori¹ prawn¹. Pojawia siê jako idea, jest rozpatrywana jako wartoæ, jako przeczucie prawa, wyra¿a siê poprzez prawn¹ zasadê i zasadê prawa, przenikaj¹c materiê prawa w ca³oci i konsekwentnie lokalizuj¹c siê w wiadomoci prawnej, prawie
pozytywnym, praktyce stosowania prawa, jako miara oraz aksjomat prawny. Prawo
i moralnoæ s¹ to dwa wzajemnie powi¹zane i do pewnego stopnia przenikaj¹ce siê
i oddzia³ywuj¹ce na siebie, choæ samodzielne, systemy regulowania normatywnego.
Idea, jak te¿ zasada sprawiedliwoci stanowi¹ same w sobie absolutn¹ wartoæ,
nadaj¹c prawu humanistyczny charakter, jednak¿e obiektywne kryterium cechuj¹ce
sprawiedliwoæ nie istnieje. Sprawiedliwoæ jest pojêciem ewaluacyjnym. Pomimo
prawa pozytywnego (obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa), najwyraniej kategoria sprawiedliwoci przejawia siê w aksjomatach prawnych, a w charakterze obowi¹zkowych
wymagañ  w praktyce jego stosowania. Prawo nie determinuje toku mylenia, lecz
w³anie od niego zale¿y wyobra¿enie o sprawiedliwym i niesprawiedliwym, wp³ywa
na dialog, proces negocjacyjny pomiêdzy kontrahentami, realizacjê ich zamiarów
oraz koñcowy wynik regulacji prawnych.
W zwi¹zku z tym, ¿e prawo (w rozumieniu materialistycznym) na poziomie
elementarnym powstaje w procesie socjalizacji ludzi oraz innych podmiotów pod¹¿aj¹cych w kierunku realizacji w³asnych interesów, oczywista wydaje siê korelacja
pomiêdzy sprawiedliwoci¹ a interesami, sprawiedliwoci¹ a wartociami. Sprawiedliwoæ nie mo¿e byæ rozpatrywana jako podstawowa cecha prawa. Nie obejmuje
bowiem swoim zakresem ogó³u regulacji prawnych  istnieje stosunkowo wiele
kompleksowych systemów stosunków spo³ecznych obojêtnych prawu i spora grupa
spo³ecznych stosunków nieposiadaj¹cych powi¹zania z zasad¹ sprawiedliwoci.
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Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ
òîâàðà íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà ïîñðåäñòâîì
Èíòåðíåò òîðãîâëè (Èíòåðíåò-ìàãàçèíîâ)
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîòðåáèòåëè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, ïîëüçîâàòåëè ñåòè
Èíòåðíåò, ïðèîáðåòàþò òîâàðû ñ ïîìîùüþ Ãëîáàëüíîé ïàóòèíû âñ¸ ÷àùå,
âåäü, èñïîëüçóÿ ïîñëåäíèå äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè Èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïðîöåäóðà ïîêóïêè è ðàñ÷¸òà çà òîâàð íà
Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ ñòàíîâèòñÿ ïðîùå. È ýòî ëîãè÷íî, òàê êàê, ïðèîáðåòàÿ
íåîáõîäèìûé òîâàð â ñåòè Èíòåðíåò, ïîòðåáèòåëü òðàòèò ìèíèìóì ñâîåãî
âðåìåíè äëÿ åãî ïîèñêà è çàêàçà. Âûáðàííûé òîâàð äîñòàâÿò íà äîì èëè
â ëþáîå äðóãîå óêàçàííîå èì ìåñòî.
Òàê, ÷èñëî èíòåðíåò-ìàãàçèíîâ â Áåëàðóñè çà 7 ìåñÿöåâ 2014 ã.
óâåëè÷èëîñü íà 49%. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ã. â Áåëàðóñè áûëî
çàðåãèñòðèðîâàíî 6 473 èíòåðíåò-ìàãàçèíîâ, ê 8 àâãóñòà 2014 ã. èõ ñòàëî óæå
9 627. Òîâàðîîáîðîò èíòåðíåò-ìàãàçèíîâ Áåëàðóñè çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò
âûðîñ áîëåå ÷åì â 45 ðàç è äîñòèã ïî èòîãàì 2013 ã. 3 154,5 ìëðä. áåëîðóññêèõ
ðóáëåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøå âñåãî èíòåðíåò-ìàãàçèíîâ (áîëåå 6,7 òûñ.,
èëè 69,7% îò îáùåãî îáúåìà) ðàáîòàåò â Ìèíñêå. Â Ìèíñêîé îáëàñòè
çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 1,1 òûñ. îáúåêòîâ (11,9%), â Áðåñòñêîé  467 (4,9%),
Ãîìåëüñêîé  359 (3,7%), Âèòåáñêîé  342 (3,6%), Ãðîäíåíñêîé  322 (3,3%),
Ìîãèëåâñêîé  279 (2,9%). Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ìàãàçèíîâ (îêîëî 1,6 òûñ.)
ðåàëèçóåò ýëåêòðîòîâàðû, 857  ñòðîéìàòåðèàëû, 806  òåëåðàäèîòîâàðû, 773
 âû÷èñëèòåëüíóþ òåõíèêó, 613  èíñòðóìåíòû1.
1 ÁÅËÒÀ  Íîâîñòè Áåëàðóñè 20102015 [online] <www.belta.by/ru/all_news/economics/
Chislo-internet-magazinov-v-Belarusi-za-7-mesjatsev-vozroslo-v-15-raza_i_677634.html/> (äîñòóï:
24.04.2015).
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Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü äåòàëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
âîïðîñà êóïëè-ïðîäàæè òîâàðîâ â ñåòè Èíòåðíåò, à òàê æå âîïðîñà î çàùèòå
ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ, êîòîðûé ïðèîáðåë òîâàð íà Èíòåðíåò-ðåñóðñå.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òîðãîâëÿ ïî îáðàçöàì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåòè
Èíòåðíåò ðåãóëèðóåòñÿ:
 Çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè òîðãîâëè
è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü»;
 Çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé»;
 Ïðàâèëàìè ïðîäàæè îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ è îñóùåñòâëåíèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâìèíà Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü îò 22 èþëÿ 2014 ã., ¹ 703;
 Ïðàâèëàìè ïðîäàæè òîâàðîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ïî
îáðàçöàì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü îò 15 ÿíâàðÿ 2009 ã., ¹ 31 (äàëåå  Ïðàâèëà îñóùåñòâëåíèÿ
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ïî îáðàçöàì).
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïðè ïîêóïêå òîâàðîâ â ñåòè Èíòåðíåò, çà
ïîêóïàòåëåì ñîõðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà, ãàðàíòèðîâàííûå Çàêîíîì Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé».
Â ñâîåì äîêëàäå õîòåëîñü áû ïðîàíàëèçèðîâàòü ñàìûå àêòóàëüíûå
ïðîáëåìíûå âîïðîñû, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ïðèîáðåòåíèåì ïîëüçîâàòåëÿìè òîâàðà
íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà â Ñåòè Èíòåðíåò è, êàê ñëåäñòâèå, çàùèòû çàêîííûõ
ïðàâ è èíòåðåñîâ ïîòðåáèòåëåé. Ïðåæäå âñåãî, ïîòðåáèòåëÿì íåîáõîäèìî
îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîìåííîå èìÿ Èíòåðíåò-ìàãàçèíà, êîòîðîå äîëæíî
áûòü çàðåãèñòðèðîâàíî ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâå ïîðÿäêå, ïîäòâåðæäåíî äîêóìåíòîì,
âûäàâàåìûì Îïåðàòèâíî-àíàëèòè÷åñêèì öåíòðîì ïðè Ïðåçèäåíòå Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòàíîâèòüñÿ ðàñïðîñòðàíåííûì ñëó÷àè ïðèîáðåòåíèÿ
òîâàðîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì çàðóáåæíûõ ñàéòîâ. Îäíàêî, ïîêóïàÿ òîâàðû íà
ñàéòàõ, ðàñïîëîæåííûõ â äîìåííîì ïðîñòðàíñòâå èíûõ ãîñóäàðñòâà (íàïðèìåð
.ru) èëè êîììåð÷åñêîé çîíå (.com), åñòü âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ðåàëèçàöèÿ
òîâàðîâ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, íå çàðåãèñòðèðîâàííûìè
â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ëèáî èíûõ ñóáúåêòîâ
õîçÿéñòâîâàíèÿ.
È òàê êàê ïîä äåéñòâèå Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü «Î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé» ïîäïàäàþò òîëüêî îòíîøåíèÿ ìåæäó ãðàæäàíàìè è ñóáúåêòàìè
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîòðåáèòåëÿì â äàííîì ñëó÷àå ïðèäåòñÿ
îáðàùàòüñÿ çà çàùèòîé ñâîèõ ïðàâ â ñóä. Îáåñïå÷èòü äîñóäåáíóþ çàùèòó
òàêèì ãðàæäàíàì íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.
Åù¸ îäíèì ïîêàçàòåëåì äîáðîñîâåñòíîñòè ïðîäàâöà ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ,
êîòîðóþ îí ðàçìåùàåò íà ñâî¸ì Èíòåðíåò-ìàãàçèíå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
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íîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, äîëæåí äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ
íà áåëîðóññêîì èëè ðóññêîì ÿçûêå ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ2:
1. Íàèìåíîâàíèå ñâîåé îðãàíèçàöèè, þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ÓÍÏ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ  ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, àäðåñ, ñâåäåíèÿ
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è íàèìåíîâàíèè îðãàíà îñóùåñòâèâøåãî
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ, à òàê æå âðåìÿ ðàáîòû ìàãàçèíà.
2. Îáÿçàòåëüíî óêàçàíèå íàèìåíîâàíèå òîâàðà, êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ
ñ ïîìîùüþ Èíòåðíåò-ðåñóðñà.
3. Íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ èçãîòîâèòåëÿ òîâàðà, à òàê æå
èíôîðìàöèÿ îá èìïîðòåðå òîâàðà â Ðåñïóáëèêó Áåëàðóñü.
4. Óñòàíîâëåííûå ãàðàíòèéíûå ñðîêè íà òîâàð, äàòà èçãîòîâëåíèÿ è ñðîê
ñëóæáû (ñðîê ãîäíîñòè èëè ñðîê õðàíåíèÿ òîâàðà).
5. Öåíà òîâàðà, êîòîðàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 21 Ïðàâèë ïðîäàæè
îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ è îñóùåñòâëåíèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ,
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò
22 èþëÿ 2014 ¹ 703 óêàçûâàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â áåëîðóññêèõ ðóáëÿõ.
6. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè òîâàðà ó ïðîäàâöà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
êîãäà ïðîäàâåö ÿâíî îïðåäåëèë, ÷òî òîâàðû íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîäàæè,
íàïðèìåð, èçó÷åíèå ñïðîñà è ò.ï. Ïðåäëîæåíèå òîâàðà íà ñàéòå èíòåðíåòìàãàçèíà ïðèçíàåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé ïðè íàëè÷èè âñåõ ñóùåñòâåííûõ
óñëîâèé äîãîâîðà. Òàêèì îáðàçîì, â ñëó÷àå îòêàçà ïîòðåáèòåëþ â çàêàçå òîâàðà
ïðè îòñóòñòâèè íà ñòðàíèöå èíòåðíåò-ìàãàçèíà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè
î òîâàðå, íàïðèìåð, «èçó÷åíèå ñïðîñà», «íåò â íàëè÷èè» è ò.ï., äåéñòâèÿ
ïðîäàâöà ÿâëÿþòñÿ íåïðàâîìåðíûìè è îí ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ïðàâèë òîðãîâëè.
Íàëè÷èå óêàçàííîé èíôîðìàöèè íà Èíòåðíå-ñàéòå ïîçâîëèò ïîòðåáèòåëÿì,
â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ òîâàðà íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà, îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà
è çàêîííûå èíòåðåñû.
Íà íàø âçãëÿä, äîñòàòî÷íî áîëüøîå âíèìàíèå äëÿ çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé, íåîáõîäèìî óäåëèòü ìîìåíòó äîñòàâêè è ïîëó÷åíèÿ çàêàçàííîãî
òîâàðà. Òàê, ïðè ïîëó÷åíèè òîâàðà ó êóðüåðà ïîòðåáèòåëü äîëæåí ñîïîñòàâèòü
èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ íà ñàéòå èíòåðíåò-ìàãàçèíà, ñ èíôîðìàöèåé
â äîêóìåíòàõ íà ïðèîáðåòåííûé òîâàð (òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò, ãàðàíòèéíûå
òàëîíû), â êîòîðûõ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíà áûòü îòìåòêà î ïðîäàâöå
(íàèìåíîâàíèå, êîíòàêòíûé òåëåôîí, ïîäïèñü ïðîäàâöà). Â ðàñïðîñòðàí¸ííûõ
ñëó÷àÿõ â óêàçàííûõ âûøå äîêóìåíòàõ óêàçûâàþòñÿ òàêèå îòìåòêè êàê èìÿ
ïðîäàâöà è íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà. Íàëè÷èå òàêèõ îòìåòîê íå äîïóñêàåòñÿ, òàê êàê ïðè âûÿâëåíèè íåäîñòàòêîâ çà÷àñòóþ òðóäíî óñòàíîâèòü
ïðîäàâöà äàííîãî òîâàðà.
2 Îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ñàéò Ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, 2015 ã. [online] <www.mintorg.gov.by/index.php?option=com_content&task=view&id=527&Itemid=617> (äîñòóï:
24.04.2015).
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 16 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
«Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé», åñëè ïðè ðåàëèçàöèè ïîòðåáèòåëþ òîâàðîâ
÷åðåç Èíòåðíåò-ìàãàçèí ïîòðåáèòåëþ íå ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü
íåîáõîäèìóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î òîâàðå â ìîìåíò äîñòàâêè òîâàðà,
ïîòðåáèòåëü âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðèîáðåòåíèÿ òîâàðà áåç âîçìåùåíèÿ
ïðîäàâöó ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ äîñòàâêîé òàêîãî òîâàðà3.
Â ñëó÷àå äîñòàâêè çàêàçàííîãî ÷åðåç èíòåðíåò-ñàéò òîâàðà êóðüåðîì,
êóðüåð îáÿçàí:
1) îáëàäàòü ñïåöèàëüíûìè ïîçíàíèÿìè äëÿ òîãî, ÷òîáû äàòü êîíñóëüòàöèþ;
2) ïåðåäàòü òîâàð, êîòîðûé ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò îáðàçöó èëè
îïèñàíèþ, êà÷åñòâî êîòîðîãî ñîîòâåòñòâóåò èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåííîé
ïîòðåáèòåëþ íà ñàéòå, à òàêæå èíôîðìàöèè, äîâåäåííîé äî åãî ñâåäåíèÿ ïðè
ïåðåäà÷å òîâàðà;
3) ïî òðåáîâàíèþ ïîêóïàòåëÿ ïðåäñòàâèòü ïîäëèííèê ëèöåíçèè èëè åå
êîïèþ, îôîðìëåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
4) ïî òðåáîâàíèþ ïîêóïàòåëÿ äîëæåí îçíàêîìèòü åãî ñ äîêóìåíòàìè,
óäîñòîâåðÿþùèìè êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñòü òîâàðîâ  ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà,
óäîñòîâåðåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé ãèãèåíè÷åñêîé ðåãëàìåíòàöèè è äð.;
5) âûäàòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû (òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò; èíñòðóêöèþ ïî
ýêñïëóàòàöèè, ãàðàíòèéíûé òàëîí, ñîäåðæàùèé îòìåòêó î äàòå ïðîäàæè,
ñâåäåíèÿ î ïðîäàâöå è ñåðâèñíîì öåíòðå, ïîäïèñü ïðîäàâöà);
6) ïðîâåñòè ïðîâåðêó êà÷åñòâà òîâàðà (åñëè ýòî íå èñêëþ÷åíî ââèäó
õàðàêòåðà òîâàðà è íå ïðîòèâîðå÷èò ïðàâèëàì, óñòàíîâëåííûì â ðîçíè÷íîé
òîðãîâëå), åãî êîìïëåêòíîñòè;
7) âûäàòü äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò ïðèîáðåòåíèÿ:
 êàññîâûé (òîâàðíûé) ÷åê ëèáî êâèòàíöèþ î ïðèåìå íàëè÷íûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïðè ïðîäàæå òîâàðîâ (âûïîëíåíèè ðàáîò, îêàçàíèè óñëóã) áåç
ïðèìåíåíèÿ êàññîâûõ ñóììèðóþùèõ àïïàðàòîâ è (èëè) ñïåöèàëüíûõ
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì è ïëàòåæíûõ òåðìèíàëîâ, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè îò 23 àâãóñòà 2011 ¹ 34 «Î ìåðàõ
ïî ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò
6 èþëÿ 2011 ã. ¹ 912»,
 íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûé òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò,
 èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè, ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ,
 ãàðàíòèéíûé òàëîí,
 èíûå äîêóìåíòû, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèè òîâàðà,
ñòîèìîñòè òîâàðà, äàòå ïðèîáðåòåíèÿ, ïðîäàâöå (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå
3

Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: Çàêîí Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, 9 ÿíâàðÿ 2002 ã.: â ðåäàêöèè
Çàêîíà îò 4 ÿíâàðÿ 2014 ã. ¹ 106-Ç; Ýòàëîí-Áåëàðóñü [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] Íàöèîíàëüíûé öåíòð
ïðàâîâîé èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Ìèíñê 2015.
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îðãàíèçàöèè ëèáî ÔÈÎ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äîìåííîå èìÿ,
óêàçàííîå â ëèöåíçèè), ïîäïèñü ïðîäàâöà.
Â çàêëþ÷åíèè, íåîáõîäèìî åù¸ ðàç îòìåòèòü, ÷òî ïðè ïðèîáðåòåíèè
òîâàðîâ ÷åðåç Èíòåðíåò-ìàãàçèí çà ïîêóïàòåëåì ñîõðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà,
ãàðàíòèðîâàííûå Çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé. Ïîêóïàòåëþ äëÿ çàùèòû ñâîèõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
íåîáõîäèìî óäåëÿòü äîëæíîå âíèìàíèå íàëè÷èþ èíôîðìàöèè íà ñàéòå
ïðîäàâöà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è íàèìåíîâàíèè îðãàíà îñóùåñòâèâøåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ äàííîãî ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Íåîáõîäèìî òùàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ äîãîâîðîì îôåðòîé,
êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ðàñïîëîæåíà íà ñàéòå ïðîäàâöà, à òàê æå ñ ïîðÿäêîì
è óñëîâèÿìè äîñòàâêè òîâàðà.

Summary
Consumer rights protection in the case of acquisition of goods
of inadequate quality through the Internet commerce
(online stores)
Key words: consumer rights protection, case of acquisition of goods of inadequate, online stores,
e-commerce.

In this article author analyzes the number of online stores in the Republic of
Belarus, topical problematic questions that users may have with purchase of goods
of inadequate quality in the Internet, protection of legal rights and interests of
consumers.

Streszczenie
Ochrona praw konsumenta w przypadku nabycia produktu
nieodpowiedniej jakoci za porednictwem handlu internetowego
(sklep internetowy)
S³owa kluczowe: prawo ochrony konsumenta, nabycie produktu, nieodpowiednia jakoæ, sklepy internetowe, e-handel.

Konsumenci coraz czêciej dokonuj¹ zakupu towarów przez Internet, co sta³o
mo¿liwe dziêki rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnej upraszczaj¹cej
procedurê zakupu i rozliczenia siê w sieci. Liczba sklepów internetowych w ci¹gu
7 miesiêcy 2014 r. zwiêkszy³a siê na Bia³orusi o 49% i na dzieñ 8 sierpnia 2014 r.
wynosi³a 9627. Saldo handlowe sprzeda¿y internetowej w ci¹gu ostatnich 5 lat
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zwiêkszy³o siê ponad 45 razy i wynosi³o na koniec 2013 r. 3154,5 mld rubli bia³oruskich. W zwi¹zku z tym pojawia siê koniecznoæ wprowadzenia regulacji kupnasprzeda¿y towarów w Internecie. Celem niniejszego referatu jest analiza najbardziej
aktualnych problemów zwi¹zanych z nabyciem towaru nieodpowiedniej jakoci oraz
zwi¹zanej z tym ochrony praw i interesów konsumenta.
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Zasada s³usznoci na gruncie orzecznictwa s¹dów
miêdzynarodowych
Zasada s³usznoci  equitas, opisana przez Arystotelesa w Ksiêdze Nikomachejskiej, to regu³a porz¹dku z obowi¹zuj¹cymi regu³ami. Niemo¿liwe jest bowiem
stworzenie takiej normy prawnej, która obejmowa³aby wszystkie przypadki, jakie
mog¹ nast¹piæ w przysz³oci, a przecie¿ wystêpuj¹ równie¿ sytuacje, w których
normy koliduj¹ ze sob¹ i wyrok musi opieraæ siê jedynie na w³adzy sêdziego. Arystoteles postulowa³ zatem, aby sprawiedliwoæ osi¹gaæ dziêki mo¿liwoci wy³¹czania w pewnych sytuacjach rygorystycznego stosowania norm prawnych, gdy¿ nie
uwzglêdniaj¹ one wszystkich sytuacji, jakie mog¹ podlegaæ danej normie.
Dziêki Cyceronowi, kontynuuj¹cemu myl Arystotelesa, w prawie rzymskim
ukszta³towa³a siê zasada interpretacji, umo¿liwiaj¹ca wy³¹czenie formalnego stosowania prawa tak, aby w przypadku sprzecznoci norm odwo³ywaæ siê do zasady
s³usznoci. Jak g³osi³ Cyceron, valeat aequitas  s³usznoæ ma byæ w mocy, s³usznoæ ma wzi¹æ górê, ma wartoæ, ma znaleæ siê w stanie wykonania1.
Wp³yw zasady s³usznoci jest najbardziej widoczny w prawie miêdzynarodowym i opiera siê w du¿ej mierze na zasadach okrelonych jeszcze w prawie rzymskim jako funkcja korygowania skutków stosowania prawa. Hugo Grocjusz, ojciec
prawa miêdzynarodowego, wskazywa³, ¿e traktaty miêdzynarodowe maj¹ na celu
przede wszystkim obronê lub urzeczywistnienie s³usznego prawa, zatem dozwolone
jest odejcie od cis³ego stosowania prawa. Zasada s³usznoci w szczególnoci wykorzystywana jest przez miêdzynarodowe trybuna³y arbitra¿owe2.
Zasada s³usznoci spe³nia trzy funkcje: infra legem, prater legem oraz contra
legem.
1

Zbiór pism Cycerona pod has³em Topica.
Wyrok MTS z 25 padziernika 1910 r.  sprawa Orinoco Steamship Co. USA przeciw Wenezueli, Reports of International Arbitral Awards, t. XI, s. 180204; [online] <www.legal.un.org/riaa/states/
united_states>.
2
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Infra legem to rodek ³agodz¹cy skutki zbyt sztywnego stosowania norm prawnych okrelonych w przepisach. Pozwala sêdziemu na tak¹ interpretacjê normy
prawnej, która pozwoli stosuj¹cemu prawo tak siê ni¹ pos³u¿yæ, aby uwzglêdnia³a
najpe³niej ducha prawa i jej cechê.
Wzorcowym przyk³adem zastosowania infra lub inaczej intra legem by³ spór
graniczny pomiêdzy by³ymi koloniami francuskimi: Burkina Faso i Mali3. Sporna
granica by³a przedmiotem d³ugotrwa³ego konfliktu, w tym staræ zbrojnych. Spór
nazywano równie¿ wojn¹ wi¹teczn¹ (trwa³a od 25 grudnia do 15 stycznia 1986).
Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoci w toku postêpowania ustali³ przebieg
granicy pomiêdzy dwoma krajami wzd³u¿ zbiornika wodnego Soum. Trybuna³ nie
posiada³ ¿adnych dokumentów, które wskazywa³yby, aby zbiornik nale¿a³ do którego z krajów. Maj¹c na uwadze zarówno zasadê uti possidetis, jak i un iuris possidetis, kieruj¹c siê zasad¹ s³usznoci, zadecydowa³, aby oba kraje mog³y mieæ dostêp
do cennych surowców. Trybuna³ wskaza³, ¿e w rozpatrywanym przypadku mo¿na
zastosowaæ zasadê equity [uznawan¹] za bezporedni¹ emanacjê idei sprawiedliwoci [...]. Soum jest zbiornikiem granicznym i  w braku jakichkolwiek dokumentów
pozwalaj¹cych precyzyjnie okreliæ liniê graniczn¹  nale¿y j¹ przeprowadziæ w taki
sposób, by podzieliæ Soum na dwie czêci tak, aby by³o to s³uszne. Jakkolwiek
»s³usznoæ« nie zawsze musi oznaczaæ »równoæ«, to jednak o ile nie zachodz¹
jakie szczególne okolicznoci, ten drugi termin najlepiej oddaje istotê pierwszego.
Zasada praeter legem s³u¿y natomiast do wype³niania luk w prawie. Zastosowanie maj¹ tutaj te samy zasady jak w przypadku wyk³adni rozszerzaj¹cej. Trybuna³
zauwa¿y³, ¿e zasadê s³usznoci czêsto stosuje siê do obszarów morskich4. Jako
przyk³ad mo¿na podaæ tzw. spór North Sea Continental Shelf cases5 pomiêdzy Dani¹, Niemcami oraz Holandi¹ o morsk¹ granicê znajduj¹c¹ siê na szelfie kontynentalnym Morza Pó³nocnego, bogat¹ w z³o¿a gazu oraz ropê. Zarówno Holandia, jak
i Belgia chcia³y, aby zastosowaæ zasadê ekwidystansu równych odleg³oci od linii
brzegowej, tzn. w taki sposób, aby ka¿dy punkt na granicy znajdowa³ siê w równej
odleg³oci od najbli¿szych punktów linii brzegowej. Ponadto oba kraje podnosi³y, ¿e
Niemcy podpisa³y, ale nie ratyfikowa³y Konwencji genewskiej o szelfie kontynentalnym, zatem art. 6 konwencji6 nie obowi¹zywa³. Tym samym Niemcy z uwagi na
wklês³¹ liniê brzegow¹ otrzyma³yby najmniejsz¹ jej czêæ. Trybuna³ rozstrzygaj¹c
3 Wyrok MTS z 22 grudnia 1986 r. nr 1986/3  sprawa sporu granicznego pomiêdzy Burkina Faso
a Republik¹ Mali; zob. [online] <www.icj-cij.org>.
4 Art. 74 i 83 Konwencji o prawie morza z 1982 r. oraz Konwencji o szelfie kontynentalnym
z 1958 r. by³ podstaw¹ do stosowania wyj¹tku od normy traktatowej.
5 Wyrok MTS z 25 lutego 1969 r. nr 1969/1 w sprawie szelfu kontynentalnego Morza Pó³nocnego
[online] <www.icj-cij.org>.
6 Zasady okrelone w art. 6 konwencji stanowi¹, ¿e w przypadku, gdy szelf kontynentalny przylega do dwóch lub wiêcej pañstw, rozgraniczenie szelfu nastêpuje w drodze porozumienia. Dopiero
w przypadku jego braku, granice stanowi linia rodkowa, której wszystkie punkty s¹ równo oddalone od
najbli¿szych punktów linii podstawowych, od których wymierzono szerokoæ morza terytorialnego ka¿dego z tych pañstw.
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spór nie pozwoli³ na jednostronne automatyczne stosowanie zasady ekwidystansu.
Samo uruchomienie negocjacji nie stanowi bowiem podstawy do uznania zasady
podzia³u w myl art. 6 ww. konwencji. Trybuna³ uzna³, ¿e delimitacjê nale¿y przeprowadziæ w drodze porozumienia, zgodnie z zasadami s³usznoci oraz z uwzglêdnieniem wszystkich stosownych okolicznoci sprawy, w sposób przyznaj¹cy ka¿dej
ze stron maksymalnie du¿¹ czêæ szelfu kontynentalnego stanowi¹cego podwodne
przed³u¿enie jej terytorium l¹dowego, bez naruszania granic naturalnego przed³u¿enia terytorium l¹dowego pozosta³ych pañstw. Zdaniem Trybuna³u, zasada delimitacji to nie tylko zgodnoæ z zasadami okrelonymi w konwencji, ale równie¿ zasadami s³usznoci wskazanymi w art. 38 Statusu Miêdzynarodowego Trybuna³u
Sprawiedliwoci7. Trybuna³ odmówi³ uznania metody ekwidystansu za normê zwyczajowego prawa miêdzynarodowego i nakaza³ stronom ustalenie granic szelfu
w drodze porozumienia. Sprawa ta stanowi³a podstawê do wszczêcia procesu nad
pracami dotycz¹cymi trzeciej konwencji o prawie morza. Jest to zarazem wzorowy
przyk³ad praeter legem, gdy sêdzia uzupe³nia prawo o sprawiedliwe zasady s³usznoci niezbêdne do rozstrzygniêcia sprawy.
Kwestia uzupe³niania luk w prawie miêdzynarodowym jest wci¹¿ dyskutowana.
Trybuna³ w wielu sprawach orzeka³ na podstawie zasady s³usznoci w sytuacji, gdy
nie da³o siê ustaliæ, jakie normy prawa powinny byæ zastosowane. Przyk³adem mo¿e
byæ orzeczenie z 1937 r., w którym jeden z sêdziów w sprawie pomiêdzy Holandi¹
a Belgi¹ o odprowadzanie wody z rzeki Mozy uzna³, ¿e zgodnie z art. 38 Statutu,
a nawet niezale¿nie od niego, Trybuna³ ma pewn¹ swobodê pozwalaj¹c¹ mu uznaæ
zasady s³usznoci za czêæ prawa miêdzynarodowego, któr¹ musi zastosowaæ8.
Z drugiej strony, przedstawiciele doktryny9 postuluj¹, ¿e pos³ugiwanie siê zasad¹
praeter legem jest niedopuszczalne, gdy na gruncie róde³ prawa miêdzynarodowego
luki w prawie nie istniej¹. Spowodowane jest to faktem, ¿e nawet w przypadku braku
prawa stanowionego niemal zawsze zastosowanie znajdzie norma prawa zwyczajowego, bez wzglêdu na to, na jakim stopniu ogólnoci siê znajduje. S¹dy w g³ównej
mierze stosuj¹ zasadê s³usznoci w dwóch przypadkach. Pierwszym jest pomoc przy
oszacowaniu s³usznych odszkodowañ10 i kwestii zwi¹zanych z odpowiedzialnoci¹
pañstwa11. Dotyczy to równie¿ takich sytuacji, kiedy zasada zwyczajowa staje siê
7 Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci i Porozumienie ustanawiaj¹ce Komisjê Przygotowawcz¹ Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1947 r., nr 23,
poz. 90 z pón. zm.).
8 Wyrok MTS z 28 czerwca 1937 r., Seria A/B nr 70, Seria C nr 8I [online] <www.internationalwaterlaw.org/cases/meuse.html>.
9 M.J. Aznar-Gomez, The 1996 Nuclear Weapons Advisory Opinion and Non Liquet in International Law, Cambridge Publishing International & Comperative Law Quartely 1999, s. 13 i n.
10 Wyrok MTS z 1929 r., seria A, nr 20, s. 39 w sprawie po¿yczek serbskich zaci¹gniêtych przed
pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹.
11 Wyrok w sprawie brytyjskich roszczeñ w hiszpañskim Maroku (arbitra¿ z 1924 r., Reports of
International Arbitral Awards 2, s. 615650) oraz wyrok z dnia 9 kwietnia 1949 r. w sprawie sporu
o cieninê Korfu pomiêdzy Albani¹ a Wielk¹ Brytani¹.
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zasad¹ skodyfikowan¹12. Trybuna³ jasno okreli³ granicê stosowania zasady praeter
legem. S¹dy nie s¹ upowa¿nione do poprawiania prawa ani interpretowania prawa na
gruncie sfery politycznej, nie mog¹ te¿ wystosowywaæ postulatów de lege ferenda.
Ostatni¹ funkcj¹ equity jest zasada contra legem. Polega ona na obejciu prawa
stanowionego jako prawa niesprawiedliwego i zastosowaniu zasady s³usznoci. Zarówno doktryna, jak i trybuna³y jasno okreli³y, ¿e zasada contra legem mo¿e byæ
zastosowania jedynie w przypadku zgody stron sporu, tj. na zasadach okrelonych
w art. 38 pkt 2 Statusu Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci. Warto równie¿ wskazaæ, ¿e sam Trybuna³ odró¿ni³ orzekanie na podstawie ogólnych zasad
s³usznoci od orzekania na podstawie ex aequo te bono, czyli w odniesieniu do
ogólnych zasadach sprawiedliwoci, a nie na podstawie przepisów prawnych. Zauwa¿y³, ¿e na gruncie krajowego systemu prawa s³usznoæ zwykle jest przeciwstawiana sztywnym normom prawa pozytywnego, których surowoæ ma byæ ³agodzona
w imiê sprawiedliwoci. To przeciwstawienie nie ma swego odpowiednika w rozwoju prawa miêdzynarodowego; prawnomiêdzynarodowa koncepcja s³usznoci ujmuje
j¹ jako zasadê ogóln¹ prawa bezporednio stosowan¹ jako prawo13. Zatem zasada
contra legem powstaje wówczas, gdy trybuna³ stosuje zasadê ex aequo te bono.
W sytuacji natomiast, gdy s¹d orzeka zgodnie z zasad¹ s³usznoci, jest to zasada
infra legem, poniewa¿ s³usznoæ wynika wtedy z mocy prawa, a nie woli stron.
Czêsto przyjmuje siê, ¿e sama norma prawa miêdzynarodowego nie stanowi
odzwierciedlenia zasady s³usznoci, jednak do prawid³owego jej wykonania wymagane jest pos³u¿enie siê t¹ zasad¹. W takim przypadku s³usznoæ wykonywana jest
jako norma prawna.
Jak mo¿na zauwa¿yæ, zasada s³usznoci na gruncie róde³ prawa miêdzynarodowego nie jest oczywista, a mimo to s¹dy czy te¿ trybuna³y zawsze stosuj¹ j¹
w trzech sytuacjach. Po pierwsze, kiedy znajduje odzwierciedlenie w tzw. klauzuli
jurysdykcyjnej, która nakazuje s¹dowi wyrokowaæ zgodnie z zasad¹ s³usznoci14.
Po drugie, wówczas gdy to strony decyduj¹, czy chc¹, aby ich spór by³ rozstrzygniêty z uwzglêdnieniem zasady s³usznoci15. Trzeci¹ i ostatni¹ mo¿liwoci¹ jest identyfikowanie przez sam s¹d zasady s³usznoci jako zasady ogólnej prawa miêdzynarodowego i maj¹cego zastosowanie w prawie jako applicable rules16.
12 W sporze dotycz¹cym rybo³ówstwa miêdzy Wielk¹ Brytani¹ a Islandi¹ Trybuna³ doszed³ do
wniosku, i¿ art. 62 Konwencji, mówi¹cy o zasadniczej zmianie okolicznoci, mo¿e byæ uwa¿any za
kodyfikacjê prawa zwyczajowego w zakresie wyganiêcia traktatu  zob. wyrok MTS z dnia 25 lipca
1974 r., nr 1974/1.
13 Wyrok MTS z 25 lutego 1969 r., nr 1969/1 w sprawie szelfu kontynentalnego Morza Pó³nocnego z 1969 r. [online] <www.icj-cij.org>.
14 XII Konwencja Haska z 1907 r. w sprawie utworzenia Miêdzynarodowego Trybuna³u £upów
(nieratyfikowana).
15 Wyrok MTS z dnia 24 lutego 1982 r.  sprawa pomiêdzy Tunezj¹ a Libi¹ w sprawie szelfu
kontynentalnego w: ICJ Reports 1982, par. 2.
16 Wyrok MTS z 1937 r., seria A/B nr 70  spór pomiêdzy Belgi¹ i Holandi¹ w sprawie rzeki
Mozy [online] <www.internationalwaterlaw.org>.

Zasada s³usznoci na gruncie orzecznictwa s¹dów miêdzynarodowych

73

Zasada s³usznoci, choæ sama nie nale¿y do norm prawa, to stanowi element
moralnego uzasadnienia normy prawnej i jest stosowana w wyniku wymogu sprawiedliwoci czy uczciwoci. Wprowadza równie¿ element elastycznoci prawa.
S¹dy w trakcie wyrokowania rzadko odwo³uj¹ siê do sprawiedliwoci jako normy
abstrakcyjnej, a czêciej wywodz¹ j¹ z obowi¹zuj¹cego prawa. Zasada ta jest zatem
norm¹ dla danej sytuacji, gdy sprawiedliwoæ wynika z zasady s³usznoci. Przyk³adem tego mo¿e byæ sprawa pomiêdzy Libi¹ a Malt¹17, gdzie Trybuna³ uzna³, ¿e nie
mo¿e byæ mowy o poprawianiu geografii czy kompensowaniu nierównoci natury.
Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoci okreli³ równie¿ tzw. zasadê unencroachment, tzn. niewkraczania jednego pañstwa na naturalne przed³u¿enie terytorium
l¹dowego drugiego pañstwa, przy czym stwierdzi³: sprawiedliwoæ, której emanacj¹ jest s³usznoæ, nie jest sprawiedliwoci¹ abstrakcyjn¹, lecz sprawiedliwoci¹
zgodn¹ z normami prawa, co oznacza, ¿e jego stosowanie powinno byæ spójne
i przewidywalne, nawet jeli wychodzi ono poza jego granice ku zasadom maj¹cym
bardziej uniwersalny charakter. Trybuna³ podkreli³ równie¿, ¿e czynniki s³usznociowe to nie normy prawne, których zastosowanie jest obligatoryjne. Prawo miêdzynarodowe wymaga, aby w ka¿dej sprawie by³y zastosowane czynniki najbardziej
trafne, a co za tym idzie  daj¹ce najbardziej s³uszne rozwi¹zanie sytuacji. Dopiero
wtedy mo¿na mówiæ, ¿e uzyska³o siê najbardziej sprawiedliwe rozstrzygniêcie.
Problem pos³ugiwania siê zasad¹ s³usznoci dotyczy jedynie sytuacji wykorzystywania jej przez Trybuna³y. W przypadku orzekania przez s¹dy sêdzia musi kierowaæ siê zasadami okrelonymi w normach prawnych, nie za zasad¹ ex aequo te
bono. Trybuna³ podkreli³ t¹ tezê w sprawie pomiêdzy Indiami a Pakistanem
o trzêsawisko Kaæch. Po kilku incydentach zbrojnych pomiêdzy krajami i obopólnym oskar¿aniu siê o próbê przesuniêcia granicy, oba pañstwa na mocy porozumienia z dnia 30 czerwca 1965 r. odda³y spór do rozstrzygniêcia przed Trybuna³18. S¹d
w orzeczeniu arbitra¿owym uzna³, ¿e skoro zasady s³usznoci stanowi¹ czêæ prawa miêdzynarodowego, strony mog¹ kszta³towaæ swe stosunki wzajemne w oparciu
o zasady s³usznoci. Podczas gdy sêdzia nie mo¿e odst¹piæ od norm prawnych,
pañstwa zawieraj¹c porozumienie mog¹ je derogowaæ, o ile tylko nie nale¿¹ one do
norm ius cogens19.
Oczywicie warte podkrelenia jest sceptyczne podejcie do zasady s³usznoci.
O ile w prawie stanowionym zasada s³usznoci wpisana jest w system norm prawnych, o tyle w przypadku prawa miêdzynarodowego oraz tzw. common law s³usznoæ uzale¿niona jest od osobistych zasad sêdziego. W przypadku nieskrêpowanego
korzystania z kapita³u w³asnego i przy ignorowaniu ustalonych zasad prawnych
17

cij.org>.

Porozumienie z 3 czerwca 1985 r. w sprawie szelfu kontynentalnego, [online] <www.icj-

18 Orzeczenie arbitra¿owe z dnia 19 lutego 1968 r., International Legal Materials, 1968, s. 760 i n.,
Reports of International Arbitral Awards, t. XVII.
19 J. Po³atyñska, Pozycja s³usznoci w prawie miêdzynarodowym, [w:] Prawo miêdzynarodowe
wobec wyzwañ wspó³czesnego wiata, red. E. Dynia, Rzeszów 2009, s. 8.
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zindywidualizowany przypadek mo¿e zniszczyæ system uniwersalnych zasad. W ten
sposób powsta³a jedna ze s³ynnych inwektyw prawnika Johna Seldena, ¿e s³usznoæ to psotna rzecz. W prawie mamy ocennoæ, której wiemy jak zaufaæ. W s³usznoci mamy sumienie sêdziego, które mo¿e byæ wiêksze lub mniejsze i jest s³usznoci¹. Wiêc jeli moglibymy nazwaæ to standardem miary, nazwalibymy to stop¹,
stop¹ sêdziego. Jako niepewna miara stopa jednego sêdziego bêdzie d³uga, drugiego
krótka, trzeciego za nijaka i to jest to samo, co sumienie sêdziego20. Jest to
jednoczenie krytyka Arystotelesowskiej koncepcji s³usznoci. Jeden z sêdziów
zreszt¹ przyzna³, ¿e s³usznoæ jest tak zmienna, jak pogoda w Hadze21. Jednak
oprócz sytuacji dotycz¹cych delimitacji obszarów morskich, Trybuna³ bardzo ostro¿nie formu³uje zasady s³usznoci jako normy prawa miêdzynarodowego. Trudno zatem wskazaæ takie normy prawa, które wywodz¹ siê z zasady czystej s³usznoci i nie
znajduj¹ swych odpowiedników w krajowych systemach prawnych, a w zwi¹zku
z tym przychyliæ siê do sceptycznych argumentów.

Summary
The rule of equity in international public law based on cases
of International Court of Justice
Key words: equity, International Court of Justice, public law, equitable principles.

Equity rule is fundamental clause in jurisdiction International Court of Justice.
International Court often uses equity for judgment. However parties of the dispute
can choose equity as the superior principle of adjudicating instead international
treaty. Courts may also identifying equity as general principles of international law
and use it in specific matter.
In my paper I would like to describe three functions of equity rules: infra legem,
praeter legem and contra legem. Each function will be described based on sentences
of International Court of Justice, specify them and show differences. I also would
like to present, that equity rules is used for forming new law, how it was in case of
third maritime law. In the end I would like to show critical point of view for equity
rule based on doctrine opinion.

20

Table Talk of John Selden 43, red. F. Pollock, Oxford 1927.
Por. zdanie odrêbne sêdziego Schwebla do orzeczenia w sprawie szelfu miêdzy Grenlandi¹
a Jan Mayen, ICJ Reports 1993, s. 120.
21
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Bankowy tytu³ egzekucyjny w wietle orzecznictwa
Trybuna³u Konstytucyjnego*
Bankowy tytu³ egzekucyjny to instytucja uregulowana w art. 9698 ustawy
Prawo bankowe1 , instrument uprawniaj¹cy banki do dochodzenia swoich roszczeñ
w ramach dalece uproszczonej procedury. Inspiracj¹ do niniejszej analizy sta³ siê
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r.2 Orzeczono w nim
niezgodnoæ przepisów reguluj¹cych instytucjê bankowego tytu³u egzekucyjnego
z Konstytucj¹ RP. Niniejsze opracowanie stanowi próbê wskazania przyczyn i oceny
zasadnoci takiego rozstrzygniêcia. Jest równie¿ analiz¹ dotychczasowych orzeczeñ
Trybuna³u w tym zakresie i zmierza do udzielenia odpowiedzi na pytanie: dlaczego
dopiero teraz dopatrzy³ siê on niezgodnoci omawianych przepisów z Konstytucj¹?
Autor stara siê równie¿ wskazaæ korzyci i zagro¿enia wynikaj¹ce z zaistnia³ej
sytuacji. Ostatnia czêæ artyku³u zosta³a powiêcona perspektywom zmian w tym
zakresie. Autor zastanawia siê, czy istniej¹ instrumenty, które bêd¹ mog³y skutecznie zast¹piæ instytucjê bankowego tytu³u egzekucyjnego oraz wskazuje kierunki,
jakie powinien obraæ ustawodawca.
Na wstêpie nale¿y przedstawiæ za³o¿enia dotychczasowego funkcjonowania
bankowych tytu³ów egzekucyjnych w obrocie prawnym. S¹ one wystawiane s¹ przez
banki (uprawnienie to ustawodawca przyzna³ wy³¹cznie tej kategorii podmiotów
* Niniejszy artyku³ zosta³ z³o¿ony do redakcji na pocz¹tku czerwca 2015 r. Zaprezentowana
w nim analiza stanowi³a bie¿¹c¹ ocenê sytuacji powsta³ej po wydaniu przez Trybuna³ Konstytucyjny
wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. W zwi¹zku z up³ywem czasu miêdzy dniem z³o¿enia artyku³u do
redakcji a dat¹ publikacji niniejszego opracowania jego pierwotna treæ nie obejmowa³a nowelizacji
przepisów ustawy  Prawo bankowe z dnia 25 wrzenia 2015 r. (wesz³a w ¿ycie dnia 27 listopada 2015 r.),
która uchyli³a art. 9698 ustawy. Autor w stosownych miejsca poczyni³ w przypisach uwagi uzupe³niaj¹ce, które aktualizuj¹ stan prawny i faktyczny dotycz¹cy omawianej instytucji.
1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 128).
2 Sygn. akt P 45/12, Dz.U. 2015, poz. 559.
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obrotu gospodarczego) na podstawie ksi¹g banków lub innych dokumentów zwi¹zanych z dokonywaniem czynnoci bankowych (art. 96 ust. 1). Do obligatoryjnych
elementów bankowego tytu³u egzekucyjnego nale¿¹: oznaczenie banku, który go
wystawi³ i na rzecz którego egzekucja ma byæ prowadzona, oznaczenie d³u¿nika
zobowi¹zanego do zap³aty, wysokoæ zobowi¹zañ d³u¿nika wraz z odsetkami i terminami ich p³atnoci, wskazanie daty wystawienia bankowego tytu³u egzekucyjnego, oznaczenie czynnoci bankowej, z której wynikaj¹ dochodzone roszczenia, oraz
wzmianka o wymagalnoci dochodzonego roszczenia. Ponadto bankowy tytu³ egzekucyjny musi byæ opatrzony pieczêci¹ banku wystawiaj¹cego tytu³ oraz podpisami
osób uprawnionych do dzia³ania w imieniu banku (art. 96 ust. 2). Z chwil¹ nadania
przez s¹d bankowemu tytu³owi egzekucyjnemu klauzuli wykonalnoci staje siê on
podstaw¹ egzekucji prowadzonej zgodnie z przepisami kodeksu postêpowania cywilnego.
Warto zauwa¿yæ, ¿e egzekucja mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie przeciwko
osobie, która bezporednio z bankiem dokonywa³a czynnoci bankowej. Prowadzenie egzekucji dopuszczalne jest tak¿e w stosunku do osoby, która jest d³u¿nikiem
banku z tytu³u zabezpieczenia wierzytelnoci wynikaj¹cej z czynnoci bankowej.
Warunkiem dochodzenia przez bank swoich roszczeñ jest uprzednie z³o¿enie przez
d³u¿nika pisemnego owiadczenia o poddaniu siê egzekucji. Owiadczenie powinno
byæ z³o¿one na pimie, okrelaæ kwotê, do jakiej bank mo¿e prowadziæ egzekucjê
w ramach bankowego tytu³u egzekucyjnego, oraz termin, do którego bank mo¿e
wyst¹piæ o nadanie tytu³owi egzekucyjnemu klauzuli wykonalnoci. Istotne jest równie¿, aby roszczenie objête tytu³em wynika³o bezporednio z czynnoci bankowej
lub jej zabezpieczenia. Poza faktem, ¿e banki mog¹ uzyskiwaæ bankowe tytu³y
egzekucyjne na drodze wewnêtrznej czynnoci, elementem, który niew¹tpliwie
wp³ywa na ich niezwyk³¹ popularnoæ, jest to, ¿e wniosek banku o nadanie im
klauzuli wykonalnoci s¹d rozpatruje niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w terminie trzech dni od jego z³o¿enia. Z zaprezentowanych podstawowych za³o¿eñ instytucji bankowego tytu³u egzekucyjnego wy³ania siê obraz instrumentu niezwykle efektywnego. Bank, stwierdzaj¹c jakiekolwiek nieprawid³owoci w regulowaniu
zobowi¹zañ przez d³u¿nika, jest w stanie w ci¹gu krótkiego czasu, przy niewielkich
nak³adach finansowych, skierowaæ sprawê do egzekucji komorniczej.
Formu³a bankowych tytu³ów egzekucyjnych od dawna budzi³a kontrowersje.
Zarzucano jej niezgodnoæ z fundamentalnymi zasadami Konstytucji RP. Wskazywano sprzecznoæ przepisów reguluj¹cych omawian¹ materiê m.in. z zasad¹ równoci wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP), prawem do sprawiedliwego i jawnego
rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez w³aciwy, niezale¿ny, bezstronny i niezawis³y s¹d (art. 45 Konstytucji RP), równ¹ dla wszystkich ochron¹
praw w³asnoci i innych praw maj¹tkowych (art. 64 Konstytucji RP) czy te¿ ochron¹
konsumentów (art. 76 Konstytucji RP)3. Ze strony przedstawicieli doktryny p³ynê³y
3

Z. Ofiarski, Komentarz do art. 97 ustawy Prawo bankowe, LEX 2013.
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liczne sygna³y krytycznie oceniaj¹ce instytucjê bankowego tytu³u egzekucyjnego
i podkrelaj¹ce potrzebê zmian4. Z drugiej jednak strony nadane bankom uprawnienia mia³y pokan¹ grupê zwolenników i obroñców5. W konsekwencji, przy braku
jednoznacznej oceny regulacji, bankowe tytu³y egzekucyjne funkcjonowa³y w polskim systemie prawa przez kilkanacie lat bez wiêkszych modyfikacji.
Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e wprowadzona w 1997 r. regulacja w znacznym zakresie ograniczy³a uprawnienia banków, gdy¿ pod rz¹dami poprzedniej ustawy6 mog³y one wystawiaæ bankowe tytu³y wykonawcze (art. 53 § 2). Przy zastosowaniu takiego rozwi¹zania banki by³y w pe³nym wymiarze sêdziami we w³asnej
sprawie i nie podlega³y ¿adnej kontroli na etapie sporz¹dzania tytu³u wykonawczego. Ponadto przepis art. 53 § 2 nadawa³ im uprawnienie do wyboru trybu prowadzenia egzekucji (cywilnoprawny lub administracyjnoprawny).
Instytucja bankowego tytu³u egzekucyjnego pozostawa³a równie¿ w orbicie zainteresowañ Trybuna³u Konstytucyjnego. W¹tek ten na przestrzeni ostatnich lat
przewija³ siê w jego orzeczeniach kilkukrotnie. Warto zwróciæ uwagê, ¿e bankowy
tytu³ egzekucyjny by³ przedmiotem rozwa¿añ jeszcze na gruncie poprzedniej regulacji. W wyroku z dnia 16 maja 1995 r.7 Trybuna³ wyrazi³ zdanie, ¿e art. 53 ust. 2
dawnego prawa bankowego w zakresie, w jakim nadaje moc tytu³ów wykonawczych
bez potrzeby uzyskiwania s¹dowych klauzul wykonalnoci dokumentom w tym
przepisie wymienionym, w odniesieniu do roszczeñ banku wynikaj¹cych z wierzytelnoci nabytych przezeñ na podstawie czynnoci prawnych z dotychczasowym
wierzycielem niebêd¹cym bankiem, z pominiêciem zgody d³u¿nika na egzekwowanie nale¿noci w trybie przewidzianym w powy¿szym przepisie  naruszaj¹c zasadê
zaufania obywateli do pañstwa i stanowionego przez nie prawa przez nadmiern¹
ingerencjê w zasadê stabilnoci stosunków umownych  jest niezgodny z zasad¹
demokratycznego pañstwa prawnego ustanowion¹ przez art. 1 przepisów konstytucyjnych. Trybuna³ podkreli³ jednoczenie, ¿e w pozosta³ym zakresie art. 53 ówczesnego prawa bankowego nie pozbawia³ d³u¿nika banku prawa do s¹du.
Znacz¹cym momentem z punktu widzenia oceny obecnej regulacji by³o opublikowanie wyroku z dnia 26 stycznia 2005 r.8. Trybuna³ wskaza³ w nim, ¿e kwestionowane regulacje prawa bankowego (art. 9697), dopuszczaj¹ce mo¿liwoæ wystawienia bankowego tytu³u egzekucyjnego, nie zamykaj¹ drogi do s¹du. Na dowód
tego podniós³, ¿e dostêpne instrumenty procesowe (powództwo przeciwegzekucyjne
4

R. Zelwiañski, Bankowe tytu³y egzekucyjne (potrzeba nowelizacji), Pañstwo i Prawo 2011,
z. 9, s. 99104.
5 J. Szczêsny, Glosa do wyroku TK z dnia 26 stycznia 2005 r., P 10/04, Prawo Bankowe 2005,
nr 11, s. 3744; ten¿e, Jeszcze o bankowych tytu³ach egzekucyjnych. Na tle orzeczenia TK z 29 listopada 2005 r. (P 10/05), Prawo Bankowe 2006, nr 9, s. 4449; A. Rychter, Bankowy tytu³ egzekucyjny
 skuteczne i praworz¹dne narzêdzie dochodzenia roszczeñ bankowych, Monitor Prawa Bankowego
2011, nr 11, s. 8087.
6 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r.  Prawo bankowe (Dz.U. nr 4, poz. 21 z pón. zm.).
7 Wyrok TK z dnia 16 maja 1995 r., sygn. akt K 12/93, OTK 1995, cz. 1, poz. 14.
8 Wyrok TK z dnia 26 stycznia 2005 r., sygn. akt P 10/04, Dz. U. nr 23, poz. 193.
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 art. 840 k.p.c., powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego  art. 189 k.p.c.) stwarzaj¹ mo¿liwoæ nie tylko zablokowania egzekucji tocz¹cej siê w oparciu o bankowy tytu³ egzekucyjny, ale tak¿e dopuszczaj¹
mo¿liwoæ ¿¹dania rozstrzygniêcia sporu merytorycznie o prawo bêd¹ce przedmiotem sporu. Trybuna³ zaznaczy³ tak¿e, ¿e w dyspozycji d³u¿nika pozostaje mo¿liwoæ
wyst¹pienia z roszczeniem odszkodowawczym w wypadku, gdyby okaza³o siê, ¿e
egzekucja zosta³a przeprowadzona na podstawie bezprawnie wystawionego tytu³u
bankowego. Konkluduj¹c mo¿na przyj¹æ, ¿e zdaniem TK odejcie w okrelonych
normatywnie sytuacjach od typowego czy klasycznego modelu ochrony s¹dowej nie
mo¿e byæ samo przez siê traktowane jako przejaw naruszenia konstytucyjnych gwarancji prawa do s¹du.
W innych orzeczeniach uprawnienie do wystawiania bankowego tytu³u egzekucyjnego by³o przywo³ywane m.in. jako wiadcz¹ce o wyj¹tkowym statusie banków
wród innych podmiotów gospodarczych. W wyroku z dnia 17 stycznia 2001 r.9
Trybuna³ stwierdzi³ m.in., ¿e wysokie wymagania organizacyjne postawione bankom powoduj¹ jednoczenie, ¿e nie s¹ one zwyk³ymi podmiotami gospodarczymi,
lecz  w pewnym sensie  ustawodawca przypisa³ im funkcjê instytucji zaufania
spo³ecznego. wiadczy o tym m.in. rola wyci¹gów z ksi¹g rachunkowych banków
oraz tzw. bankowy tytu³ egzekucyjny (art. 95 i nast.). Uprawnienie banków do
wystawiania bankowych tytu³ów egzekucyjnych stanowi³o równie¿ argument do
uzasadniania konstytucyjnoci innych unormowañ pozwalaj¹cych okrelonym podmiotom na egzekucjê nale¿noci z pominiêciem drogi s¹dowej. W tym kontekcie
bankowe tytu³y egzekucyjne zosta³y przywo³ane w wyroku z dnia 10 lipca 2006 r.10
w procesie badania zgodnoci z Konstytucj¹ przepisów ustawy Prawo energetyczne
w zakresie, w jakim umo¿liwia³y przedsiêbiorstwu energetycznemu pobieranie
i ci¹ganie op³at od odbiorców za nielegalne pobieranie paliw lub energii z sieci
tylko na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu i bez zachowania drogi
s¹dowej.
Bankowe tytu³y egzekucyjne zosta³y równie¿ przywo³ane w wyroku z dnia 15
marca 2011 r.11 przy okazji rozwa¿añ nad konstytucyjnoci¹ przepisów nadaj¹cych
moc prawn¹ dokumentu urzêdowego wyci¹gom z ksi¹g rachunkowych banku
w postêpowaniu cywilnym. W tym kontekcie Trybuna³ zwróci³ uwagê, ¿e jakkolwiek uprawnienie do wystawiania bankowych tytu³ów egzekucyjnych ma, podobnie
jak nadanie szczególnej mocy dowodowej ksiêgom rachunkowym banków, charakter swoistego przywileju, to jednak nie mo¿na porównywaæ obu tych rozwi¹zañ
prawa bankowego. Uzasadniaj¹c swoje stanowisko wskaza³, ¿e poprzez z³o¿enie
owiadczenia o poddaniu siê egzekucji klient banku (konsument) wyra¿a zgodê na
egzekwowanie zad³u¿enia w sytuacji niedotrzymania przez niego warunków umowy
9
10
11

Wyrok TK z dnia 17 stycznia 2001 r., sygn. akt K 5/00, OTK ZU 2005, nr 1/A, poz. 7.
Wyrok TK z dnia 10 lipca 2006 r., sygn. akt K 37/04, Dz. U. nr 128, poz. 901.
Wyrok TK z dnia 15 marca 2011 r., sygn. akt P 7/09, Dz. U. nr 72, poz. 388.
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bez koniecznoci zas¹dzenia roszczenia w postêpowaniu jurysdykcyjnym. Natomiast
nadanie szczególnej mocy dowodowej wyci¹gom z ksi¹g rachunkowych banku nastêpuje z mocy prawa, niezale¿nie od woli i wiedzy podmiotów korzystaj¹cych z us³ug
bankowych, w tym równie¿ konsumentów. Wskazywany element (z³o¿enie owiadczenia) ma zdaniem Trybuna³u przes¹dzaæ o tym, ¿e instytucja bankowego tytu³u
egzekucyjnego nie narusza zasady równoci stron w postêpowaniu s¹dowym. Warto
nadmieniæ, ¿e przepisy nadaj¹ce moc dowodow¹ wyci¹gom z ksi¹g rachunkowych
banków zosta³y w omawianym orzeczeniu uznane za niezgodne z Konstytucj¹ RP.
Po raz kolejny w¹tek bankowych tytu³ów egzekucyjnych pojawi³ siê w wyroku
z dnia 13 wrzenia 2011 r.12 w kontekcie analizy przepisów ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. o objêciu porêczeniami Skarbu Pañstwa sp³aty niektórych kredytów mieszkaniowych. Jeli chodzi o zarzut dotycz¹cy naruszenia zasady równoci, a mianowicie zró¿nicowania sytuacji prawnej dwóch stron umowy kredytowej,
tj. kredytodawcy  banku oraz kredytobiorcy  spó³dzielni mieszkaniowej, Trybuna³
Konstytucyjny zauwa¿a, ¿e zarzut ten opiera siê na nietrafnym za³o¿eniu, jakoby
banki wystawiaj¹ce bankowy tytu³ egzekucyjny na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy
o objêciu porêczeniami by³y stronami stosunku umownego, którego przedmiotem
jest kredyt. Zgodnie z konstrukcj¹ prawn¹ porêczenia, nie ma jednak w¹tpliwoci,
¿e w miejsce zaspokojonego dotychczasowego wierzyciela (banku) wstêpuje Skarb
Pañstwa. Zdaniem TK pozycja Skarbu Pañstwa, pos³uguj¹cego siê w interesie spó³dzielni mieszkaniowych prywatnoprawn¹ instytucj¹ porêczenia, zas³uguje na szczególne potraktowanie przez ustawodawcê. Ocena uprawnienia Skarbu Pañstwa,
o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o objêciu porêczeniami, prowadzi do wniosku, ¿e jako podmiot dzia³aj¹cy tak¿e w celu polepszenia pozycji d³u¿nika (spó³dzielni mieszkaniowej), musi on dysponowaæ skuteczn¹ drog¹ umo¿liwiaj¹c¹ dochodzenie roszczeñ zwi¹zanych z udzielonym wczeniej wsparciem. Trybuna³
podtrzyma³ zatem swoje stanowisko o zgodnoci przepisów prawa bankowego
z konstytucyjn¹ zasad¹ równoci stron w postêpowaniu.
Prze³omem okaza³o siê orzeczenie z dnia 14 kwietnia 2015 r.13 Trybuna³ stwierdzi³ w nim, ¿e kierowanie przez banki wierzytelnoci do postêpowania egzekucyjnego z pominiêciem s¹dowego postêpowania rozpoznawczego, dziêki wystawianym
bankowym tytu³om egzekucyjnym, jest niezgodne z zasad¹ równego traktowania
ujêt¹ w art. 32 Konstytucji RP. Ponadto podkrelenia wymaga fakt, ¿e sêdziowie
dopatrzyli siê naruszenia konstytucyjnej zasady a¿ w trzech aspektach. Po pierwsze,
naruszenie dotyczy relacji miêdzy bankiem a jego klientem. Po drugie, zachwiane
zosta³y relacje miêdzy bankami jako wierzycielami a pozosta³ymi podmiotami posiadaj¹cymi status wierzycieli. Po trzecie, równowagê utraci³y relacje miêdzy d³u¿nikami banków i d³u¿nikami pozosta³ych podmiotów. Zdaniem TK podkrelenia wymaga fakt, ¿e zarówno bank, jak i jego klient s¹ stronami zobowi¹zaniowego stosunku
12
13

Wyrok TK z dnia 13 wrzenia 2011 r., sygn. akt K 8/09, Dz. U. nr 206, poz. 1227.
Wyrok TK z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12, Dz.U. 2015, poz. 559.
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prywatnoprawnego. Stosunki takie powinny byæ oparte na zasadzie prawnej (formalnej) równoci i autonomii woli stron. Logiczn¹ konsekwencj¹ takiego stanu musi
byæ umo¿liwienie stronom obrony swoich praw i interesów p³yn¹cych z zawartej
umowy na równych zasadach. Zaprzeczeniem takiego stanu jest obecna regulacja
dotycz¹ca wydawania bankowych tytu³ów egzekucyjnych zastêpuj¹cych orzeczenia
s¹dów. Prowadzi to do pominiêcia fazy merytorycznego rozpoznania sprawy,
w trakcie której mog³oby dojæ do podniesienia przez klienta merytorycznych zarzutów. Tym razem Trybuna³ za niewystarczaj¹ce uzna³ uprawnienie do wytoczenia
powództwa przeciwegzekucyjnego. Nadmieniæ nale¿y, ¿e wi¹¿e siê ono z wniesieniem op³aty stosunkowej (5% wartoci roszczenia) oraz spoczywaj¹cym na kliencie
banku ciê¿arze dowodzenia. Musi on udwign¹æ te obci¹¿enia w warunkach prowadzenia przeciwko niemu egzekucji wi¹¿¹cej siê z zajêciem maj¹tku. Trybuna³
stwierdzi³ równie¿, ¿e przepisy w obecnym kszta³cie nadaj¹ bankom niczym nieuzasadniony przywilej bycia sêdzi¹ we w³asnej sprawie. Podkrelono równie¿, ¿e aktualnie wiêkszoæ banków w Polsce to prywatni przedsiêbiorcy, których zasadniczym
d¹¿eniem jest osi¹ganie jak najwiêkszych zysków. Trybuna³ uzna³, ¿e istotna rola
banków w gospodarce i szczególny ich charakter jako instytucji zaufania publicznego nie uzasadnia przyznawania im tak daleko id¹cych uprawnieñ. Podkrelenie wymaga równie¿ fakt, ¿e omawiane rozwi¹zania w znaczny sposób uprzywilejowuj¹
banki w porównaniu do innych wierzycieli. Nie posiadaj¹c równie efektywnych
narzêdzi zaspokajania swoich wierzytelnoci, trac¹ oni na konkurencyjnoci.
W zwi¹zku z powy¿szym, Trybuna³ uzna³ zakwestionowane przepisy prawa bankowego, stanowi¹ce podstawê wystawiania bankowych tytu³ów egzekucyjnych, za niezgodne z zasad¹ równego traktowania. Jednoczenie odroczy³ utratê ich mocy obowi¹zuj¹cej do 1 sierpnia 2016 r., aby umo¿liwiæ zakoñczenie spraw w toku oraz
wydanie przez ustawodawcê odpowiednich przepisów intertemporalnych.
Zaprezentowany stan rzeczy sk³ania do g³êbokiej refleksji nad potencjalnymi
korzyciami i zagro¿eniami z niego wyp³ywaj¹cych. Niew¹tpliwie klienci banków
zyskali wiêksz¹ kontrolê nad momentem wszczêcia wobec nich procedury zmierzaj¹cej do egzekucji wierzytelnoci przez bank. Nie bêdzie móg³ on bowiem samodzielnie wystawiæ tytu³u egzekucyjnego. Chc¹c za dochodziæ swoich wierzytelnoci w postêpowaniu przed s¹dem, bêdzie zmuszony do udowodnienia zasadnoci
swoich roszczeñ. Klient otrzyma wiêc informacjê o podejmowanych przez bank
dzia³aniach od s¹du jeszcze w trakcie trwaj¹cego postêpowania, a nie jak do tej pory
 od komornika rozpoczynaj¹cego egzekucjê na podstawie uzyskanego przez bank
tytu³u wykonawczego. Dostrzec jednak nale¿y, ¿e banki przywi¹zuj¹ce wagê do
wysokiej ci¹galnoci swoich wierzytelnoci skorzystaj¹ zapewne z innych dostêpnych rozwi¹zañ przewidzianych prawem. Na pozbawieniu banków prawa do wystawiania bankowych tytu³ów egzekucyjnych zyskaæ mog¹ firmy windykacyjne. Banki,
zamiast wik³aæ siê w d³ugie postêpowania, chêtniej bêd¹ odsprzedawaæ swoje d³ugi.
Ponadto, mog¹ zast¹piæ owiadczenia o poddaniu siê egzekucji uzyskiwane na etapie podpisywania umowy kredytowej owiadczeniami sk³adanymi przed notariu-

Bankowy tytu³ egzekucyjny w wietle orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego

81

szem. W tym kontekcie rodzi siê pytanie, czy za³o¿enia tak¿e tej instytucji nie
rodz¹ podstaw do uznania jej za niekonstytucyjn¹. Wszak równie¿ w ramach poddania siê egzekucji przed notariuszem mamy do czynienia ze zrzeczeniem siê prawa
do s¹du, czym de facto jest zgoda na przeprowadzenie egzekucji z maj¹tku klienta,
gdy tylko bank uzna to za s³uszne. Warto jednak¿e zauwa¿yæ, ¿e id¹c tym tokiem
mylenia, doszlibymy do absurdalnych wniosków, poniewa¿ ka¿de postêpowanie
uproszczone nale¿a³oby uznaæ za ograniczenie prawa do s¹du. Ponadto w przypadku
bankowych tytu³ów egzekucyjnych banki by³y jedynym podmiotem wystêpuj¹cym
w procesie ich wystawiania. Przy poddaniu siê egzekucji przed notariuszem wystêpuje dodatkowy podmiot, który uznawany jest za osobê zaufania publicznego. Notariusz, sporz¹dzaj¹c akt notarialny, który w przysz³oci spe³ni rolê tytu³u egzekucyjnego, ma obowi¹zek dbaæ o interes obu stron i mo¿e odmówiæ sporz¹dzenia aktu,
gdyby mia³o to prowadziæ do stanu sprzecznego z prawem. Skorzystanie z tej drogi
bêdzie jednak najprawdopodobniej niekorzystne dla klientów banków, poniewa¿
wszelkie koszty zwi¹zane ze sporz¹dzeniem aktu przed notariuszem zostan¹ zapewne przerzucone w³anie na nich w ramach ró¿nego rodzaju prowizji lub op³at dodatkowych uwzglêdnianych w procesie udzielania kredytu przez bank.
Kolejny istotny dla praktyki problem stanowi odroczony termin utraty mocy
kwestionowanych przepisów. Zgodnie z zastosowanym przez Trybuna³ Konstytucyjny rozwi¹zaniem, przepisy reguluj¹ce bankowy tytu³ egzekucyjny maj¹ funkcjonowaæ w systemie prawa jeszcze ponad rok. Powstaje zatem pytanie, czy s¹dy, maj¹c
wiadomoæ niekonstytucyjnoci tych przepisów, powinny nadal nadawaæ bankowym tytu³om egzekucyjnym klauzule wykonalnoci, czy okres ten powinien s³u¿yæ
jedynie zakoñczeniu spraw bêd¹cych w toku i przemodelowaniu wzorca postêpowania banków zmierzaj¹cych do zabezpieczenia swoich roszczeñ na przysz³oæ. W tym
miejscu warto przywo³aæ niedawne orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 16 padziernika 2014 r.14 , w wietle którego wyroki TK wywo³uj¹ co do zasady skutek
ex tunc. Wyj¹tek w tej mierze stanowi¹ wyroki odraczaj¹ce termin utraty mocy
okrelonych przepisów, które s¹ skuteczne ex nunc. Stanowisko nie jest prze³omowe
i potwierdza tylko obran¹ ju¿ wczeniej liniê orzecznicz¹ (patrz choæby uchwa³a SN
z dnia 23 stycznia 2004 r.15 ). Wnioskowaæ nale¿y zatem, ¿e s¹dy bêd¹ mia³y obowi¹zek stosowania omawianych przepisów a¿ do 1 sierpnia 2016 r. Przyj¹æ nale¿a³oby równie¿, ¿e nawet po tej dacie niekonstytucyjne przepisy znajd¹ zastosowanie do
spraw wniesionych do s¹du przed 1 sierpnia 2016 r.16 Wskazany dotychczas
14 Uchwa³a SN z 16 padziernika 2014 r., sygn. akt III CZP 67/14, Biuletyn Izby Cywilnej SN
2014, nr 11, s. 3.
15 Uchwa³a SN z 23 stycznia 2004 r., sygn. akt III CZP 112/03, OSNC 2005, nr 4, poz. 61.
16 Ustaw¹ z dnia 25 wrzenia 2015 r. o zmianie ustawy  Prawo bankowe oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. poz. 1854) uchylono treæ art. 9698 prawa bankowego. Wskazana nowelizacja wesz³a
w ¿ycie dnia 27 listopada 2015 r. W zwi¹zku z powy¿szym stosowanie przepisów traktuj¹cych o bankowym tytule egzekucyjnym po tej dacie nie mo¿e mieæ miejsca. Skutek w postaci usuniêcia omawianych
przepisów z systemu prawa nast¹pi³ zatem wczeniej, ni¿ przewidywa³ to pierwotnie wyrok TK z dnia
14 kwietnia 2015 r.
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w ustawie termin na nadanie tytu³owi egzekucyjnemu klauzuli wykonalnoci (niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w terminie trzech dni) powinien jednak¿e ograniczyæ ten stan niepewnoci.
Odroczony termin utraty mocy omawianych przepisów to tak¿e uk³on w stronê
ustawodawcy. Zyskuje on znaczny czas na przygotowanie nowego rozwi¹zania
 z jednej strony efektywnego dla banków, z drugiej za pozwalaj¹cego klientom
banków i s¹dom na wiêksz¹ kontrolê dzia³añ podejmowanych przez banki. Ze
wzglêdu na zbli¿aj¹ce siê wybory parlamentarne (jesieñ 2015) w¹tpliwe staje siê
jednak¿e przygotowanie merytorycznego projektu nowelizuj¹cego ustawê Prawo
bankowe. Rozwi¹zaniem, które mog³oby byæ zastosowane, jest opracowanie odrêbnego, przystosowanego do potrzeb banków postêpowania uproszczonego. Musia³oby ono zawieraæ jednak¿e kilka podstawowych elementów. Po pierwsze, klient banku ju¿ na etapie wniesienia wniosku o wydanie bankowi tytu³u egzekucyjnego czy te¿
nadanie takiemu tytu³owi wystawionemu przez bank klauzuli wykonalnoci powinien
otrzymywaæ informacjê o jego zainicjowaniu. Po drugie, klientowi banku powinno ju¿
na tym etapie przys³ugiwaæ uprawnienie do wniesienia sprzeciwu czy te¿ zarzutów do
roszczeñ zg³aszanych przez bank. Po trzecie, aby postêpowanie to nie pogarsza³o
istotnie sytuacji banków, termin na rozpoznanie sprawy przez s¹d musia³by byæ odpowiednio krótki, np. miesi¹c od daty wniesienia pozwu, wniosku17. Trzeba jednak¿e
mieæ na uwadze wydolnoæ s¹dów powszechnych i realn¹ ocenê tego, czy by³yby
one w stanie podo³aæ takiemu zadaniu. Przy braku jakiejkolwiek inicjatywy ze strony ustawodawcy lub te¿ w przypadku przygotowania rozwi¹zañ, które nie sprawdz¹
siê w praktyce, banki skorzystaj¹ zapewne z mo¿liwoci uzyskania tytu³ów egzekucyjnych w postaci owiadczeñ o poddaniu siê egzekucji sk³adanych przed notariuszem, a kosztami zwi¹zanymi z tym rozwi¹zaniem obarcz¹ najpewniej klientów.
Wyrok TK z 14 kwietnia 2015 r. by³ prze³omowy dla instytucji bankowego
tytu³u egzekucyjnego. Zosta³a prze³amana wieloletnia, jednolita linia orzecznicza
Trybuna³u stawiaj¹ca banki w uprzywilejowanej sytuacji. We wczeniejszych orzeczeniach sêdziowie aktywnie poszukiwali argumentów uzasadniaj¹cych potrzebê istnienia omawianej regulacji. Wskazuj¹c na szcz¹tkowe formy obrony, jakimi dysponowali klienci banków, podtrzymywali w¹tpliwe stanowisko o zachowaniu równoci
stron w postêpowaniu s¹dowym. Przyczyn tak radykalnej zmiany w podchodzeniu
17

Jak wskazano w przypisie powy¿ej, polski ustawodawca zdecydowa³ siê na ca³kowite usuniêcie
z systemu prawa instytucji bankowego tytu³u egzekucyjnego. Nic nie wskazuje na to, aby rozwa¿ane
by³o wprowadzenie instrumentu zastêpczego. Zaistnia³a sytuacja ostatecznie odebra³a bankom uprawnienie do korzystania z przyspieszonej cie¿ki dochodzenia swoich wierzytelnoci od d³u¿ników
w postaci wystawiania bankowych tytu³ów egzekucyjnych. Pozosta³e mo¿liwoci, które daj¹ bankom
inne przepisy prawa, zachowuj¹ swoj¹ aktualnoæ. Kierunek obrany przez polskiego ustawodawcê nale¿y z perspektywy wyrównywania szans i pozycji wystêpuj¹cych na rynku podmiotów gospodarczych
oceniæ pozytywnie. Otwarta pozostaje jednak kwestia, czy znacznie silniejsze finansowo banki nie
narzuc¹ swoim klientom praktyk, które w jeszcze wiêkszym stopniu negatywnie odbij¹ siê na ich
sytuacji. Aktualne bowiem pozostaj¹ przedstawione w niniejszym artykule wszelkie zagro¿enia wynikaj¹ce z usuniêcia z systemu prawa instytucji bankowego tytu³u egzekucyjnego.
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do bankowych tytu³ów egzekucyjnych upatrywaæ nale¿y po czêci w zmianie sk³adu
osobowego TK, po czêci za w zmieniaj¹cej siê sytuacji gospodarczej. W ostatnich
latach sektor bankowy w Polsce zosta³ praktycznie w ca³oci sprywatyzowany,
a znaczn¹ czêæ udzia³ów w nim posiada kapita³ zagraniczny. Istotnym elementem
wydaje siê równie¿ medialna krytyka praktyk banków  choæby w zwi¹zku z masowym udzielaniem kredytów w obcych walutach i znacz¹cymi konsekwencjami zawierania tego typu umów kredytowych dla wielu polskich rodzin. Banki przesta³y
zatem cieszyæ siê dobr¹ s³aw¹ i nie s¹ ju¿ tak jednoznacznie jak kiedy postrzegane
jako podmioty zaufania publicznego.
Poza sfer¹ ekonomiczno-spo³eczn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na istotne aspekty
prawne. Fakt, ¿e banki mog³y wystawiaæ tytu³y egzekucyjne w ramach wewnêtrznych
czynnoci, uzyskiwaæ na nie klauzule wykonalnoci w ci¹gu zaledwie kilku dni
i kierowaæ sprawê do postêpowania egzekucyjnego, nie zawiadamiaj¹c o tym uprzednio swoich klientów, stanowi³o co najmniej zachwianie równowagi miêdzy stronami
stosunku o charakterze zdecydowanie prywatnoprawnym. Dostêpne rodki obrony
przed dzia³aniami banków w ¿aden sposób nie równowa¿y³y uprawnieñ stron. Utrata mocy omawianych przepisów prawa bankowego zmusi banki do przemodelowania
wzorca dochodzenia zaleg³ych wierzytelnoci od swoich klientów. Najprawdopodobniej obior¹ one cie¿kê sprzeda¿y spornych wierzytelnoci firmom windykacyjnym,
a na przysz³oæ zaczn¹ je zabezpieczaæ poprzez wymóg z³o¿enia przez klienta stosownego owiadczenia przed notariuszem. Dziêki odroczeniu terminu utraty mocy przepisów reguluj¹cych instytucjê bankowego tytu³u egzekucyjnego ustawodawca zyska³
czas na przygotowanie stosownej nowelizacji. Bior¹c jednak pod uwagê sytuacjê
polityczn¹ w naszym kraju, nale¿y siê raczej spodziewaæ, ¿e oczekiwany projekt
nie pojawi siê w terminie pozwalaj¹cym na wdro¿enie go tak szybko, aby konsekwencje wyroku Trybuna³u nie by³y odczuwalne ani dla banków, ani ich klientów.

Summary
Banking enforcement title in light of Constitutional Tribunal judicature
 causes of incompability with Constitution and changes prospects
Key words: banking enforcement title, Constitutional Tribunal, incompability, banking law.

Banking enforcement title is an institution regulated by Banking Law in articles
9698. This is an instrument used to inquire claims. Last judgment of Constitutional
Tribunal said that this regulation is incompatible with the Constitution. This research
article leads to point causes of this situation. It also try to answer the question why
banking enforcement title is incompatible with Constitution. Last part of this article
is dedicated to indicate another regulations which will be able to replace banking
enforcement title.
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Zasada s³usznoci i dobra wiara a prawo pozytywne
(na przyk³adzie polskiego prawa cywilnego)
Wspó³czesna polska cywilistyka niezwykle intensywnie zajmuje siê jurydycznymi konstrukcjami elementarnymi, takimi zw³aszcza jak zakres podmiotowy stosunków cywilnoprawnych oraz zasady podstawowe prawa cywilnego (prywatnego).
W tej ostatniej mierze szczególne zainteresowanie, obok zasady autonomicznoci,
zw³aszcza pod postaci¹ zasady swobody umów1, wzbudza pojêcie, geneza i funkcje
zasady s³usznoci (sprawiedliwoci) oraz wystêpuj¹ce licznie w prawie prywatnym
klauzule generalne i zwroty niedookrelone2.
Na gruncie przepisów prawa cywilnego obowi¹zuj¹cych dzi3 oraz dawniej4
wyró¿nia siê w nauce dobr¹ wiarê w znaczeniu subiektywnym oraz dobr¹ wiarê
w znaczeniu obiektywnym. W zasadzie oba rozwi¹zania normatywne oraz bêd¹ce
ich podpor¹ koncepcje teoretyczne s³u¿¹ rekonstrukcji normy postêpowania w danym stosunku cywilnoprawnym poprzez odwo³anie siê do tego, co s³uszne, na podstawie prawa przedmiotowego (pozytywnego) i regu³ normatywnych le¿¹cych poza
prawem pisanym.
W ujêciu znanego angielskiego filozofa i prawnika Herberta L.A. Harta, który
poszukiwa³ odpowiedzi na pytanie o istotê prawa (dodajmy, prawa pozytywnego),
1 Zob. zw³aszcza P. Machnikowski, Swoboda umów wed³ug art. 3531 k.c. Konstrukcja prawna,
Warszawa 2005.
2 Zob. w szczególnoci artyku³y opublikowane w Bia³ostockich Studiach Prawniczych 2014,
z. 17: A. Doliwa, O rozumieniu i znaczeniu s³usznoci w prawie prywatnym, s. 79 i n.; K. Doliwa,
Pozytywizm prawniczy a zasada s³usznoci, s. 89 i n.; A. Malarewicz-Jakubów, Klauzule generalne
i zasady s³usznoci, s. 145 i n.; S. Prutis, Korzenie s³usznoci jako zasady wiod¹cej prawa prywatnego,
s. 207 i n. [online] <www.prawo.uwb.edu.pl/pliki/prawo_newfile/publikacje/Book_BSP_17.pdf> (dostêp:
7.06.2015).
3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121
z pón. zm.)  dalej: k.c.
4 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 padziernika 1933 r.  Kodeks zobowi¹zañ (Dz. U. nr 82, poz. 598)  dalej k.z.

86

Katarzyna Doliwa, Adam Doliwa

prawo i moralnoæ reguluj¹ ten sam obszar ludzkiej aktywnoci i maj¹ wspólne cele.
Ka¿dy system prawny winien uwzglêdniaæ pewne, wynikaj¹ce z natury ludzkiej,
uwarunkowania i respektowaæ regu³y chroni¹ce zdrowie i ¿ycie jednostki, w³asnoæ
oraz zapewniaj¹ce funkcjonowanie danego spo³eczeñstwa (minimum treci prawa
natury)5.
Hart, omawiaj¹c wzajemn¹ relacjê systemów prawa i moralnoci (oba te pojêcia
nios¹ otwart¹ tekstowoæ, w zwi¹zku z czym ich wyjanianie wi¹¿e siê z licznymi
problemami), dostrzega szereg ró¿nego rodzaju, w tym koniecznych, zwi¹zków miêdzy nimi. Dodawa³ przy tym, ¿e prawo jest specyficznym zjawiskiem jêzykowym
(przy za³o¿eniu, ¿e jêzyk prawny od jêzyka powszechnego odró¿nia siê szczególnymi atrybutami); prawem jest to, co wspólnota interpretacyjna uzna za prawo w takim
znaczeniu, jakie ona mu nada6.
W jednym z pierwszych sformu³owañ koncepcji minimalnej treci prawa natury zawartym w eseju Pozytywizm i oddzielenie prawa od moralnoci (najpe³niej
idea ta wys³owiona zosta³a w Pojêciu prawa)7 Hart zauwa¿a, ¿e pewne niezmienne
w³asnoci (w³aciwoci, atrybuty) ludzi i rzeczywistoci zwi¹zane s¹ z podstawowymi normami spo³ecznymi; w³asnoci te znajduj¹ swój wyraz zarówno w jêzyku, jak
i w katalogu aprobowanych przez cz³owieka wartoci.
Hart zauwa¿y³ te¿, ¿e tekst prawny charakteryzuje jego potencjalna nieostroæ;
jego znaczenie zmieniaæ siê mo¿e w zale¿noci od kontekstu, w którym jest badany.
Normy prawne, wyra¿one w jêzyku naturalnym, obfituj¹ce w wyra¿enia nieostre,
wieloznaczne, a tak¿e wyra¿enia ocenne czy klauzule generalne, cechuje otwarta
tekstowoæ8  immanentna w³asnoæ wszystkich jêzyków naturalnych, odnosz¹ca
siê do terminów ogólnych. Niezale¿nie od tego, jak skomplikowane bêd¹ definicje
pojêæ, niemo¿liwe jest takie ich skonstruowanie, by definitywnie orzec dla ka¿dego
danego przypadku, czy rozwa¿ane pojêcie stosuje siê do niego lub nie9. Ze wzglêdu na otwartoæ czy porowatoæ wyra¿eñ jêzyka wykluczone jest istnienie ostatecznych i wyczerpuj¹cych definicji w nauce10. Przyczyn, dla których w jêzyku
prawnym ta cecha jêzyka ulega wzmocnieniu, jest kilka: po pierwsze, normy prawne
ustanawiane s¹ dla sytuacji przysz³ych, ustawodawca w momencie ich wys³awiania
nie dysponuje pe³n¹ wiedz¹ faktyczn¹. (Zawsze zaistnieæ mog¹ takie sytuacje, przy
których powstan¹ w¹tpliwoci, czy podpadaj¹ one pod dany przepis ogólny zawieraj¹cy nazwy generalne, mo¿liwe s¹ tak¿e przypadki faktyczne, do których zastosowa5

H.L.A. Hart, Pojêcie prawa, Warszawa 1998, s. 233.
Ibidem, passim.
7 H.L.A. Hart, Pozytywizm i oddzielenie prawa od moralnoci, [w:] Eseje z filozofii prawa,
Warszawa 2001, s. 4987.
8 Autorem koncepcji otwartej tekstowoci, któr¹ Hart twórczo rozwin¹³, jest F. Waismann. Zob.
tego ostatniego, The principles of linguistic philosophy, Palgrave Macmillan 1997.
9 H.L.A. Hart, Niebo pojêæ Iheringa i wspó³czesna analityczna filozofia prawa, [w:] Eseje
z filozofii prawa, s. 278279.
10 Ibidem.
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nie znajd¹ dwa ró¿ne przepisy prawne11.) Po wtóre, aksjologiczny cel konkretnej
normy nie ma charakteru absolutnego; czêsto jest ich kilka, a hierarchia nie jest tu
wyranie ustalona: wszystkie przepisy prawne i pojêcia s¹ »otwarte«, a gdy pojawi
siê nieprzewidziany przypadek, musimy wybieraæ na nowo, co sprawia, ¿e opracowuj¹c pojêcia prawne, trzeba je przystosowywaæ do spo³ecznie po¿¹danych celów12. Dany casus nie podlega zatem w sposób oczywisty konkretnej regule prawnej; dopiero decyzja sêdziego usuwa otwart¹ strukturê i pozwala na faktyczne
zastosowanie prawa. Sêdzia musi rozstrzygn¹æ, czy znaczenie terminów zawartych
w danej normie pozwala na zastosowanie jej w danej nowej, i innej ni¿ poprzednie,
faktycznej sytuacji13.
W domenie prawa prywatnego ró¿nego rodzaju zdarzenia prawne, z którymi
ustawa wi¹¿e powstanie skutków prawnych, zasadniczo polegaj¹ na obiektywnym
stanie rzeczy (na fakcie spo³ecznym). Jak zauwa¿ono w doktrynie: Zjawiska subiektywne, w szczególnoci mylne wyobra¿enia, mniemania b¹d przekonania, le¿¹
poza sfer¹ przyczyn tych skutków. Zdarzenie prawne jest zjawiskiem obiektywnym
i wywo³uje skutki prawne niezale¿nie od prze¿yæ psychicznych uczestników tego
zdarzenia. Niekiedy jednak ustawa liczy siê z prze¿yciami wewnêtrznymi, przypisuj¹c
im rolê czynnika koryguj¹cego skutki zdarzenia. Je¿eli tym czynnikiem jest dobra
wiara, mówimy wówczas o wypadku ochrony dobrej wiary. Zadaniem tej ochrony
w odniesieniu do zdarzeñ, które prowadz¹ do nabycia prawa, jest zapewnienie tzw.
bezpieczeñstwa obrotu. To zabezpieczenie obrotu uzyskuje siê w ten sposób, ¿e
w konkretnym wypadku przewidzianym przez ustawê koryguje siê na korzyæ dzia³aj¹cego w dobrej wierze skutki prawne, jakie ustawa wi¹¿e z danym zdarzeniem14.
Ujmowana subiektywnie dobra wiara, zw³aszcza przy za³o¿eniu jej prawnego
domniemania (zob. art. 7 k.c.), odgrywa istotn¹ rolê w systemie ochrony podmiotowych praw maj¹tkowych (zob. art. 92 § 2, art. 172 § 1, art. 174 § 1, art. 224 § 1,
art. 226, art. 231 § 1 k.c.). Konstrukcja ochrony dobrej wiary odnosi siê zw³aszcza
do podmiotu uzyskuj¹cego odp³atnie jakie prawo podmiotowe15.
Wyró¿nianie dobrej wiary w znaczeniu obiektywnym znajdowa³o pe³ne uzasadnienie w treci przepisów obowi¹zuj¹cych w II Rzeczypospolitej, które w takim
11 H.L.A Hart, Problemy filozofii prawa, [w:] Eseje z filozofii prawa, s. 103 i Niebo pojêæ
Iheringa..., s. 273274.
12 H.L.A. Hart, Niebo pojêæ Iheringa..., s. 274.
13 M. Zirk-Sadowski, Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu poznania, [w:] Studia z filozofii prawa, red. J. Stelmach, Kraków 2001, s. 87. W tym miejscu widaæ pewn¹
sprzecznoæ w doktrynie wspó³czesnych pozytywistów; z jednej strony chc¹ oni utrzymywaæ tezê, ¿e
prawo jest poznawane niezale¿nie od poznaj¹cego je podmiotu i utrwalaæ przekonanie, ¿e istnieje
obiektywne znaczenie przepisów prawa, z drugiej  godz¹ siê z faktyczn¹ twórcz¹ dzia³alnoci¹
sêdziego w procesie stosowania prawa, jego w³adztwem nad wyjanianiem (rozumieniem) znaczeñ
terminów zawartych w normach prawnych. Zob. ibidem, s. 8889.
14 A. Kunicki, Glosa do orzeczenia SN z 7 maja 1971 r., Nowe Prawo 1973, nr 4, s. 583584.
15 Zob. art. 83 § 2, art. 92 § 2, art. 169, 192 § 2, art. 224228, 231 § 1, art. 292, 310, 512, 515,
885, 886, 918 § 2 i art. 1028 k.c.
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znaczeniu pos³ugiwa³y siê wyra¿eniem dobra wiara16. W myl art. 48 § 1 k.z.
je¿eli strona, której zale¿y na nieziszczeniu siê warunku, wbrew wymaganiom
dobrej wiary udaremni ziszczenie siê warunku, nastêpuj¹ skutki takie, jak gdyby
warunek siê zici³; wed³ug za art. 189 k.z. strony winny wykonywaæ zobowi¹zania zgodnie z ich treci¹, w sposób odpowiadaj¹cy wymaganiom dobrej wiary
i zwyczajom uczciwego obrotu. Wreszcie w wietle art. 269 k.z. gdyby z powodu
nadzwyczajnych wypadków, jako to: wojny, zarazy, zupe³nego nieurodzaju i innych
klêsk ¿ywio³owych, wiadczenie by³o po³¹czone z nadmiernymi trudnociami lub
grozi³o jednej ze stron ra¿¹c¹ strat¹, czego strony nie mog³y przewidzieæ przy zawarciu umowy, s¹d mo¿e, je¿eli uzna to za konieczne wed³ug zasad dobrej wiary, po
rozwa¿eniu interesów obu stron, oznaczyæ sposób wykonania, wysokoæ wiadczenia lub nawet rozwi¹zaæ umowê. W obowi¹zuj¹cych przepisach kodeksu cywilnego o dobrej wierze w obiektywnym sensie (o postêpowaniu zgodnym z dobrymi
obyczajami) mowa jest np. w art. 705 § 1, art. 72 § 2, art. 3851 § 1, art. 3852.
Odwo³uj¹c siê do powy¿szego kontekstu normatywnego, mo¿na stwierdziæ, ¿e
dobra wiara w znaczeniu obiektywnym, to  le¿¹ca poza prawem pozytywnym
 miara czyjego zachowania, ocena tego zachowania jako odpowiedniego, akuratnego i godnego  z punktu widzenia powszechnie przyjêtych w obrocie norm etycznych, moralnych lub obyczajowych17. Dobra wiara w znaczeniu obiektywnym zast¹piona zosta³a w kodeksie cywilnym przez zasady wspó³¿ycia spo³ecznego (zob.
zw³aszcza przepisy art. 5, art. 58 § 2, art. 65 § 1, art. 93, art. 3531, art. 3571,
art. 3581 § 3, art. 411 pkt 2, art. 428, art. 431 § 2, art. 440, art. 446 § 2, art. 754,
art. 902, art. 1008 pkt 1 k.c.).
Wystêpuj¹ce w prawie cywilnym przepisy zawieraj¹ce w swej treci obie omawiane klauzule (dobrej wiary w znaczeniu subiektywnym i obiektywnym) nawi¹zuj¹
do regu³ postêpowania ocenianych dodatnio z punktu widzenia etycznego (moralnego, obyczajowego). Tak wiêc w dobrej wierze w znaczeniu obiektywnym pozostaje
osoba, której postêpowanie jest nienaganne (co najmniej akceptowalne) z punktu
widzenia etycznych, moralnych, obyczajowych regu³ czy norm. Do tych ostatnich
(do norm), wyranie rozgraniczaj¹c samo pojêcie dobrej wiary od kryteriów pozwalaj¹cych przypisaæ j¹ okrelonej osobie (dobra wiara w znaczeniu subiektywnym),
zalicza siê w doktrynie zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, dobre obyczaje, uczciwoæ
i rzetelnoæ w obrocie18.
Kodeks zobowi¹zañ z 1933 r. te¿ dawa³ s¹dowi mo¿liwoæ oceny czyjego
postêpowania z punktu widzenia takich kryteriów, jak s³usznoæ, porz¹dek publiczny, przyzwoitoæ, zwyczaje i obowi¹zki moralne. Jak widaæ, dobra wiara w znacze16

Zob. art. 48, 189, 269 k.z.
Zob. R. Longchamps de Bérier, Zobowi¹zania, Lwów 1933, s. 141; zob. te¿ A. Kunicki, op.
cit., s. 584.
18 J. Gajda, Dobra wiara organu osoby prawnej, Pañstwo i Prawo 1991, z. 3, s. 42 oraz
M. Szaciñski, Dobra wiara posiadacza nieruchomoci jako przes³anka zasiedzenia, Palestra 1998,
nr 5, s. 8.
17
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niu obiektywnym ró¿ni siê od jej subiektywnego ujêcia. W obowi¹zuj¹cym dzi
kodeksie cywilnym rolê generalnej klauzuli s³usznociowej spe³niaj¹ zasady wspó³¿ycia spo³ecznego. Mo¿na jednak twierdziæ, ¿e kodeks cywilny zna pojêcie dobrej
wiary w sensie obiektywnym, przy czym do oceny czyjego postêpowania  z punktu widzenia wymagañ dobrej wiary  stosuje miarê zgodnoci tego postêpowania
z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, a tak¿e  w ostatnim czasie  miarê zgodnoci
tego postêpowania z dobrymi obyczajami (zob. art. 705 § 1, art. 72 § 2, art. 3851 § 1
i art. 3852 k.c.)19.
Kodeks cywilny operuje czasem wyra¿eniem dobra (z³a) wiara w kontekcie,
który pozwala na stwierdzenie przenikania siê dwóch znaczeñ pojêcia prawnego
dobrej wiary  subiektywnego i obiektywnego. Jak stwierdza Kazimierz Przyby³owski, w z³ej wierze jest zarówno ten, kto wie o okolicznociach miarodajnych dla
normy odwo³uj¹cej siê do dobrej wiary, jak i ten, kto wiedzia³by, gdyby w konkretnej sytuacji postêpowa³ rozs¹dnie, nale¿ycie, zgodnie z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego  zgodnie zatem z wymaganiami (zasadami) dobrej wiary20.
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dyrektywa uczciwego, s³usznego postêpowania zgodnego
z dobrymi obyczajami (zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego), postêpowania w dobrej
wierze, przenika szereg szczegó³owych rozwi¹zañ prawa cywilnego. Przyk³adowo
jest obecna w ogólnym zakazie nadu¿ywania praw podmiotowych21 oraz zakazie
dokonywania czynnoci prawnych sprzecznych z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego22. Zasada s³usznoci, czy inaczej nakaz oceny postêpowania stron stosunków cywilnoprawnych w zgodzie z zasadami s³usznoci, ma donios³e znaczenie zw³aszcza
w procesie stosowania prawa cywilnego23. Obecne w przepisach prawa cywilnego
klauzule generalne, zw³aszcza umieszczane w dostatecznie ogólnych czêciach ustawy
(zw³aszcza w czêci ogólnej kodeksu cywilnego), wyra¿aj¹ najczêciej jak¹ zasadê
przewodni¹, charakterystyczn¹ dla systemu prawa cywilnego. Za ich cechê szczególn¹
uwa¿a³ Andrzej Stelmachowski to, ¿e przenikaj¹ ca³y system prawa cywilnego (prywatnego), przez to nadaj¹ normom cywilnoprawnym swoiste zabarwienie24.
19 Od pocz¹tku lat 90. XX wieku toczy siê dyskusja doktrynalna nad kwesti¹ nazwy dla generalnej klauzuli s³usznociowej nad sensownoci¹ zabiegu przywrócenia do obowi¹zuj¹cego prawa cywilnego instytucji dobrej wiary w sensie obiektywnym. Przyk³adowo Marek Safjan zaproponowa³ powrót do
tradycyjnych klauzul s³usznociowych, takich jak dobre obyczaje, uczciwoæ i lojalnoæ, dobra
wiara. Jego zdaniem przemawia za tym nie tylko potrzeba oczyszczenia jêzyka prawnego z zasz³oci
minionego okresu, ale równie¿ potrzeba uwiarygodnienia naszego prawa w skali europejskiej, poniewa¿
zasady wspó³¿ycia spo³ecznego stanowi³y szczególnie charakterystyczny wyznacznik nasycenia ideologi¹ prawa pañstw bloku komunistycznego. Zob. M. Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym
(przyczynek do dyskusji), Pañstwo i Prawo 1990, z. 11.
20 Zob. K. Przyby³owski, Dobra wiara w polskim prawie cywilnym (ogólne uwagi o pojêciu),
Studia Cywilistyczne 1970, t. XV, s. 17 i n.
21 Zob. art. 5 k.c.
22 Zob. art. 58 § 2 k.c.
23 Zob. szerzej A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 109 i n.
24 Zob. A. Stelmachowski, Zarys teorii, s. 283 oraz idem, Klauzule generalne w Kodeksie cywilnym, Pañstwo i Prawo 1965, z. 1, s. 5.
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Klauzule generalne, jak stwierdzi³ Zygmunt Ziembiñski, w okrelonych stanach
faktycznych daj¹ organowi stosuj¹cemu prawo upowa¿nienie do rozstrzygania nie
tylko na podstawie treci prawa pozytywnego, opartego na tekstach prawnych, ale
tak¿e na podstawie pewnych ocen czy dyrektyw pozaprawnych25.
Klauzule generalne odsy³aj¹ do rzeczywistoci pozaprawnej, do innych ni¿ prawo normatywnych wzorców i ocen postêpowania. G³ównym celem wprowadzania
do porz¹dku prawnego klauzul generalnych jest nadanie prawu niezbêdnej elastycznoci. S¹ one efektem trwaj¹cych ca³e wieki poszukiwañ idei prawa, które pozwoli
podmiotom prawo stosuj¹cym dopasowywaæ ius strictum na potrzeby konkretnego
przypadku26.
Pos³ugiwanie siê klauzulami pozwala nad¹¿aæ obowi¹zuj¹cemu prawu za
czêsto niezwykle szybko zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoci¹ spo³eczn¹, bez potrzeby
formalnej jego zmiany. Stosowanie klauzul generalnych jest szczególnie przydatne
w przypadku praw kodeksowych, które z natury swej s¹ niepodatne na szybkie
zmiany w uk³adzie stosunków spo³ecznych27.
W zwi¹zku z powy¿szym Marek Safjan okrela klauzule generalne mianem
klauzul adaptacyjnych, gdy¿ te, dziêki swej szczególnej konstrukcji, pozwalaj¹ na
stopniow¹ ewolucyjn¹ transformacjê prawa, bez koniecznoci radykalnego odrzucania dorobku przesz³oci28. Klauzule generalne i zwroty niedookrelone s³u¿¹
zatem elastycznoci i optymalizacji prawa cywilnego. Jako swoisty instrument legislacyjny s¹ ³¹cznikiem miêdzy normami prawnymi a szerokim uk³adem norm pozaprawnych29.
Na podstawie analizy dogmatycznej i celowociowej przepisów prawnych zawieraj¹cych w swej treci wyra¿enie dobra wiara, jak te¿ praktyki stosowania
prawa, kszta³tuj¹cej siê w oparciu o nie, wyró¿niæ mo¿na dwie podstawowe funkcje
instytucji dobrej wiary (w obu znaczeniach tego pojêcia).
Po pierwsze, dobra wiara spe³nia funkcjê ochronn¹, stanowi sui generis gwarancjê bezpieczeñstwa obrotu cywilnoprawnego (wystarczy przywo³aæ takie instytucje, jak: zachowanie wa¿noci i skutecznoci czynnoci prawnej dokonanej
w zwi¹zku i na podstawie pozornego owiadczenia woli  art. 83 § 2 k.c.; nabycie
w³asnoci od nieuprawnionego  art. 169 k.c.; zasiedzenie  art. 172 i n. k.c.).
Po drugie, dobra wiara, tak¿e w ujêciu subiektywnym, ale przede wszystkim
dobra wiara w swym wymiarze obiektywnym, jako klauzula generalna, zapewnia
obecnoæ w prawie pozytywnym pierwiastka s³usznociowego.
25

Zob. Z. Ziembiñski, Stan dyskusji nad problematyk¹ klauzul generalnych, Pañstwo i Prawo
1989, z. 3, s. 15.
26 Zob. J. Gajda, Pojêcie dobrej wiary w przepisach Kodeksu cywilnego, Studia Prawnicze
1997, nr 2, s. 45.
27 Zob. T. Zieliñski, Klauzule generalne w nowym porz¹dku konstytucyjnym, Pañstwo i Prawo
1997, z. 1112, s. 134.
28 Zob. M. Safjan, op. cit., s. 52 i n.
29 Zob. A. Stelmachowski, Zarys teorii, s. 282283.
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Dobra wiara jako instytucja prawa cywilnego, tak jeli chodzi o generalne za³o¿enia tej ga³êzi prawa, jak równie¿ o jego dzia³y wyspecjalizowane (prawo rodzinne,
handlowe), odgrywa donios³¹ rolê. Instytucja dobrej wiary spe³nia przede wszystkim, w oznaczonym poszczególnymi przepisami kodeksu cywilnego zakresie, funkcjê regulatora obrotu cywilnoprawnego poprzez ochronê interesu konkretnego jego
uczestnika  tego, który dzia³a³ w dobrej wierze. Instytucja dobrej wiary s³u¿y tym
samym rozstrzyganiu wielu sporów, przede wszystkim o charakterze maj¹tkowym30.
Jak wy¿ej stwierdzono, funkcja podstawowa dobrej wiary to funkcja ochronna.
Podmiot dzia³aj¹cy, bêd¹cy w dobrej wierze jest chroniony, uzyskuje korzyæ. Chodzi o to, ¿e dobra wiara jako stan mniemania (b³êdnego, lecz w swym b³êdzie
usprawiedliwionego), ¿e istnieje jakie prawo podmiotowe  wywiera wp³yw na
ocenê co do zasady obiektywnego zdarzenia prawnego skierowanego na powstanie,
zmianê lub ustanie jakiego skutku cywilnoprawnego (np. umownego nabycia w³asnoci rzeczy ruchomej  art. 169 k.c.). W tym sensie dobra wiara pe³ni funkcjê
korygowania obiektywnego zjawiska zewnêtrznego (zawarcie umowy z osob¹ nieuprawnion¹ do rozporz¹dzania rzecz¹) poprzez odwo³anie siê do subiektywnego
zjawiska wewnêtrznego. Jej funkcj¹ jest zatem ochrona zaufania nabywcy do zewnêtrznej postaci stanu faktycznego. Ochrona dobrej wiary pe³ni rolê instrumentu
zapewnienia tzw. bezpieczeñstwa obrotu cywilnego31.
Funkcja ochronna dobrej wiary jest wielokierunkowa. Dobra wiara stanowi
jeden z niezbêdnych elementów stanu faktycznego bêd¹cego podstaw¹ do nabycia
prawa, jak np. w art. 174 k.c., b¹d jest tylko czynnikiem przyspieszaj¹cym nabycie
prawa, jak np. w art. 172 § 1 k.c., b¹d wreszcie pe³ni rolê koryguj¹c¹ skutki
zdarzenia prawnego. Tak jest np. w wypadkach art. 169 §, art. 1028 i art. 92 § 2 k.c.
Korygowanie skutków czynnoci prawnej jest byæ mo¿e najbardziej istotn¹ funkcj¹
dobrej wiary32.
Jak powiedziano wy¿ej, dobra wiara spe³nia³a m.in. funkcjê czynnika oceny
zgodnoci postêpowania kontrahenta z wymaganym przez prawo, przy uwzglêdnieniu ca³ego spektrum jego funkcji, standardem. W tym sensie rzymska bona fides,
jako klauzula s³usznociowa, s³u¿y³a aksjologicznemu porz¹dkowaniu prawa w zakresie kontraktów. Kierunki tego porz¹dkowania musia³y byæ zgodne z akceptowanymi w danym spo³eczeñstwie wartociami etycznymi i celami prawa. Te ostatnie
najtrafniej wy³uszczy³ Ulpian, nazywaj¹c je nakazami prawa (praecepta iuris): ¿yæ
uczciwie (honeste vivere), nie wyrz¹dzaæ szkody innemu (alterum non laedere),
oddaæ ka¿demu to, co mu siê nale¿y (suum cuique tribuere)33. Przywo³aæ mo¿na
w takim kontekcie tak¿e sformu³owanie Celsusa, wed³ug którego prawo jest sztuk¹
tego, co dobre i s³uszne (ius est ars boni et aequi).
30

Por. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Glosa do orzeczenia SN z dn. 24 padziernika 1972 r.,
Pañstwo i Prawo 1975, nr 7, s. 170.
31 Por. S. Grzybowski, [w:] System Prawa Cywilnego, t. I: Czêæ ogólna, Ossolineum 1985, s. 273.
32 A. Kunicki, op. cit., s. 583.
33 Por. W. Dajczak, Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego czy dobra wiara?, Rejent 2001, nr 1, s. 42 i n.
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Obecnoæ w prawie przedmiotowym (pisanym) dobrej wiary, jako klauzuli generalnej, pod postaci¹ jêzykow¹ zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, jak te¿ dobrej wiary
jako stanu wiadomoci podmiotu prawa, w zwi¹zku z zasad¹ ochrony tak rozumianej dobrej wiary, jest tak¿e wspó³czenie sposobem realizacji maksymy Celsusa. Nie
zawsze bowiem prawo pozytywne samo w sobie jest w stanie doprowadziæ do
takiego po¿¹danego, s³usznego, sprawiedliwego rezultatu. Prawo w cis³ym znaczeniu (ius strictum) czêsto okazuje siê niewystarczaj¹ce: nie zna odpowiedzi na jaki
problem lub  co gorsza  wskazuje rozwi¹zania, którego nie mo¿na zaakceptowaæ.
By takim w³anie sytuacjom przeciwdzia³aæ, niezbêdne jest siêgniêcie po ró¿ne
s³usznociowe konstrukcje34. Obecnoæ w prawie pozytywnym pierwiastka s³usznoci, np. pod postaci¹ instytucji dobrej wiary, w zakresie kierunków wyk³adni jego
norm, jest najbardziej przydatna w czasach prze³omu, ale tak¿e normalnie potrzebna
w okresie spo³eczno-gospodarczej stabilizacji. W warunkach stabilizacji spo³ecznej,
ekonomicznej i stabilnego obowi¹zywania systemów prawnych, które ogólnie odpowiadaj¹ potrzebom czasu, nauka i praktyka prawa nie powinna naszym zdaniem
ograniczaæ siê tylko do logiczno-formalnej egzegezy tekstów ustaw35.
W przypadku dobrej wiary w znaczeniu obiektywnym, obecnej w przepisach
kodeksu cywilnego g³ównie pod postaci¹ zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, odwo³anie
siê do s³usznoci, jako zasady podstawowej prawa cywilnego, nastêpuje w sposób
bezporedni; zasada s³usznoci wprost wp³ywa na ocenê, czy dane zachowanie podmiotu prawnego zas³uguje na aprobatê z punktu widzenia normatywnego (zob. przyk³adowo art. 58 § 2 k.c., wyznaczaj¹cy standard oceny wa¿noci czynnoci prawnej,
jako zgodnej z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego). Natomiast jeli chodzi o stan psychiczny podmiotu prawa cywilnego, okrelany jako dobra wiara w znaczeniu subiektywnym, to argument s³usznociowy ma znaczenie porednie; ochrona podmiotu dzia³aj¹cego (bêd¹cego) w dobrej wierze jest ochron¹ uzasadnion¹ bezporednio
wzglêdami pragmatycznymi (np. polegaj¹cymi na regulacyjnej funkcji, porz¹dkuj¹cej
stan stosunków faktycznych, instytucji zasiedzenia), natomiast argumenty s³usznociowe stoj¹ w tle, maj¹ porednie znaczenie (co np. uzasadnia skrócenie terminu
zasiedzenia czy ogranicza zakres roszczeñ uzupe³niaj¹cych kierowanych przez w³aciciela do posiadacza w dobrej wierze; zob. art. 172 i art. 224228 k.c.). Element
s³usznoci, widoczny w pojêciu dobrej wiary w znaczeniu subiektywnym, uzasadnia
generalne domniemanie dobrej wiary podmiotów prawa cywilnego (zob. art. 7 k.c.).
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w kilku systemach prawnych s³usznoæ zosta³a wyodrêbniona jako tzw. drugie prawo (ius aequum), funkcjonuj¹ce równolegle z prawem
cis³ym. Jego przyk³adem mo¿e byæ rzymskie ius gentium, frankoñskie iudicium
aequitatis, kanoniczne signatura gratiae, anglosaskie equity law36.
34

Zob. A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, s. 109 i n.
Por. inaczej K. Sójka-Zieliñska, Zasada s³usznoci wobec teoretycznych za³o¿eñ kodyfikacyjnych XIX w., Pañstwo i Prawo 1974, nr 2, s. 40.
36 Zob. I. C. Kamiñski, Miejsce s³usznoci w anglosaskiej tradycji prawnej, Pañstwo i Prawo
2001, nr 12, s. 81.
35
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Dobra wiara, jako generalna klauzula s³usznociowa, ma m.in. znaczenie jako
kryterium interpretacji treci czynnoci prawnych, jako instrument korekty lub uzupe³niania jej treci. Pozwala zatem w ramach obowi¹zuj¹cych ustaw (w ramach
prawa pozytywnego) rozwijaæ prawo cywilne w kierunkach wyznaczanych pewnymi
za³o¿eniami aksjologicznymi37. Za takim wnioskiem przemawia treæ przepisu
art. 56 i art. 58 § 2 k.c.; wed³ug pierwszego czynnoæ prawna wywo³uje nie tylko
skutki w niej wyra¿one, lecz równie¿ te, które wynikaj¹ z ustawy, zasady wspó³¿ycia
spo³ecznego i z ustalonych zwyczajów; wed³ug drugiego niewa¿na jest czynnoæ
prawna sprzeczna z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
Bior¹c pod uwagê znaczenie dla systemu prawa cywilnego instytucji dobrej
wiary, a tak¿e obie przedstawione wy¿ej jej funkcje: ochronn¹ i realizacji s³usznoci
w prawie, sformu³owaæ mo¿na (co czyni siê w pimiennictwie) zasadê prawa cywilnego  w postaci zasady ochrony dobrej wiary. Jest to zasada, a wiêc pewna kategoria normy prawnej, wyró¿niaj¹ca siê swoj¹ donios³oci¹, poprzez wskazanie wartoci, jakie prawo cywilne powinno realizowaæ. Zasady prawa cywilnego wyznaczaj¹
kierunek dzia³añ prawodawczych, sposób interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa, wskazuj¹ preferencje w razie kolizji norm prawnych oraz okrelaj¹
sposób wykonywania praw podmiotowych.
Zasada ochrony dobrej wiary odnosi siê zw³aszcza do podmiotu uzyskuj¹cego
odp³atnie jakie prawo podmiotowe; tak dzieje siê, po uwzglêdnieniu domniemania
z art. 7 k.c., w sytuacjach okrelonych w art. 83 § 2 k.c.  chodzi o uznanie
skutecznoci odp³atnej czynnoci prawnej (np. umowy sprzeda¿y) dokonanej na
podstawie pozornego, zatem niewa¿nego owiadczenia woli, je¿eli wskutek tej
czynnoci dzia³aj¹ca w dobrej wierze osoba trzecia wzglêdem stron pozornej umowy nabywa prawo lub zostaje zwolniona z obowi¹zku. Podobne rozstrzygniêcie
przyjmuje ustawodawca w sytuacjach okrelonych w art. 92 § 2, art. 169, art. 192
§ 2, art. 224228, art. 231 § 1, art. 292, art. 310, art. 512, art. 515, art. 885, art. 886,
art. 918 § 2 i art. 1028 k.c.
Z powy¿szego wyliczenia wynika, ¿e zasada ochrony dobrej wiary odnosi siê
do szczególnych sytuacji okrelonych w powo³anych przepisach kodeksu cywilnego, nie za do ca³ego systemu prawa cywilnego. Powo³ywanie siê na ochronê dobrej
wiary poza tymi przepisami wymaga wiêc dodatkowego uzasadnienia, przyk³adowo,
jak stwierdza Zbigniew Radwañski, poprzez zastosowanie w danej sytuacji klauzuli
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, albowiem charakteryzowana zasada ma swoje silne
umocowanie w panuj¹cych w naszym spo³eczeñstwie ocenach moralnych38.
Jak powiedziano na wstêpie, zasady ogólne, w tym s³usznoæ, oraz funkcje
wystêpuj¹cych w polskim prawie prywatnym klauzul generalnych i zwrotów niedookrelonych s¹ przedmiotem szczególnej refleksji doktrynalnej. Tak istotne i czêste
dzi rozwa¿anie znaczenia i roli zasady s³usznoci w obrocie cywilnoprawnym
37
38

Por. W. Dajczak, op. cit., s. 52.
Zob. Z. Radwañski, Prawo cywilne  czêæ ogólna, Warszawa 1994, s. 28.
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wiadczy albo o kryzysie treci prawa pozytywnego, które w sposób istotny musi
byæ wspomagane przez odwo³ywanie siê do s³usznoci (sprawiedliwoci), albo o odczytaniu przez doktrynê i judykaturê39 spo³ecznej potrzeby przewartociowania akceptowanego dot¹d powszechnie w spo³eczeñstwie paradygmatu ducha prawa prywatnego, prawa prawego40.
Du¿a otwartoæ doktryny prawa na klauzule generalne i zwi¹zane z nimi
cile tzw. prawo sêdziowskie, wraz z postêpuj¹c¹ demokratyzacj¹ pañstwa i sprawnoci¹ instytucji stoj¹cych na stra¿y praw obywateli, pomaga niwelowaæ nieufnoæ
w stosunku do przepisów udzielaj¹cych swobody sêdziom. W tym kontekcie znaczna rola klauzul s³usznociowych wydaje siê byæ jedn¹ z cech charakterystycznych
wspó³czesnego prawa cywilnego.
Wspomniano wy¿ej stwierdzenie Andrzeja Stelmachowskiego o roli zasad
ogólnych, które przenikaj¹ system prawa cywilnego (prywatnego), a przez to nadaj¹
normom cywilnoprawnym swoiste zabarwienie. Takim zabarwieniem prawa cywilnego, bêd¹cym wrêcz kryterium wyró¿nienia tej ga³êzi w ca³ym systemie prawa,
jest zasada s³usznoci i wszystkie instytucje cywilnoprawne, których funkcja jest
s³usznociowa.
Mo¿na na koniec stwierdziæ, ¿e pog³êbione analizy zasady s³usznoci, s³usznoci wy³uskanej z przyczyn i kierunków rozwoju stosunków spo³eczno-gospodarczych we wspó³czesnej Polsce41 przyczyniaj¹ siê do tworzenia obowi¹zuj¹cego systemu prawa cywilnego wewnêtrznie spójnego i pozbawionego luk.

Summary
The principle of equity, good faith and positive law
(on example of Polish civil law)
Key words: private law, equity, general clause, good faith.

The theme of the article is the importance of the principle of equity in Polish
private law. The authors describe the principle of equity on the example of laws that
include general clauses in their content. In particular, the analysis concerns good
faith, as the notion appearing in two senses in the Polish civil law. In their discussion
the authors refer to the concept of law of Herbert L. A. Hart. They came to the
conclusion that reliance on the principle of equity contributes to the formation of
existing civil law that is consistent and without gaps.
39

Zob. A. Górski, S³usznoæ w orzekaniu sêdziego cywilisty, Bia³ostockie Studia Prawnicze
2014, z. 17, s. 115 i n.; W. J. Katner, S³usznoæ jako klauzula generalna w kodeksie cywilnym (z perspektywy orzecznictwa S¹du Najwy¿szego), Bia³ostockie Studia Prawnicze 2014, z. 17, s. 119 i n.
40 Zob. M. Wilejczyk, Zagadnienia etyczne czêci ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 2014.
41 Por. J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1999, s. 18.
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Zasada s³usznoci a orzekanie w postêpowaniu
przed s¹dem arbitra¿owym w sprawach
z zakresu handlu miêdzynarodowego
Instytucja arbitra¿u handlowego staje siê w Rzeczpospolitej Polskiej obiektem
coraz to wiêkszego zainteresowania. Fakt ten zdaje siê niepodwa¿alnie potwierdzaæ
wzrastaj¹ce znaczenie polskich sta³ych s¹dów arbitra¿owych oraz arbitra¿y ad hoc
w procesie rozstrzygania sporów gospodarczych (handlowych).
Arbitra¿ handlowy jest sposobem wi¹¿¹cego rozstrzygania przez s¹d prywatny
(arbitra¿owy) istniej¹cego b¹d przysz³ego sporu prawnego, powsta³ego w zwi¹zku
z ³¹cz¹cym strony tego sporu okrelonym stosunkiem prawnym, zasadniczo o charakterze gospodarczym (handlowym), który to sposób czerpie swoje umocowanie
z woli stron wspomnianego sporu, z jednoczesnym wy³¹czeniem kognicji s¹du pañstwowego (powszechnego)1. Elementem konstytutywnym arbitra¿u jest wiêc wola
stron rozstrzygniêcia ich sporu przez s¹d arbitra¿owy (zamiast s¹du powszechnego), wyra¿ona w umowie o arbitra¿, nazywana te¿ zapisem na s¹d polubowny2.
Przedmiotow¹ konstrukcjê prawn¹ przewiduje równie¿ polskie prawo arbitra¿owe
w art. 11541217 k.p.c.3
Umowa o arbitra¿ mo¿e przyj¹æ postaæ tzw. klauzuli arbitra¿owej albo tzw.
kompromisu. W pierwszym przypadku dotyczyæ ona bêdzie sporu prawnego, który
dopiero powstanie w przysz³oci pomiêdzy stronami przedmiotowej umowy. Drugi
przypadek bêdzie dotyczy³ za sytuacji, gdy odnosi siê ona do sporu ju¿ zawis³ego
pomiêdzy stronami. Wi¹¿¹cy charakter orzeczenia wydanego przez s¹d arbitra¿owy
pozwala odró¿niæ arbitra¿ handlowy od tzw. alternatywnych sposobów rozstrzygania
1

A. Szumañski, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 6.
Ibidem. s. 7
3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296
z pón. zm.).
2
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sporów (alternative disputes resolutions  ADR), w których orzeczenia wi¹¿¹ strony
sporu jedynie moralnie, a nie prawnie4.
W praktyce arbitra¿owej (zarówno krajowej, jak i miêdzynarodowej) spory gospodarcze (handlowe) s¹ najczêciej przedmiotem rozstrzygania przez s¹dy arbitra¿owe. St¹d arbitra¿u handlowego dotyczy przede wszystkim kluczowa dla kszta³towania krajowych systemów prawa arbitra¿owego ustawa modelowa UNCITRAL
z 1985 r. o miêdzynarodowym arbitra¿u handlowym5 . To samo czyni Konwencja
Europejska z 21 kwietnia 1961 r. o miêdzynarodowym arbitra¿u handlowym, zwana
konwencj¹ genewsk¹6. Zgodnie z przepisami ustawy UNCITRAL, handlowy charakter arbitra¿u powinien byæ rozumiany w szerokim znaczeniu dla oznaczenia kwestii wynikaj¹cych z wszelkich stosunków handlowych, umownych lub pozaumownych, a zdefiniowanych w art. 2 przedmiotowej ustawy. Stosunki o charakterze
handlowym obejmuj¹ m.in. wszelkie transakcje handlowe dotycz¹ce dostawy lub
wymiany towarów i us³ug, porozumienia w sprawie dystrybucji, przedstawicielstwo
handlowe, fakturowanie, dzier¿awê, budowê obiektów przemys³owych, us³ugi konsultingowe, in¿ynieryjne, licencje, inwestycje, finansowanie, transakcje bankowe,
ubezpieczenia, porozumienia eksploatacyjne lub koncesyjne, wspólne przedsiêwziêcia lub inne formy wspó³pracy przemys³owej lub handlowej a tak¿e przewóz towarów lub osób drog¹ powietrzn¹, morsk¹, transportem kolejowym lub drogowym7.
Terminy arbitra¿ i s¹downictwo polubowne nale¿y traktowaæ jako synonimy. Powy¿szy charakter obu pojêæ podkrela normatywne okrelenie przyjête na
gruncie polskiego prawa arbitra¿owego  czêæ 5 k.p.c. (art. 11541217) zosta³a
zatytu³owana S¹d polubowny (arbitra¿owy). Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze, nale¿y stwierdziæ, i¿ do cech podstawowych arbitra¿u handlowego zalicza siê:
a) dzia³anie arbitra¿u handlowego z woli stron sporu;
b) szybki i odformalizowany charakter postêpowania prowadz¹cego do rozstrzygniêcia sporu;
c) ograniczone stosowanie przepisów prawa materialnego przy rozstrzyganiu
sporu, z mo¿liwoci¹ zastosowania zasady s³usznoci (ex aequo et bono);
d) poufny charakter postêpowania arbitra¿owego oraz treci wyroku8.
Z treci art. 28 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 3 ustawy modelowej UNCITRAL
wynika kolejno, i¿ s¹d arbitra¿owy rozstrzyga spór zgodnie z prawem wybranym
przez strony jako maj¹cym zastosowanie w sprawie, za w razie braku wyboru
4

A. Szumañski, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8, s. 9.
Ustawa wzorcowa uchwalona przez UNCITRAL w dniu 21 czerwca 1985 r., przyjêta i zarekomendowana pañstwom cz³onkowskim przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na 112 plenarnym zgromadzeniu w dniu 11 grudnia 1985 r.  nr 40/72 z dnia 11 grudnia 1985 r., zmieniona uchwa³¹ nr 61/33 z dnia
4 grudnia 2006 r., ONZ, Wiedeñ 2008.
6 Konwencja Europejska z dnia 21 kwietnia 1961 r. o miêdzynarodowym arbitra¿u handlowym
(Dz.U. z 1964 r., nr 40, poz. 270 z pón. zm.).
7 Art. 2 ustawy wzorcowej uchwalonej przez UNCITRAL w dniu 21 czerwca 1985 r.
8 A. Szumañski, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8, s. 12.
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prawa przez strony, s¹d arbitra¿owy stosuje prawo wskazane przez normê kolizyjn¹,
któr¹ uwa¿a siê za znajduj¹c¹ zastosowanie w sprawie. We wskazanych powy¿ej
dwóch przypadkach chodzi o prawo materialne, które jest w³aciwe dla danego
stosunku prawnego, z którego to stosunku wynikn¹³ spór miêdzy stronami9. Jednak¿e na mocy wyranego upowa¿nienia przez strony sporu s¹d arbitra¿owy mo¿e
pomin¹æ normy w³aciwego prawa materialnego i orzec tylko na zasadzie s³usznoci (ex aequo et bono). Jest to rozwi¹zanie bardzo trafne, wtedy gdy normy
prawa materialnego s¹ niejasne, stwarzaj¹ mo¿liwoæ wzajemnie sprzecznych ze
sob¹ interpretacji (mimo dokonania ich zgodnie z zasadami wyk³adni prawa) albo
gdy ich cis³e (literalne) stosowanie prowadzi do rozstrzygniêcia oczywicie
sprzecznego z elementarnym poczuciem sprawiedliwoci i przyzwoitoci (maximum ius  maxima iniuria). Wspomniane rozwi¹zanie nie jest natomiast dopuszczalne w przypadku orzecznictwa powszechnego, gdyby wydany wyrok  odrywaj¹cy
siê ca³kowicie od przepisów prawa materialnego  powstawa³ w sprzecznoci z prawem (contra legem). Taki wyrok by³by z pewnoci¹ uchylony przez s¹d powszechny
wy¿szych instancji. To samo dotyczy wadliwej interpretacji przepisów prawa materialnego, nawet gdy nie mo¿na wykazaæ oczywistej sprzecznoci wyroku z prawem
materialnym.
S¹d arbitra¿owy nawet w sytuacji, gdy nie orzeka wy³¹cznie na zasadach s³usznoci za zgod¹ stron sporu, nie jest zwi¹zany prawem materialnym w taki sposób,
jak orzekaj¹cy w podobnej sprawie s¹d powszechny. Zjawisko to okrela siê
w doktrynie miêdzynarodowego prawa arbitra¿owego jako search for another justice, a ponadto jako search for conciliacion, które s¹ powo³ywane w charakterze
czynników sk³aniaj¹cych uczestników obrotu gospodarczego do poddawania swoich
sporów kognicji s¹dów arbitra¿owych w miejsce s¹dów powszechnych, obok takich
elementów jak: improving the administration of justice (a wiêc mniejszy formalizm,
tajnoæ postêpowania, bardziej kompetentni sêdziowie) oraz disputes outside the
province of the court (a wiêc mo¿liwoæ m.in. wype³nienia przez arbitra¿ luk umowy
czy nawet prowadzenia modyfikacji treci umowy). Zwraca siê tak¿e uwagê na
istotn¹ ró¿nicê w tradycji podejcia do idei arbitra¿u, a mianowicie europejskiego
podejcia legalistycznego oraz azjatyckiego podejcia koncyliacyjnego, które maj¹
swe podstawy nie tylko w systemach prawnych, ale nawet w podstawach filozoficznych tych spo³eczeñstw. W polskiej doktrynie natomiast brak zwi¹zania s¹du arbitra¿owego przepisami prawa materialnego jest powszechnie przyjêty10. W konsekwencji s¹d arbitra¿owy mo¿e wydaæ prawomocny wyrok oparty na b³êdnej
wyk³adni przepisów prawa materialnego, o ile nie naruszy on porz¹dku publicznego
(zasady praworz¹dnoci).
W wietle pogl¹dów doktryny b³êdna wyk³adnia prawa nie stanowi podstawy
odmowy uznania b¹d stwierdzenia wykonalnoci zagranicznego wyroku arbitra¿o9
10

Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 18.
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wego w wietle przepisów konwencji nowojorskiej z 10 czerwca 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeñ arbitra¿owych11. Innym zagadnieniem
jest natomiast kwestia odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalnoci wyroku,
który nie uwzglêdnia treci umowy stron (w tym klauzuli arbitra¿owej), a nawet j¹
ignoruje, jakkolwiek jej formalnie nie narusza. Mimo ¿e prima facie nie mo¿na
mówiæ wówczas o naruszeniu porz¹dku publicznego, to jednak taki wyrok nie powinien byæ uznany, ewentualnie nale¿y odmówiæ stwierdzenia jego wykonalnoci12.
S¹d arbitra¿owy mo¿e wydaæ nawet wyrok sprzeczny z prawem, o ile wyrok ten nie
narusza zasady praworz¹dnoci (klauzuli porz¹dku publicznego). Teza ta jest konsekwencj¹ przepisów o odmowie uznania albo stwierdzenia wykonalnoci wyroku
arbitra¿owego. Przepisy te w sposób wyczerpuj¹cy okrelaj¹ podstawy uchylenia
tego wyroku b¹d odmowy jego uznania albo stwierdzenia wykonalnoci. Wród
tych podstaw nie ma natomiast mowy o naruszeniu przepisów prawa materialnego.
Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy orzeczenie narusza porz¹dek publiczny danego pañstwa, czyli  innymi s³owy  zasadê praworz¹dnoci13. Pogl¹d ten na gruncie
polskiego prawa arbitra¿owego potwierdzi³ równie¿ S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu
z 29 maja 2000 r.14, którego teza brzmi: Naruszenie przez s¹d polubowny przepisów prawa materialnego, ich b³êdna wyk³adnia, wadliwe wskutek tego rozstrzygniêcie samo w sobie nie stanowi naruszenia zasady praworz¹dnoci.
W wietle art. 28 ust. 4 ustawy modelowej UNCITRAL z 1985 r. we wszystkich przypadkach s¹d arbitra¿owy rozstrzyga zgodnie z postanowieniami kontraktu,
z uwzglêdnieniem zwyczajów handlowych maj¹cych zastosowanie do transakcji.
Treæ tego przepisu prawie literalnie przejmuje na gruncie polskiego prawa arbitra¿owego art. 1194 § 2 k.p.c. Wskazana wy¿ej zasada oznacza, ¿e s¹d arbitra¿owy,
który rozpoznaje spór z woli stron w zakresie okrelonym przez te strony w umowie
o arbitra¿, jest zwi¹zany tak¿e wol¹ stron wyra¿on¹ w umowie gospodarczej, jak te¿
w innych czynnociach prawnych czy faktycznych. W wietle ustalonej treci woli
stron, a ponadto na podstawie przepisów w³aciwego prawa materialnego albo zasad
s³usznoci lub zasad prawa15 s¹d arbitra¿owy rozstrzygnie spór, wydaj¹c swój wyrok w sprawie. Ma on obowi¹zek uwzglêdnienia ustalonych zwyczajów pomiêdzy
stronami sporu b¹d w dziedzinie gospodarki (której dotyczy spór) czy szerzej
w rodowisku przedsiêbiorców. W przypadku sporu o charakterze miêdzynarodowym stwarza to mo¿liwoæ stosowania norm soft law w zakresie prawa materialnego, które czerpi¹ sw¹ moc z woli stron sporu. Chodzi tu zarówno o normy tego typu
11

Konwencja nowojorska z 10 czerwca 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych
orzeczeñ arbitra¿owych (Dz.U. z 1962 r., nr 9, poz. 41 z pón. zm.).
12 A. Szumañski, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8, s. 1819.
13 Ibidem.
14 Sygn. akt I ACa 65/00, OSA 2001, nr 2, poz. 10.
15 Zasada prawa to ponadkrajowe podstawowe normy o charakterze powszechnym, wspólne dla
cywilizowanych porz¹dków prawnych, dotycz¹ce m.in. wi¹¿¹cej mocy umów, uwzglêdniaj¹ce zasady
dobrej wiary itp.
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tworzone przez organizacje rz¹dowe (np. UNCITRAL, UNCTAD itd.), jak i organizacje pozarz¹dowe (ICC, UNIDROIT)16.
Prawnomaterialny zakres orzekania s¹du arbitra¿owego nie jest dowolny, gdy¿
wyrok koñcowy tego s¹du powinien byæ zupe³ny. Oznacza to, ¿e powinien siê on
odnieæ do wszystkich istotnych kwestii prawnych, które by³y przedmiotem sporu.
Innymi s³owy, s¹d arbitra¿owy  maj¹cy z istoty arbitra¿u handlowego du¿¹ swobodê rozstrzygania sporu na p³aszczynie prawa materialnego  nie mo¿e ograniczyæ
siê do rozstrzygniêcia tylko niektórych  istotnych jego zdaniem  kwestii prawnych bêd¹cych przedmiotem sporu, pomijaj¹c inne sprawy, tj. te zdaniem s¹du
mniej istotne b¹d w ogóle nieistotne. Ze wzglêdu na faktyczne trudnoci w identyfikacji wszystkich problemów prawnych prawa materialnego, wokó³ których toczy
siê spór poddany kognicji s¹du arbitra¿owego, niekiedy sta³e s¹dy arbitra¿owe przewiduj¹ instytucjê terms of reference (tzw. akt misji), a wiêc wspólnego okrelenia
przez arbitrów oraz strony sporu wszystkich spraw, które wymagaj¹ rozstrzygniêcia.
Przyk³adem jest S¹d Arbitra¿owy przy Miêdzynarodowej Izbie Handlowej w Pary¿u
(ICC), który przewiduje wspomnian¹ instytucjê w treci art. 18 swego regulaminu17.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze, nale¿y stwierdziæ, i¿ w nauce i praktyce prawa
miêdzynarodowego arbitra¿u handlowego szeroko rozwa¿a siê zagadnienie podstaw
orzekania przez s¹d arbitra¿owy. Powszechnie akceptowany jest pogl¹d, ¿e s¹d arbitra¿owy mo¿e rozstrzygaæ spór miêdzy stronami na podstawie przepisów prawa,
przez który rozumie siê system prawa materialnego okrelonego pañstwa. Szczególnie du¿e zainteresowanie i ró¿nice pogl¹dów wzbudza kwestia dopuszczalnoci
orzekania przez s¹d arbitra¿owy z mocy woli stron lub przepisów dotycz¹cych miêdzynarodowego arbitra¿u handlowego na podstawie innej ni¿ tak pojmowane prawo.
Do takich podstaw zalicza siê przede wszystkim: ogólne zasady prawa, zasady
s³usznoci i miêdzynarodowe prawo kupieckie (lex mercatoria)18. Podstawy orzekania przez s¹d arbitra¿owy mog¹ w ramach ustawowych zostaæ okrelone przez strony sporu lub przez ten s¹d z woli stron. Obydwa sposoby okrelenia podstaw orzekania dla s¹du arbitra¿owego stanowi¹ przejaw zasady autonomii woli stron
w miêdzynarodowym arbitra¿u handlowym, która le¿y u podstaw miêdzynarodowego prawa handlowego19.
Orzekanie przez s¹d arbitra¿owy co do istoty sporu na podstawie przepisów
prawa to powszechnie przyjêta regu³a. Zosta³a ona przewidziana w art. 1194
§ 1 initio k.p.c., wed³ug którego s¹d polubowny rozstrzyga spór wed³ug prawa w³aciwego dla danego stosunku. Przez prawo w³aciwe nale¿y rozumieæ w tym przepisie
system prawny okrelonego pañstwa, który zosta³ wybrany przez strony lub ustalony
przez s¹d arbitra¿owy z mocy woli stron lub przepisów prawa dotycz¹cych arbitra¿u.
16

A. Szumañski, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8, s. 19.
Ibidem, s. 1920.
18 Ibidem, s. 180.
19 J. Poczobut, Ewolucja pojêcia miêdzynarodowego prawa handlowego, Kwartalnik Prawa
Prywatnego Miêdzynarodowego 2007, t. 1, s. 50.
17
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W prawie polskim wyj¹tek od zasady orzekania przez s¹d arbitra¿owy na podstawie przepisów prawa stanowi orzekanie z mocy wyranego upowa¿nienia stron,
wed³ug ogólnych zasad prawa (art. 1194 § 1 k.p.c.). Przez ogólne zasady prawa
nale¿y rozumieæ zasady wspólne wszystkim systemom prawa poszczególnych
pañstw tworz¹cych okrelon¹ grupê lub przynajmniej wiêkszoci z nich, ustalone
w drodze porównania. Z uwagi na fakt, i¿ ustalenie takich zasad w wyniku porównania wszystkich systemów prawnych by³oby trudne lub niemo¿liwe, zasady za ustalone w ten sposób by³yby przewa¿nie zbyt ogólne, powinno dopuszczaæ siê mo¿liwoæ orzekania na podstawie ogólnych zasad prawa, które s¹ uznane w systemach
prawa pozostaj¹cych w zwi¹zku z danym sporem20.
Drugi wyj¹tek w prawie polskim od zasady orzekania przez s¹d arbitra¿owy na
podstawie przepisów prawa stanowi orzekanie z mocy wyranego upowa¿nienia
stron, wed³ug zasad s³usznoci (art. 1194 § 1 k.p.c.). Umo¿liwia ono, co do zasady,
rozstrzygniêcie sporu bez zastosowania, ze swojej natury ma³o elastycznych, przepisów okrelonego prawa21. Orzekanie przez s¹d arbitra¿owy na zasadach s³usznoci
(ex aequo et bono) uto¿samia siê na ogó³ z orzekaniem przez arbitrów jako przyjaznych rozjemców (amiable compositeurs)22. Tak przyjêto m.in. w art. VII ust. 2
konwencji genewskiej, stosownie do którego arbitrzy wydaj¹ orzeczenia za zasadzie
s³usznoci (jako amiable compositeurs), je¿eli strony tak siê umówi³y i je¿eli prawo
w³aciwe dla arbitra¿u, które jednak w tym przepisie nie zosta³o okrelone, na to
zezwala. Mniej licznie reprezentowany jest pogl¹d, wed³ug którego lamiable composition stanowi szersz¹, w porównaniu z rozstrzyganiem sporów na zasadach s³usznoci, instytucjê w ramach zbioru ró¿nych, alternatywnych zasadniczo wzglêdem
s¹du pañstwowego, sposobów rozwi¹zywania sporów (ADR), która wyra¿a siê
w umocowaniu arbitra do rozwi¹zania sporu wed³ug zasad s³usznoci i przy
uwzglêdnieniu innych istotnych dla stron wartoci (np. ich wspólnego interesu)
z ca³kowitym lub czêciowym pominiêciem zasad prawa23. Ma³o popularny jest te¿
pogl¹d o zasadniczej odrêbnoci orzekania wed³ug zasad s³usznoci i jako przyjani
rozjemcy24. Zwolennicy takiego rozró¿nienia powo³uj¹ siê przede wszystkim na
art. 28 ust. 3 ustawy modelowej UNCITRAL z 1985 r., w którym stwierdzono
alternatywnie, i¿ s¹d arbitra¿owy orzeka na zasadzie s³usznoci lub jako przyjazny
rozjemca tylko wtedy, gdy strony go do tego wyranie upowa¿ni³y25.
20

B. von Hoffmann, O stosowaniu legis mercatoriae w miêdzynarodowym arbitra¿u handlowym, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego 1988, t. 12, s. 16.
21 A. Lizer-Klatka, Pojêcie orzekania na zasadach s³usznoci w miêdzynarodowym arbitra¿u
handlowym, Pañstwo i Prawo 2000, nr 1, s. 62.
22 J.L. Delvolve, G.H. Pointon, J. Rouhe, French arbition law and practice: A dynamic civil law
approach to international arbitration, Kluwer Law International 2009, s. 149150.
23 A. Wach, Lamiable composition jako samodzielna forma rozwi¹zywania sporów prawnych,
Radca Prawny 2004, nr 6, s. 122 i n.
24 A. Lizer-Klatka, op. cit., s. 64.
25 A. Szumañski, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8, s. 183.
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Niezale¿nie od ró¿nic pogl¹dów na istotê orzekania ex equo et bono i w charakterze lamiable compositeurs, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w arbitra¿u miêdzynarodowym konstytutywnym elementem obydwu instytucji jest kierowanie siê przez s¹d
arbitra¿owy poczuciem (wyczuciem) prawnym i swobodnym uznaniem, zasady za
takiego orzekania formu³uje siê z regu³y na podstawie konkretnego stanu faktycznego i nie s¹ one normami prawnymi26. Nie oznacza to jednak dowolnoci w ocenie
sprawy. Przy orzekaniu za zasadzie s³usznoci arbitrzy powinni bowiem respektowaæ podstawowe zasady porz¹dku prawnego pañstw, w których realizowana jest
kontrola wyroków s¹dów arbitra¿owych w ramach skargi o uchylenie wyroku takiego s¹du albo postêpowania o jego uznanie lub stwierdzenie wykonalnoci. Upowa¿nienie s¹du arbitra¿owego przez strony do orzekania wed³ug zasad s³usznoci nie
wy³¹cza zatem w pe³ni, lecz tylko w znacznej mierze, ich umowy i wynikaj¹cego
z niej stosunku prawnego spod prawa27.
Koncepcja orzekania w arbitra¿u miêdzynarodowym na zasadach s³usznoci
wywodzi siê z orzecznictwa s¹dów francuskich. Zosta³a ona proklamowana w art.
28 ust. 3 ustawy modelowej UNCITRAL z 1985 r. z zastrze¿eniem wyra¿onego
upowa¿nienia do tego s¹du arbitra¿owego przez strony oraz zaakceptowania
w wiêkszoci pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej i innych pañstw, które wzorowa³y siê na przepisach przedmiotowej ustawy. Tak rozumiane orzekanie na zasadach s³usznoci przewidziano m.in. w § 603 ust. 3 austriackiego kodeksu postêpowania cywilnego z 1895 r. w wersji z 2006 r., art. 27 ust. 3 chorwackiej ustawy
o s¹downictwie polubownym z 2001 r., art. 1497 francuskiego kodeksu postêpowania cywilnego z 1807 r. w wersji z 1981 r., art. 28 ust. 3 greckiej ustawy o arbitra¿u
z 1999 r., a tak¿e w regulaminach niektórych sta³ych s¹dów arbitra¿owych. Jeszcze
przed æwieræwieczem prawo angielskie nie dopuszcza³o orzekania za zasadach
s³usznoci28. W myl jednak sekcji 46 lit. b angielskiej ustawy o arbitra¿u z 1996 r.
s¹d arbitra¿owy mo¿e zostaæ upowa¿niony do rozstrzygniêcia sporu na innej podstawie uzgodnionej przez strony lub okrelonej przez ten s¹d. Angielskie s¹dy pañstwowe dokonuj¹ wyk³adni przytoczonego przepisu w sposób dopuszczaj¹cy orzekanie przez s¹d arbitra¿owy za zasadach s³usznoci29.
Ponadto nale¿y mieæ na uwadze, i¿ wed³ug art. 1194 § 2 k.p.c. niezale¿nie od
tego, czy s¹d polubowny rozstrzyga spór wed³ug przepisów prawa, czy te¿ wed³ug
ogólnych zasad prawa lub zasad s³usznoci, powinien braæ pod uwagê  oprócz
postanowieñ umowy  ustalone zwyczaje, które maj¹ zastosowanie do danego stosunku prawnego.
W praktyce orzekanie na podstawie zasady ex aequo et bono bywa mylone
z upowa¿nieniem do uwzglêdnienia postanowieñ umowy, zwyczaju i praktyki handlowej, które dopuszcza siê w wiêkszoci regulaminów arbitra¿owych i ustaw krajo26
27
28
29

T. Ereciñski, [w:] T. Ereciñski, J. Ciszewski, Kodeks postêpowania cywilnego, s. 425.
J.L. Delvolve, G.H. Pointon, J. Rouche, French Arbition Law, s. 150152.
I.C. Kamiñski, Zasady s³usznoci, s. 47, 52.
A. Szumañski, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8, s. 184185.
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wych. Tymczasem upowa¿nienie to, niewymagaj¹ce szczególnego porozumienia
stron, jest jedynie wskazówk¹ interpretacyjn¹, natomiast upowa¿nienie do orzekania
ex aequo et bono niejako zastêpuje obowi¹zek stosowania prawa materialnego
i uprawnia arbitrów do podjêcia decyzji wed³ug uznania. Celem unikniêcia ewentualnych w¹tpliwoci, w razie braku jednoznacznego upowa¿nienia do orzekania
ex aequo et bono, arbitrzy powinni unikaæ w wyrokach odniesieñ do s³usznoci,
sprawiedliwoci czy innych podobnych sformu³owañ o charakterze subiektywnym30. Orzekania ex aequo et bono nie nale¿y tak¿e uto¿samiaæ ze stosowaniem
przez trybuna³ arbitra¿owy pewnych klauzul generalnych, np. odsy³aj¹cych do kryteriów s³usznoci, sprawiedliwoci, dobrej wiary itp. Klauzule te wchodz¹ bowiem
w sk³ad systemu prawnego i maj¹ charakter przepisów szczególnych, na podstawie
których  w razie ich stosowania  dokonuje siê z punktu widzenia s³usznoci oceny
danej sytuacji prawnej w ramach obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego. Odwo³anie
siê do tych klauzul nie oznacza orzekania na zasadach s³usznoci, a wiêc orzekania
w zgodzie jedynie z dyrektyw¹ s³usznoci, niezale¿nie od obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych, a nawet wbrew tym przepisom31.
G³ównym zarzutem w stosunku do orzekania na zasadach s³usznoci jest niemo¿noæ przewidywalnoci rozstrzygniêcia s¹du polubownego32. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ wyrok wydany przez s¹d arbitra¿owy orzekaj¹cy na podstawie zasad
s³usznoci (który jest mniej przewidywalny dla stron) niejednokrotnie bêdzie bardziej sprawiedliwy (w odczuciu spo³ecznym) ni¿ wyrok wydany w tej samej sprawie
na postawie samych tylko przepisów prawa materialnego. Arbitrzy bowiem mog¹
wydaæ wyrok, który bêdzie zgodny z powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawnymi, jednak¿e niekoniecznie bêdzie on sprawiedliwy w odczuciu spo³ecznym.
Z drugiej jednak strony arbitrzy powinni w jak najmniejszym stopniu rezygnowaæ ze
stosowania prawa pisanego, poniewa¿ jest ono podstawow¹ norm¹ reguluj¹c¹
wzajemne stosunki miêdzy ludmi. Powinno to byæ swoistego rodzaju wskazówk¹
dla arbitrów oraz dyrektyw¹ dla s¹du arbitra¿owego orzekaj¹cego na zasadzie s³usznoci.
Wad¹ arbitra¿u handlowego mo¿e byæ ponadto okolicznoæ, i¿ s¹d arbitra¿owy
mo¿e rozpoznawaæ sprawê i wydaæ wyrok tylko w granicach umowy o arbitra¿.
Powo³ane wy¿ej ryzyko zachodzi tak¿e w przypadku tzw. sporów wielostronnych,
nawet przy za³o¿eniu, ¿e wszystkie z nich s¹ poddane kognicji s¹du arbitra¿owego.
Nie mo¿na bowiem wykluczyæ sytuacji, gdy ró¿ne strony sporu powo³uj¹ odmienne
zespo³y orzekaj¹ce, a tym samym nie mo¿na wykluczyæ wydania sprzecznych ze
sob¹ wyroków w tej samej sprawie. Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ fakt, ¿e
arbitrzy posiadaj¹ znacznie mniejszy zakres uprawnieñ ni¿ sêdziowie s¹dów powszechnych. Zwraca siê uwagê na okolicznoæ, ¿e arbitra¿ handlowy wcale nie musi
30
31
32

Ibidem, s. 507.
Ibidem.
T. Ereciñski, K. Weitz, S¹d arbitra¿owy, Warszawa 2008, s. 326.
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stanowiæ tañszego sposobu rozstrzygania sporów ni¿ s¹downictwo powszechne,
a wrêcz przeciwnie  w niektórych przypadkach mo¿e byæ sposobem dro¿szym.
Zale¿y to w znacznym stopniu od wartoci przedmiotu sporu, a tak¿e od sposobu
okrelenia przez sta³y s¹d arbitra¿owy albo arbitra¿ ad hoc wysokoci pobieranych
op³at arbitra¿owych, ustalania wydatków i okrelania honorariów arbitrów33. Jednak¿e (pomimo potencjalnych wad) nie sposób wyliczyæ wszystkich zalet arbitra¿u,
jak np. szybki i odformalizowany charakter rozpoznania sprawy, poufny charakter
postêpowania arbitra¿owego, mo¿liwoæ wp³ywu stron na wybór arbitrów, wybór
zasad i sposobu prowadzenia postêpowania, a tak¿e mo¿liwoæ wydania ostatecznego i wi¹¿¹cego strony wyroku rozstrzygaj¹cego spór pomiêdzy stronami (który ma
moc równoprawn¹ prawomocnemu wyrokowi s¹du pañstwowego  powszechnego).
Wy¿ej wymienione zalety sk³aniaj¹ do wniosku, ¿e miêdzynarodowy arbitra¿ handlowy jest bezkonkurencyjny w rozpoznawaniu sporów o charakterze miêdzynarodowym34.
Reasumuj¹c nale¿y wskazaæ, i¿ wybór miêdzynarodowego arbitra¿u handlowego w miejsce kognicji w³aciwego s¹du powszechnego danego pañstwa gwarantuje
neutralny grunt do rozstrzygania sporów. ¯adna ze stron nie bêdzie wówczas uprzywilejowana w stosunku do drugiej, co z kolei stanowi jedn¹ z g³ównych zalet przedmiotowej instytucji.

Summary
The principle of fairness and rulings in proceedings before
the arbitral tribunal in cases concerning international trade
Key words: arbitration, search for another justice, search for conciliacion, improving the administration
of justice, disputes outside the province of the court, soft law.

This article attempts to discuss the institution of adjudication based on fairness
principle, before the arbitral tribunal in cases concerning international trade. This
article presents the essence of commercial arbitration, commercial nature of arbitration and characteristics of commercial arbitration. This publication also points to
sources of commercial arbitration law  Polish and international. Publication also
discusses selected issues concerning conflict of laws in international commercial
arbitration  in particular arbitration basis through court rulings by subject of the
dispute that is, issues concerning the general principles of law, principles of equity
and transnational trade law. The summary of the article is to present some advantages and disadvantages of the discussed institution.
33
34
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Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã
Êàæäûé èç íàñ â ñâîåé æèçíè õîòÿ áû ðàç îáðàùàëñÿ â ìåäèöèíñêîå
ó÷ðåæäåíèå ïî òåì èëè èíûì âîïðîñàì. Âñå çíàþò, ÷òî íàðÿäó ñ áåñïëàòíûì
îêàçàíèåì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â íàøåé ðåñïóáëèêå îêàçûâàþò ïëàòíûå
ìåäèöèíñêèå óñëóãè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè ê ãàðàíòèðîâàííîìó
ãîñóäàðñòâîì îáúåìó áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è îêàçûâàþòñÿ ãðàæäàíàì
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííûõ äîãîâîðîâ âîçìåçäíîãî îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã,
çà èñêëþ÷åíèåì ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ àíîíèìíî.
×òîáû ïîíÿòü, íàñêîëüêî çàêîíîäàòåëüñòâî î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
ïðèìåíèìî ê ïëàòíûì ìåäèöèíñêèì óñëóãàì, íåîáõîäèìî âûÿñíèòü
îñîáåííîñòè ìåäèöèíñêîé óñëóãè, êîòîðûå ñîñòîÿò â ñëåäóþùåì:
1) ãðàæäàíñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî îïðåäåëÿåò çäîðîâüå êàê îáúåêò
ãðàæäàíñêîãî ïðàâîîòíîøåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ íåìàòåðèàëüíûì áëàãîì, êîòîðîå
íåîòäåëèìî îò ëè÷íîñòè, íå ìîæåò ïåðåäàâàòüñÿ èëè ïðåêðàùàòüñÿ ïî êàêèìëèáî îñíîâàíèÿì (ñò. 151 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü (äàëåå
 ÃÊ). Íåìàòåðèàëüíûå áëàãà çàùèùàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ ýòèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â òåõ ñëó÷àÿõ è ïðåäåëàõ, â êàêèõ èñïîëüçîâàíèå ñïîñîáîâ
çàùèòû ãðàæäàíñêèõ ïðàâ âûòåêàåò èç ñóùåñòâà íàðóøåííîãî íåìàòåðèàëüíîãî ïðàâà è õàðàêòåðà ïîñëåäñòâèé ýòîãî íàðóøåíèÿ. Ñò. 11 ÃÊ ñîäåðæèò
ïåðå÷åíü ñïîñîáîâ çàùèòû, ñðåäè êîòîðûõ ïðåñå÷åíèÿ äåéñòâèé, íàðóøàþùèõ
ïðàâî èëè ñîçäàþùèõ óãðîçó åãî íàðóøåíèÿ; âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ; âçûñêàíèÿ
íåóñòîéêè; êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà; ïðåêðàùåíèÿ èëè èçìåíåíèÿ
ïðàâîîòíîøåíèÿ è äð.1
1 Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü: ïðèíÿò Ïàëàòîé ïðåäñòàâèòåëåé 28 îêòÿáðÿ
1998 ã.: îäîáðåí Ñîâåòîì Ðåñïóáëèêè 19 íîÿáðÿ 1998 ã.: òåêñò Êîäåêñà ïî ñîñòîÿíèÿ íà 20 ôåâðàëÿ
2014 ã., [â:] Êîíñóëüòàíò Ïëþñ: Áåëàðóñü. Òåõíîëîãèÿ 3000 [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] «ÞðÑïåêòð»,
Íàö. öåíòð ïðàâîâîé èíôîðì. Ðåñï. Áåëàðóñü, Ìèíñê 2015.
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2) ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü ïðè÷èíåíèÿ âðåäà. Ìíîãèì óñëóãàì
ñâîéñòâåííû òîëüêî äåíåæíûå ïîêóïàòåëüñêèå ðèñêè, ìåäèöèíñêèì æå
óñëóãàì  ðèñêè ôèçè÷åñêèå.
3) ðåçóëüòàò óñëóãè íå ìîæåò áûòü îäíîçíà÷íî ãàðàíòèðîâàí
èñïîëíèòåëåì ââèäó èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà,
à òàêæå òîãî, ÷òî ìåäèöèíñêàÿ óñëóãà  ýòî âçàèìîäåéñòâèå äâóõ ñòîðîí, îò
êîòîðûõ îáîþäíî çàâèñèò äîñòèæåíèå êîíå÷íîé öåëè.
Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå ñôåðó îêàçàíèÿ ïëàòíûõ
ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ìîæíî ðàçäåëèòü íàîáùèå, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ:
1. ÃÊ (ãë. 39 «Âîçìåçäíîå îêàçàíèå óñëóã»);
2. Çàêîí Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 9 ÿíâàðÿ 2002 ã. ¹ 90-Ç «Î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé» (äàëåå  Çàêîí);
3. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû òîâàðîâ (ðåçóëüòàòîâ
âûïîëíåííûõ ðàáîò, îêàçàííûõ óñëóã), äîñòîâåðíîñòè èíôîðìàöèè î òîâàðàõ
(ðàáîòàõ, óñëóãàõ), óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 14.01.2009 ¹ 26 «Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé» (äàëåå  Ïîëîæåíèå ¹ 26);
4. Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò
24.06.2010 ¹ 4 «Î ïðàêòèêå ïðèìåíåíèÿ ñóäàìè çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè
ðàññìîòðåíèè äåë î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé»;
5. Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò
28.09.2000 ¹ 7 «Î ïðàêòèêå ïðèìåíåíèÿ ñóäàìè çàêîíîäàòåëüñòâà,
ðåãóëèðóþùåãî êîìïåíñàöèþ ìîðàëüíîãî âðåäà» è äð.
è ñïåöèàëüíûå, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ:
1. Çàêîí Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 18 èþíÿ 1993 ã. ¹ 2435-XII «Î çäðàâîîõðàíåíèè»;
2. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îêàçàíèÿ ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã; è Ïåðå÷åíü ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà
Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü 10 ôåâðàëÿ 2009 ã. ¹ 182 «Îá îêàçàíèè
ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ» (Ïîëîæåíèå ¹ 182);
3. Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ îá îêàçàíèè
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îðãàíèçàöèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, óòâåðæäåííàÿ
ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
îò 2.11.2005 ¹ 44 «Î ïîðÿäêå èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ îá îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îðãàíèçàöèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ è î ïîðÿäêå
íàïðàâëåíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» (äàëåå  Èíñòðóêöèÿ
¹ 44);
4. Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ (êîìèññèé)
ïî âîïðîñàì ìåäèöèíñêîé ýòèêè è äåîíòîëîãèè, óòâåðæäåííàÿ
ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò
28.11.2008 ¹ 205;
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5. Çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôåðå ëèöåíçèðîâàíèÿ, öåíîîáðàçîâàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã è äð.
Äëÿ òîãî ÷òîáû çàùèùàòü ïðàâà ïîòðåáèòåëåé ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ
óñëóã, ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìî èõ çíàòü.Çàêîí î çäðàâîîõðàíåíèè (ñò. 41)
ïðåäîñòàâëÿåò ïàöèåíòàì ïðàâî íà:ïîëó÷åíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè; âûáîð
ëå÷àùåãî âðà÷à è îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ; ó÷àñòèå â âûáîðå ìåòîäîâ
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè; ïðåáûâàíèå â îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ
â óñëîâèÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì
è ïîçâîëÿþùèõ ðåàëèçîâàòü ïðàâî íà áåçîïàñíîñòü è çàùèòó ëè÷íîãî
äîñòîèíñòâà; óâàæèòåëüíîå è ãóìàííîå îòíîøåíèå ñî ñòîðîíû ðàáîòíèêîâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ; ïîëó÷åíèå â äîñòóïíîé ôîðìå èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè
ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ, ïðèìåíÿåìûõ ìåòîäàõ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè,
à òàêæå î êâàëèôèêàöèè ëå÷àùåãî âðà÷à, äðóãèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ,
íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâóþùèõ â îêàçàíèè åìó ìåäèöèíñêîé ïîìîùè; âûáîð
ëèö, êîòîðûì ìîæåò áûòü ñîîáùåíà èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè åãî çäîðîâüÿ;
îòêàç îò îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, â òîì ÷èñëå ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Çàêîíîì;
îáëåã÷åíèå áîëè, ñâÿçàííîé ñ çàáîëåâàíèåì è (èëè) ìåäèöèíñêèì
âìåøàòåëüñòâîì, âñåìè ìåòîäàìè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñ ó÷åòîì
ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ è äð.2
Çàêîíîäàòåëüñòâî î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé (ñò. 5) ïðåäîñòàâëÿåò
äîïîëíèòåëüíûå ïðàâà ïàöèåíòàì, òàêèå êàê: èíôîðìèðîâàíèå îá óñëóãå,
ðàáîòå è èñïîëíèòåëÿõ óñëóã; ïðîñâåùåíèå â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé; ñâîáîäíûé âûáîð óñëóã; íàäëåæàùåå êà÷åñòâî ðàáîò, óñëóã,
â òîì ÷èñëå áåçîïàñíîñòü ðàáîò, óñëóã; òî, ÷òîáû ðåçóëüòàò ðàáîòû, óñëóãè ïðè
óñòàíîâëåííûõ óñëîâèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ ðåçóëüòàòà ðàáîòû, óñëóãè áûë
áåçîïàñåí äëÿ æèçíè, çäîðîâüÿ, íàñëåäñòâåííîñòè; âîçìåùåíèå â ïîëíîì
îáúåìå óáûòêîâ, âðåäà, ïðè÷èíåííûõ âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ ðàáîòû, óñëóãè,
â òîì ÷èñëå íà êîìïåíñàöèþ ìîðàëüíîãî âðåäà; ãîñóäàðñòâåííóþ çàùèòó ñâîèõ
ïðàâ, â òîì ÷èñëå íà îáðàùåíèå â ñóä è äðóãèå óïîëíîìî÷åííûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû çà çàùèòîé íàðóøåííûõ ïðàâ èëè èíòåðåñîâ, îõðàíÿåìûõ
Çàêîíîì î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è èíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì; îáùåñòâåííóþ çàùèòó ñâîèõ ïðàâ; ñîçäàíèå îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ïîòðåáèòåëåé3.
Âîéöåõîâñêàÿ Ñ.Â. âûäåëÿåò íåñêîëüêî îñíîâíûõ ïðè÷èí ðàçâèòèÿ
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé íà ïî÷âå íåóäîâëåòâîðåííîñòè ïàöèåíòîâ ïðè îêàçàíèè
ìåäèöèíñêîé óñëóãè:
2 Î çäðàâîîõðàíåíèè: Çàêîí Ðåñï. Áåëàðóñü, 18 èþíÿ 1993 ã., ¹ 2435-XII: â ðåä. Çàêîíà
Ðåñï. Áåëàðóñü îò 16 èþíÿ 2014 ã., [â:] òàì æå.
3 Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: Çàêîí Ðåñï. Áåëàðóñü, 9 ÿíâàðÿ 2002 ã., ¹ 90-Ç: â ðåä. Çàêîíà
Ðåñï. Áåëàðóñü îò 4 ÿíâàðÿ 2014 ã., [â:] òàì æå.
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1) íåêà÷åñòâåííîå îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îòñóòñòâèå ïîëíîöåííîãî îáñëåäîâàíèÿ; íåîáîñíîâàííîå ðàñøèðåíèå ïîêàçàíèé ê íàçíà÷åíèþ
ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ è ò.ï.;
2) íåñîáëþäåíèå äåîíòîëîãè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ (âîïðîñû ñîáëþäåíèÿ
âðà÷åáíîé òàéíû; ìåðû îòâåòñòâåííîñòè çà æèçíü è çäîðîâüå áîëüíûõ;
ïðîáëåìû âçàèìîîòíîøåíèé ñ áîëüíûìè è èõ ðîäñòâåííèêàìè), îòñóòñòâèå
íàëàæåííûõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ ïàöèåíòîì, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå
ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.
3) íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ïîëíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ ïàöèåíòà. Íåðåäêî
ýòî âëå÷åò çà ñîáîé îòñóòñòâèå êîìïëàåíòíîñòè ïàöèåíòà (ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó
ïîâåäåíèåì ïàöèåíòà è ðåêîìåíäàöèÿìè, ïîëó÷åííûìè îò âðà÷à).
4) íåäîñòàòêè â âåäåíèè âðà÷åáíîé äîêóìåíòàöèè4.
Ïðè ýòîì, íà íàø âçãëÿä, êàæäàÿ èç ýòèõ ãðóïï ìîæåò áûòü îòäåëüíûì
ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ. Ðàññìîòðèì èõ ïîäðîáíåå.
Çàêëþ÷èâ äîãîâîð ñ îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ íà îêàçàíèå ïëàòíûõ
ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ãðàæäàíèí ñòàíîâèòñÿ îáëàäàòåëåì øèðîêîãî ñïåêòðà
ïðàâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé óñëóã ïî âîçìåçäíîìó äîãîâîðó, ïðèîáðåòàÿ òåì
ñàìûì ñòàòóñ ïîòðåáèòåëÿ. À çíà÷èò, èìååò ïðàâî íà çàùèòó â ñëó÷àå, åñëè
çàêàç âûïîëíåí íåíàäëåæàùèì îáðàçîì, ò.å. ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà èëè óñëîâèé äîãîâîðà (ñò. 30 Çàêîíà) èëè ïðè îáíàðóæåíèè
íåäîñòàòêîâ îêàçàííîé óñëóãè (ñò. 31 Çàêîíà)
Ïðè ýòîì Çàêîí òàêæå îïðåäåëÿåò, ÷òî ïîä íåäîñòàòêîì óñëóãè ïîíèìàåòñÿ
íåñîîòâåòñòâèå åå íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì, óñòàíàâëèâàþùèì òðåáîâàíèÿ
ê êà÷åñòâó óñëóãè, èíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó èëè óñëîâèÿì äîãîâîðà (ñò. 1). Ïðè
ýòîì, èñõîäÿ èç ñîäåðæàíèÿ ïîíÿòèÿ «ìåäèöèíñêàÿ óñëóãà (àáç. 10 ÷. 1 Çàêîíà
î çäðàâîîõðàíåíèè) êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ìîæíî îïðåäåëèòü êàê
ñîâîêóïíîñòü êðèòåðèåâ, îòðàæàþùèõ:
 ñâîåâðåìåííîñòü îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;
 ïðàâèëüíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü âûáîðà ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè, ëå÷åíèÿ,
ðåàáèëèòàöèè è ïðîôèëàêòèêè ïðè îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;
 ïðàâèëüíóþ èíòåðïðåòàöèþ ðåçóëüòàòîâ ëàáîðàòîðíîãî, èíñòðóìåíòàëüíîãî
è èíûõ âèäîâ îáñëåäîâàíèÿ; ïîñòàíîâêó äèàãíîçà;
 âûïîëíåíèå óñòàíîâëåííûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ è ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé;
 çàïîëíåíèå è âåäåíèå ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè;
 êà÷åñòâî èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ è ìåäèöèíñêîé òåõíèêè;
 ñòåïåíü äîñòèæåíèÿ çàïëàíèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà, â òîì ÷èñëå îöåíêó
óäîâëåòâîðåííîñòè ïàöèåíòà.
Îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè êëèíè÷åñêèõ ïðîòîêîëîâ èëè ìåòîäîâ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè (÷. 1 ñò. 14 Çàêîíà î çäðàâîîõðàíåíèè).
4 Ñ.Â. Âîéöåõîâñêàÿ, Ïðàâîâûå àñïåêòû çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåéïðè îêàçàíèè
ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã (÷àñòü 1), [â:] òàì æå.

Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã

109

Êëèíè÷åñêèé ïðîòîêîë ÿâëÿåòñÿ òåõíè÷åñêèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòîì è óñòàíàâëèâàåò îáùèå òðåáîâàíèÿ ê îêàçàíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
ïàöèåíòó ïðè îïðåäåëåííîì çàáîëåâàíèè, ñ îïðåäåëåííûì ñèíäðîìîì èëè ïðè
îïðåäåëåííîé êëèíè÷åñêîé ñèòóàöèè (àáç. 7 ÷. 1 ñò. 1 Çàêîíà î çäðàâîîõðàíåíèè).
Êðîìå òîãî, Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
óòâåðæäàþòñÿ àëãîðèòìû îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, èíñòðóêöèè îá
îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è èíûå. Íàïðèìåð: ïðèêàç
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 6.12.2013 ¹ 1246 Îá
óòâåðæäåíèè Àëãîðèòìà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïàöèåíòàì ñ îñòðî
âîçíèêøåé ëèõîðàäêîé», ïîñòàíîâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 8.05.2013 ¹ 40 «Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè
î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïàöèåíòàì ñ íåêîòîðûìè õèðóðãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè» è äðóãèå.
Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, â èíòåðåñàõ ïàöèåíòà äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå
íàó÷íî îáîñíîâàííûõ, íî åùå íå óòâåðæäåííûõ ê ïðèìåíåíèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïîðÿäêå ìåòîäîâ îêàçàíèÿ
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ïîñòàíîâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 23.12.2008 ¹ 237 «Îá óñòàíîâëåíèè èñêëþ÷èòåëüíûõ
ñëó÷àåâ, êîãäà â èíòåðåñàõ ïàöèåíòà äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå íàó÷íî îáîñíîâàííûõ, íî åùå íå ðàçðåøåííûõ ê ïðèìåíåíèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïîðÿäêå ìåòîäîâ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè») (÷. 2 ñò. 18 Çàêîíà î çäðàâîîõðàíåíèè).
Ïðè ïðåäúÿâëåíèè ïîòðåáèòåëåì òðåáîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåäîñòàòêàìè
îêàçàííîé óñëóãè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 6 ñò. 31 Çàêîíà èñïîëíèòåëü äîëæåí
ïðîâåñòè ïðîâåðêó êà÷åñòâà îêàçàííîé óñëóãè, åñëè ýòî âîçìîæíî ïî õàðàêòåðó
óñëóãè.
Â ñëó÷àå, åñëè â õîäå ïðîâåðêè êà÷åñòâà áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî çàÿâëåííûå
ïîòðåáèòåëåì íåäîñòàòêè îêàçàííîé óñëóãè îòñóòñòâóþò, èñïîëíèòåëü âïðàâå
îòêàçàòü ïîòðåáèòåëþ â óäîâëåòâîðåíèè çàÿâëåííîãî èì òðåáîâàíèÿ.
Âìåñòå ñ òåì, åñëè ïîòðåáèòåëü íå ñîãëàñèëñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè
êà÷åñòâà, ïðîâåäåííîé èñïîëíèòåëåì, ò.å. âîçíèê ñïîð î íàëè÷èè íåäîñòàòêîâ
âûïîëíåííîé ðàáîòû (îêàçàííîé óñëóãè) è ïðè÷èíàõ èõ âîçíèêíîâåíèÿ,
èñïîëíèòåëü îáÿçàí ïðîâåñòè ýêñïåðòèçó êà÷åñòâà îêàçàííîé óñëóãè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû òîâàðîâ (ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò, îêàçàííûõ óñëóã), äîñòîâåðíîñòè èíôîðìàöèè
î òîâàðàõ (ðàáîòàõ, óñëóãàõ), óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 14.01.2009 ¹ 26 (äàëåå  Ïîëîæåíèå
î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû). Î ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû
ïîòðåáèòåëü äîëæåí áûòü èçâåùåí â ïèñüìåííîé ôîðìå. Ïîòðåáèòåëü âïðàâå
ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèçû. Ñòîèìîñòü ýêñïåðòèçû îïëà÷èâàåòñÿ èñïîëíèòåëåì.
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Åñëè óñëîâèÿ î êà÷åñòâå íå óñòàíîâëåíû â äîãîâîðå, à òàêæå íå
ïðåäóñìîòðåíû íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, èñïîëíèòåëü îáÿçàí îêàçàòü
óñëóãó, ñîîòâåòñòâóþùóþ îáû÷íî ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì è ïðèãîäíóþ
äëÿ öåëåé, äëÿ êîòîðûõ îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ óñëóãà òàêîãî ðîäà (ï. 3 ñò. 11
Çàêîíà î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ñò. 674, 737 ÃÊ)
×òî êàñàåòñÿ íåñîáëþäåíèåäåîíòîëîãè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ, òî ÷àùå âñåãî
çàùèòà ïðàâ â ýòîé îáëàñòè ñâÿçàíà ñ ïðèâëå÷åíèåì âèíîâíûõ ëèö
ê äèñöèïëèíàðíîé, àäìèíèñòðàòèâíîé, óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè (ñò. 22.12
ÊîÀÏ Ðàçãëàøåíèå êîììåð÷åñêîé è èíîé òàéíû, ñò. 22.15 ÊîÀÏ Ðàçãëàøåíèå
ñëóæåáíîé òàéíû ïî íåîñòîðîæíîñòè; ñò. 178 ÓÊ Ðàçãëàøåíèå âðà÷åáíîé
òàéíû è äð.). Âèäèòñÿ âîçìîæíûì, èñïîëüçîâàíèå äîïîëíèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèè, íàïðèìåð ïèñüìåííîãî îáÿçàòåëüñòâà âðà÷à è ïåðñîíàëà ïî
õðàíåíèþ âðà÷åáíîé òàéíû; çàÿâëåíèÿ ïàöèåíòà ïðîâåñòè åìó îïðåäåëåííóþ
àëüòåðíàòèâíóþ òåðàïèþ, ñ öåëüþ îáëåã÷èòü äîêàçàòåëüñòâåííóþ áàçó
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.
Âàæíûì ïðàâîì, íà çàùèòó êîòîðîãî ñòàíîâèòñÿ áåëîðóññêèé çàêîíîäàòåëü, ÿâëÿåòñÿ ïðàâî íà èíôîðìàöèþ î ìåäèöèíñêîé óñëóãå.
Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 16 Çàêîíà, åñëè ïîòðåáèòåëþ íå ïðåäîñòàâëåíà
âîçìîæíîñòü íåçàìåäëèòåëüíî ïîëó÷èòü â ìåñòå ðåàëèçàöèè âûïîëíåíèÿ
ðàáîòû, îêàçàíèÿ óñëóãè íåîáõîäèìóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ðàáîòå,
óñëóãå, ïîòðåáèòåëü âïðàâå ïîòðåáîâàòü îò èñïîëíèòåëÿ âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ,
âûçâàííûõ íåîáîñíîâàííûì óêëîíåíèåì îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, à åñëè
äîãîâîð çàêëþ÷åí  â ðàçóìíûé ñðîê ïîòðåáîâàòü îò èñïîëíèòåëÿ ðàñòîðæåíèÿ
äîãîâîðà è âîçâðàòà óïëà÷åííîé çà ðàáîòó, óñëóãó äåíåæíîé ñóììû, à òàêæå
âîçìåùåíèÿ äðóãèõ óáûòêîâ.
Ïîòðåáèòåëü âïðàâå ïðåäúÿâèòü èñïîëíèòåëþ, íå ïðåäîñòàâèâøåìó
ïîòðåáèòåëþ âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé è äîñòîâåðíîé
èíôîðìàöèè î ðàáîòå, óñëóãå, òðåáîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ï.ï. 1, 3 è 4 ñò. 31
Çàêîíà, è çà òå íåäîñòàòêè ðåçóëüòàòà ðàáîòû, óñëóãè, âîçíèêøèå ïîñëå
ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà ðàáîòû, óñëóãè ïîòðåáèòåëþ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
ïîòðåáèòåëü äîêàæåò, ÷òî îíè âîçíèêëè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ó íåãî òàêîé
èíôîðìàöèè.
Åñëè íåïðåäîñòàâëåíèå (ïðåäîñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíîé èëè íåäîñòàòî÷íîé) èíôîðìàöèè î ðàáîòå, óñëóãå ïîâëåêëî çà ñîáîé ïðè÷èíåíèå âðåäà
æèçíè, çäîðîâüþ, íàñëåäñòâåííîñòè ëèáî èìóùåñòâó ïîòðåáèòåëÿ, îí âïðàâå
ïðåäúÿâèòü èñïîëíèòåëþ òðåáîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 17 Çàêîíà:
âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ ðàáîòû, óñëóãè.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ìåæäó ïîòðåáèòåëåì è èñïîëíèòåëåì ñïîðà
î äîñòîâåðíîñòè ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèè î ðàáîòå, óñëóãå èñïîëíèòåëü
îáÿçàí ïðîâåñòè ýêñïåðòèçó äîñòîâåðíîñòè èíôîðìàöèè çà ñâîé ñ÷åò
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïîëîæåíèåì ¹ 26.
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Òàêæå îäíèì èç ñðåäñòâ çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â ýòîé ñôåðå ÿâëÿåòñÿ
ïðàâèëüíî ñîñòàâëåííûé äîãîâîð íà îêàçàíèå ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Îí
äîëæåí ñîäåðæàòü:
 îáúåì è ñòîèìîñòü ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã;
 ñðîêè îêàçàíèÿ ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã;
 ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ çà ïëàòíûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè;
 ïðàâà, îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí ïî äîãîâîðó;
 èíôîðìàöèþ î ñòîðîíàõ, çàêëþ÷àþùèõ äàííûé äîãîâîð;
 ñâåäåíèÿ î êëèåíòå, íåîáõîäèìûå äëÿ îêàçàíèÿ êà÷åñòâåííûõ óñëóã
(èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ïàöèåíòà, â òîì ÷èñëå î õðîíè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèÿõ, èíäèâèäóàëüíîé íåïåðåíîñèìîñòè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
è ò.ä.);
 äàòó íà÷àëà ëå÷åíèÿ è ïî âîçìîæíîñòè ïðåäïîëàãàåìîãî åãî îêîí÷àíèÿ;
 îáúåì ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã ñ óêàçàíèåì èõ
ñòîèìîñòè;
 ïðàâà, îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí;
 ïîðÿäîê îïëàòû ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã;
 ñâåäåíèÿ î ëüãîòàõ äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí è äðóãèõ ñêèäêàõ,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì;
 óñëîâèÿ èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà, ïîðÿäîê óðåãóëèðîâàíèÿ
âîçíèêøèõ â ñâÿçè ñ ýòèì ñïîðîâ î âîçìåùåíèè óáûòêîâ ñòîðîí;
 ïîðÿäîê è ñðîêè ïðåäúÿâëåíèÿ ïðåòåíçèé;
 ðåêâèçèòû è ïîäïèñè ñòîðîí, ïå÷àòü ëå÷àùåãî ó÷ðåæäåíèÿ (ï. 4 Ïîëîæåíèÿ
¹ 182).
Ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå, îêàçûâàþùåå ïëàòíûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè,
îáÿçàíî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ïàöèåíòà î âîçìîæíûõ îñëîæíåíèÿõ ïðè
ëå÷åíèè, ñâÿçàííûõ ñ åãî çàáîëåâàíèåì, à ïîòðåáèòåëü â ñâîþ î÷åðåäü îáÿçàí
âûïîëíèòü óêàçàííûå â äîãîâîðå ðåêîìåíäàöèè âðà÷åé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
íàèëó÷øåãî ðåçóëüòàòà ëå÷åíèÿ è îïëàòèòü ñòîèìîñòü îêàçàííîé ìåäèöèíñêîé
óñëóãè.
Ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà âðåä (óùåðá),
ïðè÷èíåííûé ïîòðåáèòåëþ-ïàöèåíòó âñëåäñòâèå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé óñëóãè
íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà.
Ðàçìåð âðåäà (óùåðáà), ïîäëåæàùèé âîçìåùåíèþ, îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç
çàòðàò ïîòðåáèòåëÿ íà âîññòàíîâëåíèå çäîðîâüÿ (âêëþ÷àÿ îáñëåäîâàíèå,
ëå÷åíèå, â òîì ÷èñëå ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå, ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ, óõîä çà íèì), â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ èíâàëèäíîñòè
 ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è íà èõ
ðåìîíò, íà ïðîôåññèîíàëüíîå ïåðåîáó÷åíèå íà ïåðèîä íåòðóäîñïîñîáíîñòè.
Åñëè ãîâîðèòü î ñóùåñòâóþùåé ïðàêòèêå, òî áîëüøèíñòâî ñïîðîâ
â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã áûëè
óðåãóëèðîâàíû áåç ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ, ïîñðåäñòâîì îäíîãî òåëåôîííîãî
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çâîíêà ñîòðóäíèêîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ñ ðàçúÿñíåíèåì ïðàâ
îáðàòèâøåãîñÿ è âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ èñïîëíèòåëÿ óñëóãè. Êàê
ñîîáùèë îäèí èç ñîòðóäíèêîâ îáùåñòâà çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, íàèáîëåå
çàïîìèíàþùèìèñÿ ñòàëè ñëó÷àé îáðàùåíèÿ ëèöà, êîòîðîìó áûëà îêàçàíà
ïëàòíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ óñëóãà, ïðè êîòîðîé áûë çàëîìàí áîð è çóá
çàïëîìáèðîâàí, ïðè îáðàùåíèè ëèöà çà ëå÷åíèåì äðóãîãî çóáà, áûë ñäåëàí
ñíèìîê, íà êîòîðîì áûë îáíàðóæåí ïîñòîðîííèé ïðåäìåò (êóñîê áîðà) â çóáå.
Òàêæå ïîñòóïàëè îáðàùåíèÿ áåðåìåííûõ æåíùèí, ïðåäìåòîì êîòîðûõ áûëè
íåêâàëèôèöèðîâàííûå äåéñòâèÿ âðà÷åé â îáëàñòè ãèíåêîëîãèè, íåäîñòàòî÷íàÿ
êâàëèôèêàöèÿ âûÿâëÿëàñü ïðè ýòîì ïðè îáðàùåíèè â ãîñóäàðñòâåííûå
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, êàê ëþáûå îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, ñôåðà ïëàòíûõ
ìåäèöèíñêèõ óñëóã ïðåäïîëàãàåò ñâîèõ ó÷àñòíèêîâ ñ èõ ïðàâàìè
è îáÿçàííîñòÿìè. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðàâîâîé ïðèðîäû, îêàçàíèå ïëàòíûõ
ìåäèöèíñêèõ óñëóã ìîæíî îïðåäåëèòü êàê äîãîâîð âîçìåçäíîãî îêàçàíèÿ
óñëóã, à ñàìèõ ñóáúåêòîâ ïðàâîîòíîøåíèÿ  êàê çàêàç÷èêà è èñïîëíèòåëÿ.
Èñõîäÿ èç âûøå ðàññìîòðåííûõ äîâîäîâ, à òàêæå ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà
î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ñëåäóåò, ÷òî çàêàç÷èê ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî
è ïîòðåáèòåëåì, òåì ñàìûì ê åãî ïðàâàì è îáÿçàííîñòÿì, ðåãëàìåíòèðîâàííûì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâàì, äîáàâëÿþòñÿ ïðàâà è îáÿçàííîñòè,
ïðåäóñìîòðåííûå Çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 9.01.2002 ¹ 90-Ç
«Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé».

Summary
Consumer rights protection in the field of paid medical service
Key words: law, consumer, right protection, medical service, quality of service.

This article discusses the features of medical service in civil circulation. Contains the list and the content of the fundamental rights of patients  consumers.
Discloses the criteria quality of medical service. Considers the right to information
as one of the basic rights of the consumer. The article concludes the possibility of
regulation in the field of paid medical service with the help of the civil law, relating
to the protection of consumer rights.
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Streszczenie
Ochrona praw konsumenta p³atnych us³ug leczniczych
S³owa kluczowe: prawo, konsument, ochrona praw, us³ugi medyczne, jakoæ us³ug.

Ka¿dy z nas niejednokrotnie zwraca³ siê do instytucji medycznej w zwi¹zku
z jakimi dolegliwociami. Wie zatem, ¿e obok gwarantowanego przez pañstwo
zakresu bezp³atnej pomocy medycznej, placówki publiczne proponuj¹ dodatkowe
us³ugi na zasadach odp³atnoci. Podstaw¹ do takiego wiadczenia jest pisemna umowa wykonania us³ug medycznych, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy us³ugi te s¹ wiadczone
anonimowo. Aby zrozumieæ do jakiego stopnia ustawodawstwo o ochronie konsumentów ma zastosowanie do p³atnych us³ug medycznych, warto zapoznaæ z osobliwociami tej ga³êzi gospodarki na przyk³adzie rozwi¹zañ zastosowanych na Bia³orusi.
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Zak³ad Prawa Handlowego
Wydzia³ Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku

Nadzwyczajna zgoda Prezesa UOKiK
na dokonanie koncentracji
Element konkurencji jest wpisany w istotê gospodarki rynkowej. Konkurencja,
chêæ maksymalizacji zysku, stawania siê wiêkszym i silniejszym mo¿e równie¿ prowadziæ do koncentracji przedsiêbiorstw.
Koncentracja przedsiêbiorców mo¿e przybieraæ ró¿ne formy. Nale¿y dostrzegaæ
jej pozytywne aspekty (np. obni¿enie kosztów), jednoczenie nie pomijaj¹c mo¿liwego negatywnego wp³ywu na rynek  nadmierna konsolidacja mo¿e doprowadziæ
do powstania monopoli i ograniczenia konkurencji. Z uwagi na powy¿sze zagro¿enia koncentracje podlegaj¹ kontroli Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(UOKiK). Wydaj¹c decyzjê w sprawach koncentracji, Prezes UOKiK rozstrzyga,
czy w wyniku koncentracji konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona,
w szczególnoci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj¹cej na rynku.
Przedmiotem artyku³u jest decyzja, w której Prezes UOKiK wyra¿a zgodê na
dokonanie koncentracji, mimo ¿e w jej wyniku konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona. Decyzje takie s¹ wydawane wówczas, gdy odst¹pienie od zakazu
koncentracji jest uzasadnione np. rozwojem ekonomicznym lub postêpem technicznym. W ten sposób ustawodawca odsy³a do pewnych kryteriów pozaprawnych.
Przedmiotowe zagadnienie zosta³o podjête z uwagi na jego donios³e znaczenie
 koncentracja przedsiêbiorstw mo¿e mieæ bowiem wp³yw na ca³¹ polsk¹ gospodarkê. Nadto instytucja ta nie doczeka³a siê szerokiego zastosowania, przez co nie
wykszta³ci³a siê praktyka w tym zakresie.

Istota i pojêcie koncentracji przedsiêbiorstw
Koncentracja przedsiêbiorstw oddzia³uje na ca³¹ gospodarkê lub jej ga³¹
i mo¿e mieæ zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Z uwagi na to pozostaje
w sferze zainteresowañ pañstwa. Igor B. Nestoruk jako przyczynê kontroli koncen-
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tracji wskazuje wspieranie rozwoju konkurencji przez przeciwdzia³anie: pogorszeniu siê struktury rynku, monopolizacji rynku oraz negatywnym skutkom dominacji
rynkowej przedsiêbiorstw1.
Koncentracja przedsiêbiorstw jest to zjawisko polegaj¹ce na wspó³dzia³aniu
przedsiêbiorców poprzez operacje ³¹czenia aktywów lub pasywów, powoduj¹ce
zmiany w strukturze gospodarki2. Z koncentracj¹ w rozumieniu prawa konkurencji mamy do czynienia, jeli dwóch lub wiêcej dotychczas niezale¿nych przedsiêbiorców staje siê jednym organizmem gospodarczym, pozostaj¹c czêsto oddzielnymi
bytami prawnymi, niezale¿nie od formy, jak¹ przyjmie indywidualny przypadek
koncentracji3.
Brakuje natomiast definicji legalnej koncentracji, gdy¿ ustawodawca w art. 13
ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów4 wymienia jedynie formy
koncentracji poprzez wskazanie stanów faktycznych, z których zamiarem ³¹czy obowi¹zek zg³oszenia Prezesowi UOKiK i s¹ to:
1) po³¹czenie dwóch lub wiêcej samodzielnych przedsiêbiorców;
2) przejêcie  przez nabycie lub objêcie akcji, innych papierów wartociowych,
udzia³ów lub w jakikolwiek inny sposób  bezporedniej lub poredniej kontroli nad
jednym lub wiêcej przedsiêbiorcami przez jednego lub wiêcej przedsiêbiorców;
3) utworzenie przez przedsiêbiorców wspólnego przedsiêbiorcy;
4) nabycie przez przedsiêbiorcê czêci mienia innego przedsiêbiorcy (ca³oci
lub czêci przedsiêbiorstwa), je¿eli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzaj¹cych zg³oszenie przekroczy³ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej równowartoæ 10 000 000 euro.
Prawodawca w art. 4 pkt 4 u.o.k.k. definiuje przejêcie kontroli jako wszelkie
formy bezporedniego lub poredniego uzyskania przez przedsiêbiorcê uprawnieñ,
które osobno albo ³¹cznie, przy uwzglêdnieniu wszystkich okolicznoci prawnych
lub faktycznych, umo¿liwiaj¹ wywieranie decyduj¹cego wp³ywu na innego przedsiêbiorcê lub przedsiêbiorców. W dalszej czêci okrelenia tego pojêcia wskazuje katalog przyk³adowych stanów faktycznych, które tworz¹ takie uprawnienia.

Zg³oszenie zamiaru koncentracji
Stosownie do dyspozycji art. 13 u.o.k.k. zg³oszeniu podlega zamiar koncentracji. Poprawne rozumienie tego pojêcia jest niezwykle istotne, gdy¿ od jego pojmowania uzale¿nione jest nale¿yte wykonanie we w³aciwym czasie obowi¹zku zg³o1

I.B. Nestoruk, Prawo konkurencji, Testy, kazusy, tablice, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 310.
A. Powa³owski (red.), Leksykon prawa konkurencji, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 76.
3 C. Banasiñski, E. Piontek (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz,
LexisNexis, Warszawa 2009, s. 358.
4 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331)
 dalej: u.o.k.k.
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szenia. W odniesieniu do kwestii zg³oszenia nale¿y przytoczyæ fragment uzasadnienia wyroku z dnia 12 listopada 2003 r., w którym S¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wyranie stwierdzi³, ¿e zg³oszeniu Prezesowi UOKiK podlega,
pod rygorem na³o¿enia kary pieniê¿nej, zamiar koncentracji przedsiêbiorców, nie
za fakt dokonania tej czynnoci5. Zg³oszeniu podlega zamiar, zatem ustawodawca
odwo³uje siê do sfery subiektywnej, do woli podmiotu i jego prze¿yæ psychicznych,
co czyni uchwycenie i zdefiniowanie pojêcia zamiaru koncentracji jeszcze trudniejszym. Z drugiej strony trudno mówiæ o sferze psychicznej u przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ prawn¹. W literaturze podnosi siê, ¿e zamiar koncentracji musi byæ »ulokowany« w daj¹cej siê zweryfikowaæ sferze faktów, a nie tylko i wy³¹cznie w sferze
prze¿yæ psychicznych przedsiêbiorcy oraz musi byæ skonkretyzowany, a dokonanie koncentracji mo¿e realnie nast¹piæ w przysz³oci6. Z kolei I.B. Nestoruk wskazuje, ¿e chodzi o zamiar ujawniony w formie owiadczenia woli, które wcale nie
musi przybieraæ jeszcze formy umowy7.
Zamiar koncentracji podlega zg³oszeniu, je¿eli ³¹czny wiatowy obrót przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj¹cym rok
zg³oszenia przekracza równowartoæ 1 000 000 000 euro lub ³¹czny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w koncentracji
w roku obrotowym poprzedzaj¹cym rok zg³oszenia przekracza równowartoæ
50 000 000 euro.
Postêpowanie s³u¿¹ce zbadaniu zg³oszenia zamiaru koncentracji wszczynane
jest wy³¹cznie na wniosek. Postêpowanie w sprawach kontroli koncentracji zawsze
przybiera postaæ postêpowania antymonopolowego i s³u¿y ocenie wp³ywu koncentracji na konkurencjê na rynku w³aciwym. Zg³oszenia zamiaru koncentracji dokonuj¹ wy³¹cznie jej aktywni uczestnicy, tzn. ci, którzy ³¹cz¹ siê, przejmuj¹ kontrolê,
nabywaj¹ mienie, tworz¹ nowego przedsiêbiorcê. Wy³¹cznie ci przedsiêbiorcy maj¹
status strony w postêpowaniu przed Prezesem UOKiK. Bierni uczestnicy koncentracji, tzn. ci, nad którymi przejmowana jest kontrola albo którzy zbywaj¹ mienie
(przedmiot transakcji), nie maj¹ praw strony w takim postêpowaniu8. Szczegó³owe
warunki okrela rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie
zg³oszenia zamiaru koncentracji przedsiêbiorców9. Zg³oszenie zamiaru koncentracji
podlega op³acie w kwocie 5000 z³. Nie podlega zg³oszeniu zamiar koncentracji
w przypadkach, gdy ³¹czny obrót przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w koncentracji nie
5

Wyrok S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 listopada 2003 r., sygn. akt XVII
Ama 129/02, Lex nr 109761.
6 A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz,
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 388.
7 I.B. Nestoruk, Kontrola koncentracji w prawie antymonopolowym  obowi¹zek zg³oszenia zamiaru koncentracji, Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 9, s. 17.
8 Wyjanienia w sprawie kryteriów i procedury zg³aszania zamiaru koncentracji Prezesowi
UOKiK, Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2015, s. 41.
9 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zg³oszenia zamiaru koncentracji przedsiêbiorców (Dz.U. z 2015 r., poz. 80).

118

Mateusz Idkowski

przekracza kwot okrelonych w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 u.o.k.k. oraz w sytuacjach
okrelonych w art. 14 tej¿e ustawy.

Ocena koncentracji. Decyzje w sprawie zg³oszenia
zamiaru koncentracji
Kontrola zg³oszenia zamiaru koncentracji ma charakter prewencyjny. Decyzja
Prezesa UOKiK w sprawie zg³oszenia zamiaru koncentracji jest decyzj¹ administracyjn¹. Wydaj¹c decyzje, Prezes UOKiK bierze pod uwagê wp³yw koncentracji na
ograniczenie konkurencji, w szczególnoci przez powstanie lub umocnienie pozycji
dominuj¹cej na rynku. W pewnych przypadkach, oprócz powy¿szego, Prezes
UOKiK bierze pod rozwagê tak¿e inne przes³anki.
Przez pozycjê dominuj¹c¹ rozumie siê pozycjê przedsiêbiorcy, która umo¿liwia
mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w³aciwym przez stworzenie mu
mo¿liwoci dzia³ania w znacznym zakresie niezale¿nie od konkurentów, kontrahentów
oraz konsumentów. Jednoczenie domniemywa siê, ¿e przedsiêbiorca ma pozycjê dominuj¹c¹, je¿eli jego udzia³ w rynku w³aciwym przekracza 40% (art. 4 pkt 10 u.o.k.k.).
Wskazywanie i omawianie wszystkich przes³anek branych pod uwagê przy ocenie koncentracji wymaga szerszej analizy, wiêc zasadne jest odes³anie w tym zakresie do specjalistycznych opracowañ10.
Najbardziej korzystn¹ decyzj¹ Prezesa UOKiK  z punktu widzenia przejmuj¹cego  jest decyzja wyra¿aj¹ca zgodê na dokonanie koncentracji. Jest ona wydawana, jeli w wyniku koncentracji, konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególnoci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj¹cej na
rynku. Wyk³adnia literalna sugeruje, i¿ w ka¿dym przypadku, gdy zg³oszony zamiar
koncentracji nie ogranicza konkurencji w stopniu istotnym, Prezes UOKiK musi
wydaæ decyzjê wyra¿aj¹ca bezwarunkow¹ zgodê na koncentracjê. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e ocena czy ograniczenie nast¹pi, nale¿y do Prezesa.
Prezes UOKiK mo¿e wydaæ warunkow¹ zgodê na dokonanie koncentracji,
jeli konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona po spe³nieniu przez
przedsiêbiorców zamierzaj¹cych dokonaæ koncentracji okrelonych warunków.
W tym zakresie Prezes UOKiK mo¿e na³o¿yæ obowi¹zek lub przyj¹æ zobowi¹zanie
od przedsiêbiorcy lub przedsiêbiorców zamierzaj¹cych dokonaæ koncentracji. Ustawodawca nie wprowadzi³ zamkniêtego katalogu warunków, wskaza³ tylko przyk³adowe, czyli:
1) zbycie ca³oci lub czêci maj¹tku jednego lub kilku przedsiêbiorców;
2) wyzbycie siê kontroli nad okrelonym przedsiêbiorc¹ lub przedsiêbiorcami,
w szczególnoci przez zbycie okrelonego pakietu akcji lub udzia³ów, lub odwo³anie
10

Wyjanienia dotycz¹ce oceny przez Prezesa UOKiK zg³aszanych koncentracji, Urz¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, [online] <www.uokik.gov.pl>.
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z funkcji cz³onka organu zarz¹dzaj¹cego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiêbiorców;
3) udzielenie licencji praw wy³¹cznych konkurentowi.
Warunkowa decyzja udzielaj¹ca zgodê na koncentracjê zawiera równie¿ zobowi¹zanie przedsiêbiorcy lub przedsiêbiorców do sk³adania w wyznaczonym terminie
Prezesowi UOKiK informacji o realizacji tych warunków. Warto nadmieniæ, ¿e
w tym zakresie mo¿e dojæ do negocjacji, jako ¿e Prezes UOKiK nie mo¿e w³adczo
i jednostronnie nak³adaæ warunków11.
W przypadku stwierdzenia, ¿e koncentracja istotnie ograniczy konkurencjê na
rynku, Prezes UOKiK mo¿e zakazaæ dokonania takiej koncentracji.

Nadzwyczajna zgoda na dokonanie koncentracji
Nawet jeli nie ulega w¹tpliwoci, i¿ koncentracja istotnie ograniczy konkurencjê na rynku, Prezes UOKiK mo¿e wyraziæ zgodê na jej dokonanie. Decyzja taka ma
charakter wyj¹tkowy, czêsto okrela siê j¹ mianem nadzwyczajnej.
Ustawodawca wskazuje przyk³adowe sytuacje, które uzasadniaj¹ odst¹pienie od
wydania decyzji zakazuj¹cej koncentracji. Mo¿e to w szczególnoci nast¹piæ, jeli
koncentracja przyczyni siê do rozwoju ekonomicznego lub postêpu technicznego,
lub mo¿e wywrzeæ pozytywny wp³yw na gospodarkê narodow¹. W sytuacji, gdy
koncentracja istotnie ograniczy konkurencjê na rynku, Prezes UOKiK musi rozwa¿yæ, jaka decyzja jest bardziej uzasadniona w wietle interesu publicznego. Regu³ê
tê okrela siê czasem mianem regu³y rozs¹dku12.
Decyzja Prezesa UOKiK o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, mimo
¿e koncentracja istotnie ograniczy konkurencjê, jest decyzj¹ zwi¹zan¹  w ka¿dym
stanie faktycznym, w którym odst¹pienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione,
na Prezesie UOKiK ci¹¿y obowi¹zek wydania decyzji zezwalaj¹cej na dokonanie
koncentracji. Na uwadze trzeba mieæ jednak, ¿e to do Prezesa UOKiK nale¿y wype³nienie treci¹ przes³anek uzasadniaj¹cych odst¹pienie od zakazu koncentracji i ka¿dorazowa ocena, czy zosta³y spe³nione.
Postêpowanie przed Prezesem UOKiK jest postêpowaniem hybrydowym, gdy¿
stosuje siê do niego przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, kodeksu postêpowania administracyjnego13 oraz kodeksu postêpowania cywilnego14.
Wydaje siê, ¿e wykazanie przes³anek wskazanych w art. 20 ust. 2 u.o.k.k.
spoczywa na Prezesie UOKiK. Stosownie do dyspozycji art. 83 u.o.k.k., w spra11 A. Bolecki, S. Drozd, S. Famirska, M. Kozak, M. Kulesza, A. Mada³a, T. Wardyñski, Prawo
konkurencji, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 489.
12 B. Pêczalska, Ochrona konkurencji, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 134.
13 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz.U. z 2013 r., poz. 267)  dalej: k.p.a.
14 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U.
z 2014 r., poz. 101)  dalej: k.p.c.
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wach nieuregulowanych w ustawie do postêpowania przed Prezesem Urzêdu stosuje
siê przepisy k.p.a. Z kolei art. 7 k.p.a. stanowi, ¿e w toku postêpowania organy
administracji publicznej z urzêdu lub na wniosek stron podejmuj¹ wszelkie czynnoci niezbêdne do dok³adnego wyjanienia stanu faktycznego oraz do za³atwienia
sprawy.
Przedsiêbiorca uczestnicz¹cy w koncentracji równie¿ bierze udzia³ w wyjanianiu stanu faktycznego. Po pierwsze, z uwagi na w³asny interes i posiadan¹ wiedzê,
jako ¿ywo zainteresowany rozstrzygniêciem w sprawie, przedsiêbiorca winien d¹¿yæ
do wykazania zaistnienia przes³anek wydania decyzji wyra¿aj¹cej zgodê na dokonanie koncentracji. Po drugie, stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 pkt 3 u.o.k.k.,
Prezes UOKiK mo¿e wezwaæ zg³aszaj¹cego zamiar koncentracji do usuniêcia wskazanych braków w zg³oszeniu lub uzupe³nienia w nim niezbêdnych informacji
w wyznaczonym terminie lub na podstawie art. 50 ust. 1 u.o.k.k. za¿¹daæ koniecznych informacji i dokumentów. Jednoczenie nale¿y mieæ na uwadze dyspozycjê art.
84 u.o.k.k., który w sprawach dotycz¹cych dowodów w postêpowaniu przed Prezesem UOKiK w zakresie nieuregulowanym odsy³a do przepisów art. 227315 k.p.c.
Zatem strony postêpowania, zgodnie z art. 232 zd. 1 k.p.c., s¹ obowi¹zane do
wskazywania dowodów na stwierdzenie faktów, z których wywodz¹ skutki prawne.
Nale¿y równie¿ mieæ na wzglêdzie, i¿ w sprawach koncentracji, co do których
istnieje uzasadnione prawdopodobieñstwo istotnego ograniczenia konkurencji na
rynku, Prezes UOKiK przedstawia przedsiêbiorcy lub przedsiêbiorcom uczestnicz¹cym w koncentracji uzasadnione zastrze¿enia wobec tej koncentracji, a strona ma
prawo ustosunkowania siê do tych zastrze¿eñ. Ponadto, rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zg³oszenia zamiaru koncentracji przedsiêbiorców zawiera wykaz informacji i dokumentów koniecznych do zg³oszenia
ww. zamiaru.
Podsumowuj¹c powy¿szy wywód odnosz¹cy siê do ciê¿aru dowodzenia w postêpowaniu antymonopolowym w sprawach koncentracji, nale¿y wskazaæ na istnienie pewnych rozbie¿noci. O ile w literaturze podkrela siê, ¿e obowi¹zek wykazania zaistnienia przes³anek do zakazania koncentracji i odst¹pienia od niego
spoczywa na Prezesie UOKiK15, o tyle organ ten akcentuje aktywn¹ rolê strony
w postêpowaniu dowodowym16. Taka sytuacja wynika z niezbyt jasnego uregulowania i zale¿noci pomiêdzy art. 83 a art. 84 u.o.k.k., co rodzi szereg problemów.
Postulowaæ nale¿y zmianê przepisów celem pozbycia siê niecis³oci.
W przypadku decyzji wyra¿aj¹cej nadzwyczajn¹ zgodê na dokonanie koncentracji na Prezesie UOKiK ci¹¿y obowi¹zek wykazania dwóch okolicznoci.
W pierwszej kolejnoci musi stwierdziæ, ¿e w wyniku koncentracji dojdzie do istot15 Por. T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck,
Warszawa 2009, s. 901; C. Banasiñski, E. Piontek (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 377.
16 Wyjanienia w sprawie kryteriów i procedury zg³aszania zamiaru koncentracji Prezesowi
UOKiK, Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2015, s. 59.
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nego ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególnoci przez powstanie lub
umocnienie pozycji dominuj¹cej na rynku. Dopiero w nastêpstwie stwierdzenia zaistnienia tej przes³anki aktualizuje siê koniecznoæ wykazania okolicznoci uzasadniaj¹cych odst¹pienie od zakazu konkurencji.
Decyzje wyra¿aj¹ce zgodê na dokonanie koncentracji s¹, co do zasady, wa¿ne
przez 2 lata od ich wydania. Po tym terminie wygasaj¹. Prezes UOKiK mo¿e równie¿ uchyliæ te decyzje, jeli oka¿e siê, ¿e zosta³y wydane w oparciu o nierzetelne
informacje, za które s¹ odpowiedzialni przedsiêbiorcy uczestnicz¹cy w koncentracji
lub je¿eli przedsiêbiorcy nie spe³niaj¹ warunków okrelonych w decyzji warunkowo
wyra¿aj¹cej zgodê na koncentracje.
Od wszystkich decyzji Prezesa UOKiK przys³uguje odwo³anie do S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przes³anki odst¹pienia od zakazu koncentracji
Ustawodawca wskaza³, ¿e Prezes UOKiK wydaje decyzjê wyra¿aj¹c¹ zgodê na
dokonanie koncentracji, mimo ¿e w jej wyniku konkurencja na rynku zostanie istotnie
ograniczona, w szczególnoci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj¹cej na
rynku, je¿eli odst¹pienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególnoci
gdy koncentracja przyczyni siê do rozwoju ekonomicznego lub postêpu technicznego,
lub gdy mo¿e ona wywrzeæ pozytywny wp³yw na gospodarkê narodow¹.
Powy¿szy katalog przes³anek nakazuj¹cych odst¹pienie od zakazu koncentracji
jest katalogiem otwartym. Prawodawca wskaza³ przyk³adowe okolicznoci warunkuj¹ce wydanie nadzwyczajnej zgody na koncentracjê, które mog¹ stanowiæ ujawnienie jego woli i stanowiæ wytyczn¹ kierunku poszukiwañ nowych przes³anek.
Otwartoæ katalogu i u¿ycie zwrotów o charakterze niedookrelonym mo¿e powodowaæ trudnoci przy stosowaniu tej regulacji.
Znaczn¹ czêæ nadzwyczajnych zgód na dokonanie koncentracji stanowi³y zgody wyra¿one podmiotom z udzia³em Skarbu Pañstwa w celu realizacji programów
rz¹dowych. W tym miejscu nale¿y nadmieniæ, ¿e Prezes UOKiK jest centralnym
organem administracji rz¹dowej powo³ywanym przez Prezesa Rady Ministrów, co
mog³o nie pozostawaæ bez wp³ywu na treæ decyzji.
Wskazaæ nale¿y, ¿e przedmiotem ochrony uregulowania zawartego w art. 20
ust. 2 u.o.k.k. nie s¹ indywidualne interesy konkretnych przedsiêbiorców, zatem
wykazanie zaistnienia takiej przes³anki nie uzasadnia wydania nadzwyczajnej zgody
na koncentracjê.
Do odst¹pienia od zakazu koncentracji wystarcza zaistnienie tylko jednej przes³anki to uzasadniaj¹cej (jednej z dwóch przyk³adowych lub innej). Do tej pory
wydano nieliczne nadzwyczajne zgody na dokonanie koncentracji, w szczególnoci
na podstawie analogicznego do art. 20 ust. 2 u.o.k.k. art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
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15 grudnia 2000 r.17 W zwi¹zku z tym trudno mówiæ o jakiejkolwiek wykszta³conej
i sta³ej praktyce w tym zakresie.
Pierwsz¹ z przyk³adowych przes³anek uzasadniaj¹cych odst¹pienie od zakazu
koncentracji jest przyczynienie siê koncentracji do rozwoju ekonomicznego lub
postêpu technicznego. Odnosz¹c siê do tej przes³anki, wskazaæ nale¿y, ¿e rozwój
ekonomiczny lub techniczny bêd¹cy wynikiem koncentracji musi byæ udzia³em
wiêkszej grupy przedsiêbiorców, ca³ych ga³êzi lub ca³ej gospodarki. Nie jest dopuszczalne wydanie nadzwyczajnej zgody na koncentracjê, jeli przyczyni siê ona
do rozwoju ekonomicznego lub postêpu technicznego, których beneficjentami bêd¹
jedynie podmioty, które chc¹ dokonaæ koncentracji.
Druga okolicznoci¹, któr¹ wskaza³ prawodawca, jest wywarcie pozytywnego
wp³ywu na gospodarkê narodow¹. Podobnie jak w przypadku pierwszej przes³anki, chodzi o efekt odczuwalny na szersz¹ skalê, a nie jedynie przez pojedyncze
podmioty, zw³aszcza te bior¹ce udzia³ w koncentracji. Jako przyk³ady konkretnych
okolicznoci bêd¹cych podstaw¹ do zastosowania omawianej przes³anki mo¿na
wskazaæ stworzenie efektywnej struktury produkcyjnej przemys³u obronnego, powstanie nowych lub ochrona istniej¹cych miejsc pracy.
W otwartym katalogu przes³anek uzasadniaj¹cych odst¹pienie od zakazu koncentracji s¹ okolicznoci o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym. Do
tych pierwszych zaliczyæ mo¿na poprawê efektywnoci i ratowanie upadaj¹cego
podmiotu. Do przes³anek o charakterze pozaekonomicznym mo¿na zaliczyæ bezpieczeñstwo energetyczne kraju, obronnoæ pañstwa czy zapewnienie pluralizmu rodków przekazu.
W dotychczasowej praktyce decyzji wyra¿aj¹cych nadzwyczajn¹ zgodê na dokonanie koncentracji by³o niewiele  wiêkszoæ decyzji Prezesa UOKiK w sprawach
koncentracji to decyzje wyra¿aj¹ce bezwarunkow¹ zgodê. Jedn¹ z nich by³a decyzja
nr DDI-61/02 w przedmiocie przejêcia kontroli przez Przedsiêbiorstwo Handlu Zagranicznego Bumar Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie nad 15 podmiotami. Koncentracja ta by³a elementem realizacji rz¹dowego programu Strategia przekszta³ceñ
strukturalnych przemys³owego potencja³u obronnego w latach 20022005. W uzasadnieniu decyzji Prezes UOKiK wskaza³ m.in. na nastêpuj¹ce okolicznoci uzasadniaj¹ce odst¹pienie od zakazu koncentracji:
1) skumulowanie zasobów kapita³owych, finansowych, technologicznych,
produkcyjnych oraz marketingowo-handlowych, pozostaj¹cych w dyspozycji poszczególnych spó³ek wchodz¹cych w sk³ad grupy, doprowadzi do stworzenia efektywnej struktury produkcyjnej przemys³u obronnego;
2) racjonalizaca kosztów wytwarzania, co doprowadziæ powinno do zapewnienia op³acalnoci produkcji specjalnej i wzrostu miêdzynarodowej konkurencyjnoci sektora zbrojeniowego;
17

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz.U.
z 2005 r., nr 244, poz. 2080).
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3) nadanie produkcji specjalnej proeksportowego charakteru, poprzez obni¿enie kosztów wytwarzania oraz poprawê standardów technologicznych i jakociowych wyrobów, w celu odzyskania trwa³ej pozycji polskich dostawców na miêdzynarodowym rynku broni;
4) rozszerzenie mo¿liwoci finansowania przedsiêwziêæ badawczo-rozwojowych i wdro¿eniowych dziêki zdolnoci do pozyskania wewnêtrznych róde³ finansowania.
Prezes UOKiK we wskazanej decyzji powo³a³ siê na argument dotycz¹cy efektywnoci, rozwoju ekonomicznego lub postêpu technicznego oraz pozytywnego
wp³ywu na gospodarkê narodow¹.
Reasumuj¹c, nadzwyczajna zgoda na dokonanie koncentracji jest bardzo ciekaw¹ instytucj¹, która ma na celu wywa¿enie czêsto sprzecznych interesów, a mimo to
nie ma szerszego zastosowania w praktyce. Tylko niewielki odsetek zg³aszanych
koncentracji istotnie ogranicza konkurencjê na rynku.

Summary
Extraordinary decision of the President of the Office for Competition
and Consumer Protection granting consent for concentration
Key words: merger control, Office of Competition and Consumer Protection, consolidation, President of
the Office of Competition and Consumer Protection, takeover.

Consolidation of entrepreneurs could have an adverse effect on the market
 excessive consolidation may lead to development monopolies and restriction of
competition. In the light of these risks, consolidation is subject of control by the
President of the Office of Competition and Consumer Protection. Issuing his decision (on concentration), the President of the Office of Competition and Consumer
Protection decides, whether concentration will not materially limit competition on
the market, especially through the establishment or consolidation of a dominant
market position.
The subject matter of this article is the decision in which the President of the
Office of Competition and Consumer Protection gives consent to concentration,
even though it will result in materially limiting competition on the market. Such
decisions are issued in the event that derogation from prohibition of the concentration is justified, eg. they contribute to economic and technological development or
have a positive impact on economy. In this way, the legislator refers to some nonlegislative criteria.
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Ïðèíöèï äîáðîñîâåñòíîñòè ïðè òîëêîâàíèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî äîãîâîðà
Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé òåìîé äëÿ íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé, êîòîðûõ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå. Êðèòèêóÿ
ó÷åíûõ, âûñêàçûâàâøèõñÿ î òîì, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé äîãîâîð  ýòî
ñîáèðàòåëüíîå ïîíÿòèå, ïîñêîëüêó îí îõâàòûâàåò ðÿä ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ
äîãîâîðîâ (ñàìîñòîÿòåëüíûõ ïðàâîâûõ èíñòèòóòîâ), Â. Áåëûõ îáîñíîâàííî
îòìå÷àåò, ÷òî ñîáèðàòåëüíîå ïîíÿòèå íåéòðàëèçóåò ñïåöèôè÷åñêèå ñâîéñòâà
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî äîãîâîðà, à ãëàâíîå  óòðà÷èâàåòñÿ ñìûñë âûäåëåíèÿ
â îáîñîáëåííóþ ãðóïïó. Îí óòâåðæäàåò, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé äîãîâîð íå
óêëàäûâàåòñÿ â ñóùåñòâóþùóþ ñèñòåìó äîãîâîðíûõ èíñòèòóòîâ1. Êîíñòðóêöèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî äîãîâîðà â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå íîðìàòèâíî
íå çàêðåïëåíà, íî òåîðåòè÷åñêè äîñòàòî÷íî ðàçðàáîòàíà. Ó÷åíûå âûäåëÿþò
ïðèñóùèå åìó ñïåöèôè÷åñêèå ïðèçíàêè.
Îäíàêî îäíîé èç íàèáîëåå âàæíûõ ïðàêòè÷åñêèõ ïðîáëåì ÿâëÿåòñÿ èõ
òîëêîâàíèå, òàê êàê çàêëþ÷àåìûå ïðåäïðèíèìàòåëÿìè äîãîâîðû íå âñåãäà
ïðåäóñìàòðèâàþò âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ ñèòóàöèé, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè
èõ èñïîëíåíèè.
Â Ðîññèè ïðè âîçíèêíîâåíèè ñïîðîâ ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâèëà òîëêîâàíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ñò. 431 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå
 Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ ÐÔ). Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî âèäîâ òîëêîâàíèÿ:
áóêâàëüíîå òîëêîâàíèå, à òàêæå òîëêîâàíèå ñ ïðèìåíåíèåì àíàëîãèè çàêîíà
è àíàëîãèè ïðàâà, ÷òî ïðåäóñìîòðåíî êàê ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
(ñò. 6 ÃÊ ÐÔ), òàê è ïðîöåññóàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì (ñò. 11 ÃÏÊ ÐÔ, ñò. 13
ÀÏÊ ÐÔ). Â ðîññèéñêîé ñóäåáíîé ïðàêòèêå øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ áóêâàëüíîå
1 Â. Áåëûõ Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé äîãîâîð: ïîíÿòèå, âèäû è ñôåðà ïðèìåíåíèÿ, [online]
<www.belykhvs.ru/predprinimatelskij_dogovor_ponyatie_vidy_ i_sfera_primeneniya.html>.
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òîëêîâàíèå äîãîâîðà. Âûñøèé Àðáèòðàæíûé Ñóä (äàëåå  ÂÀÑ ÐÔ) ðàçúÿñíèë:
«ïðè ðàçðåøåíèè ñïîðîâ, âîçíèêàþùèõ èç äîãîâîðîâ, â ñëó÷àå íåÿñíîñòè
óñëîâèé äîãîâîðà è íåâîçìîæíîñòè óñòàíîâèòü äåéñòâèòåëüíóþ îáùóþ âîëþ
ñòîðîí ñ ó÷åòîì öåëè äîãîâîðà, â òîì ÷èñëå èñõîäÿ èç òåêñòà äîãîâîðà,
ïðåäøåñòâóþùèõ çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà ïåðåãîâîðîâ, ïåðåïèñêè ñòîðîí,
ïðàêòèêè, óñòàíîâèâøåéñÿ âî âçàèìíûõ îòíîøåíèÿõ ñòîðîí, îáû÷àåâ, à òàêæå
ïîñëåäóþùåãî ïîâåäåíèÿ ñòîðîí äîãîâîðà (ñò. 431 ÃÊ ÐÔ), òîëêîâàíèå ñóäîì
óñëîâèé äîãîâîðà äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïîëüçó êîíòðàãåíòà ñòîðîíû,
êîòîðàÿ ïîäãîòîâèëà ïðîåêò äîãîâîðà ëèáî ïðåäëîæèëà ôîðìóëèðîâêó
ñîîòâåòñòâóþùåãî óñëîâèÿ»2.
Âìåñòå ñ òåì, îñòàþòñÿ íåðàçðåøåííûìè âîïðîñû ïî ñóáúåêòàì òîëêîâàíèÿ, îáúåìó, ïðèåìàì è ò.ä.
Òàê, àíàëèçèðóÿ ïðîáëåìû òîëêîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ òåêñòîâ,
Ë.Í. Àëåêñàíäðîâà ññûëàåòñÿ íà âûñêàçûâàíèå íåìåöêîãî ó÷åíîãî Áëàññà:
«ñëîâåñíîå òîëêîâàíèå íå îáðàùàåò âíèìàíèÿ íè íà öåëü, íè íà
îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè êîòîðûõ ïèñàëîñü ïðîèçâåäåíèå, íè äàæå íà ïðåäìåòû,
î êîòîðûõ â íåì òîëêóåòñÿ, à òîëüêî íà ñëîâà è èõ âçàèìíóþ ñâÿçü, íàñêîëüêî
èìè âûðàæàþòñÿ ìûñëè». Ïðè ýòîì îíà îòìå÷àåò, ÷òî ïî îäíîìó èç äåë ñóä íå
ïðèíÿë âî âíèìàíèå ïðåäîñòàâëåííîå îòâåò÷èêîì çàêëþ÷åíèå ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïî
âîïðîñó òîëêîâàíèÿ... äîãîâîðà àðåíäû, èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî òîëêîâàíèå
äîãîâîðà ïðîèçâîäèòñÿ ñàìèì ñóäîì ñ ñîáëþäåíèåì ïîëîæåíèé ñòàòüè
431 Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà ÐÔ (ïîñòàíîâëåíèå ÔÀÑ ÑÇÎ îò 20.03.02
¹ À56-28689/00)3.
Î÷åâèäíî â ñîñòÿçàòåëüíîì ïðîöåññå êàæäàÿ èç ñòîðîí ïðåäëàãàåò ñóäó
ñâîþ âåðñèþ òîëêîâàíèÿ, è òîëüêî ñóä, ðàçðåøàÿ êîíêðåòíûé ñïîð, òîëêóåò
ñîäåðæàíèå êîíêðåòíîãî äîãîâîðà ñ ó÷åòîì âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ñïîðà
è ñîáðàííûõ ïî äåëó äîêàçàòåëüñòâ. Îí íå ìîæåò, ñëåäóÿ Áëàññó, àáñòðàãèðîâàòüñÿ
îò íåîáõîäèìîñòè âûÿñíÿòü íàïðàâëåííîñòü âîëè ñòîðîí è îáñòîÿòåëüñòâà
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
Êðàòêîñòü è íåîäíîçíà÷íîñòü ôîðìóëèðîâîê ïîëîæåíèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî äîãîâîðà íåðåäêî âëå÷åò ðàçëè÷íîå ïîíèìàíèå ñòîðîíàìè ïðèíÿòûõ
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ è óñëîâèé. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ ðèñêîâàííîé, íåîäíîçíà÷íîå òîëêîâàíèå äîãîâîðîâ,
çàêëþ÷àåìûõ ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, äåñòàáèëèçèðóåò ãðàæäàíñêèé îáîðîò. È âåðñèÿ òîëêîâàíèÿ äîãîâîðà ñòîðîíîé ÿâëÿåòñÿ
îñíîâîé åå ïðàâîâîé ïîçèöèè â ñïîðå.
2

Î ñâîáîäå äîãîâîðà è åå ïðåäåëàõ: Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî Ñóäà
¹ 16 îò 14 ìàðòà 2014, [online] <www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/106573.html>.
3 Àëåêñàíäðîâà Ë.Í. Òîëêîâàíèå þðèäè÷åñêèõ íîðì è åãî âëèÿíèå íà ñóäåáíóþ ïðàêòèêó.
Îáùåñòâåííûå è ãóìàíèòàðíûå íàóêè, [online] <www.cyberleninka.ru/article/n/tolkovanie-yuridicheskih-norm-i-ego-vliyanie-na-sudebnuyu-practiku>.
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Êàê îòìå÷àåò À.Â. Êîñòèêîâà «ïîñêîëüêó òîëêîâàíèþ ïîäëåæèò
ñîäåðæàíèå äîãîâîðîâ è ïðàâîâûõ íîðì, à âûðàæåíû îíè, êàê ïðàâèëî,
â ïèñüìåííîé ôîðìå, òî ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ â îñíîâíîì ÿâëÿåòñÿ
ïèñüìåííûé òåêñò» 4 . Ñ îäíîé ñòîðîíû, ôèêñàöèÿ òåêñòà ñóùåñòâåííî
îáëåã÷àåò çàäà÷ó. Îäíàêî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, îíà ìîæåò îñëîæíèòü åå ðåøåíèå,
åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå íàëè÷èå ìíîæåñòâåííîñòè ñèíîíèìîâ,
íåäîñòàòî÷íîå ïîíèìàíèå èëè íåêîððåêòíîå èñïîëüçîâàíèå þðèäè÷åñêîé
òåðìèíîëîãèè àâòîðàìè äîãîâîðîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì â ñóäåáíîé ïðàêòèêå
âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü îïðåäåëÿòü äåéñòâèòåëüíóþ âîëþ ñòîðîí ïðè
ðàçðåøåíèè ñïîðîâ, ïîýòîìó òîëêîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì
îáùåïðèçíàííûõ ïðèíöèïîâ, òî åñòü «äóõà ïðàâà», èñõîäÿ èç ñìûñëà çàêîíà.
Â ðåçóëüòàòå, ïî ìíåíèþ À.Â. Êàíäûáêî, â Ðîññèè ñëîæèëîñü
«ïàðàëëåëüíîå ïðàâî», ê êîòîðîìó îí îòíîñèò ñóäåáíóþ ïðàêòèêó, ïîäìåíÿþùóþ ñîáîé äåéñòâèå èìïåðàòèâíûõ íîðì5. Òàêîå óòâåðæäåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ èçëèøíå êàòåãîðè÷íûì.
Â.Å. Ãîäèê ñîãëàøàåòñÿ ñ À.Ñ. Ïèãîëêèíûì â òîì, ÷òî ïðîöåññ óÿñíåíèÿ
 ýòî íåîáõîäèìûé ïðîöåññ ïîíèìàíèÿ ïðàâîãî àêòà, â òî âðåìÿ êàê àêò
ðàçúÿñíåíèÿ íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì. Îí ñïðàâåäëèâî îáðàùàåò âíèìàíèå íà
òî, ÷òî ðàçúÿñíåíèå ìîæåò áûòü äàíî íåçàâèñèìî îò ñóùåñòâóþùèõ
ðàçíîãëàñèé â þðèäè÷åñêîé ïðàêòèêå 6 . Â òî æå âðåìÿ îíî ïðèçâàíî
ñîäåéñòâîâàòü åäèíîîáðàçíîìó ïîíèìàíèþ çàêîíà è ïðàêòèêè åãî ïðèìåíåíèÿ.
Ïðàâèëüíîå òîëêîâàíèå þðèäè÷åñêèõ òåêñòîâ ÿâëÿåòñÿ óñëîâèåì
óñïåøíîé ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ðåøåíèå ïðîáëåìû
àäåêâàòíîãî òîëêîâàíèÿ ïðàâà èìååò ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå. Åå ðåøåíèå
îðèåíòèðîâàíî íà ïðåîäîëåíèå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, ðàçðåøåíèå
êîíêðåòíûõ þðèäè÷åñêèõ äåë, âûíåñåíèå ïðàâîâîãî âåðäèêòà, íî òàê èëè
èíà÷å, îíà óïèðàåòñÿ â ïîíèìàíèå ïðàâà7.
Íåçàâèñèìî îò òîãî, ïîäëåæèò ëè òîëêîâàíèþ íîðìà ïðàâà èëè òåêñò
äîãîâîðà, â òîëêîâàíèè ñîåäèíÿþòñÿ âìåñòå è þðèäè÷åñêèå çíàíèÿ, è ïðàâîâàÿ
êóëüòóðà, è þðèäè÷åñêîå èñêóññòâî. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ þðèäè÷åñêàÿ
ãåðìåíåâòèêà, òî åñòü íàóêà è èñêóññòâî òîëêîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ òåðìèíîâ
è ïîíÿòèé, åñòü ñâîåãî ðîäà âåðøèíà þðèäè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà, êóëüìèíàöèîííûé ïóíêò þðèäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè8.
4 À.Â. Êîñòèêîâà, Òîëêîâàíèå þðèäè÷åñêèõ òåêñòîâ è îñíîâíûå ïîäõîäû ê òîëêîâàíèþ,
Ïåòåðáóðãñêèé ïðàâîâîé ïîðòàë [online] <http://ppt.ru/news/36362. Àðáèòðàæíûå ñïîðû.2007>.
5 À.È. Êàíäûáêî, Ïàðàëëåëüíîå ïðàâî, «Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé Þðèäè÷åñêèé Âåñòíèê» 2012,
¹ 2, ñ. 41.
6 Â.Å. Ãîäèê, Îñîáåííîñòè ðàçúÿñíåíèÿ ïðàâîâûõ íîðì â ñóäåáíûõ ðåøåíèÿõ, «Ïðàâî
è îáðàçîâàíèå» 2006, ¹ 4, ñ. 233.
7 Ò.Ê. Ïðèìàê, Ã.Â. Êàçàêîâà, Ê.À. Îðëîâà, Ïðîáëåìû òîëêîâàíèÿ ïðàâîâûõ íîðì
â äåÿòåëüíîñòè ñóäåáíûõ îðãàíîâ, «Âåñòíèê Áàëòèéñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè
Èììàíóèëà Êàíòà» 2014, ¹ 9, ñ. 3543.
8 Ñ.Ñ. Àëåêñååâ, Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî, Èçä-âî ÑåâåðîÊàâêàçñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà âûñøåé
øêîëû 2006, ñ. 152.
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Ïåðåôðàçèðóÿ âûâîä Î.Ì. Áåëÿåâîé, î÷åâèäíî: ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷åì äîëæíî îãðàíè÷èâàòüñÿ òîëêîâàíèå  óÿñíåíèåì
äåéñòâèòåëüíîé âîëè, êîòîðóþ õîòåëà âûðàçèòü ñòîðîíà äîãîâîðà, íî ïî òåì
èëè èíûì ïðè÷èíàì íå ñìîãëà ýòî ñäåëàòü ÷åòêî è íåäâóñìûñëåííî, ëèáî
óÿñíåíèåì òîé âîëè, ÷òî ïîëó÷èëà íåïîñðåäñòâåííîå çàêðåïëåíèå â òåêñòå
äîãîâîðà9.
Çàêðåïëåíèå äåéñòâèòåëüíîé âîëè ñòîðîí ñëåäóåò ïðåäîñòàâèòü þðèñòàì,
â òî æå âðåìÿ íà ïðàêòèêå íåðåäêî èñïîëüçóþòñÿ øàáëîíû ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ
äîãîâîðîâ, êîòîðûå íå ïðèñïîñîáëåíû ê ñïåöèôè÷åñêèì óñëîâèÿì êîíêðåòíûõ
ñîãëàøåíèé. Ðóêîâîäèòåëè è ôèíàíñîâûå äèðåêòîðà íå âñåãäà äî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà ôîðìóëèðóþò ñóòü ñâîèõ íàìåðåíèé, ïîýòîìó â ðåçóëüòàòå âîçíèêàþò
ñïîðû ìåæäó êîíòðàãåíòàìè, îñíîâàííûå íà íåäîïîíèìàíèè. Êðîìå òîãî,
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà äîïóñêàåòñÿ ïóòåì îáìåíà ïèñüìàìè, â òîì ÷èñëå
è ýëåêòðîííûìè. Òàêàÿ ïðàêòèêà ÿâëÿåòñÿ âûñîêî ðèñêîâàííîé, íî íåêîòîðûå
àâòîðû ïðåäëàãàåò îòíîñèòü ê îáúåêòàì òîëêîâàíèÿ òàêæå è óñòíóþ ðå÷ü,
è êîíêëþäåíòíûå äåéñòâèÿ, à â îïðåäåëåííûõ ñëó÷àÿõ  äàæå ìîë÷àíèå
è áåçäåéñòâèå10. Â ïðîöåññóàëüíûõ ðàìêàõ ðàçðåøåíèÿ ñïîðà ñóä ìîæåò
òîëêîâàòü ïîâåäåíèå ñòîðîí ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì çàêëþ÷åííîãî ìåæäó
íèìè äîãîâîðà, îäíàêî âíå ñóäåáíîãî ïðîöåññà òàêîå òîëêîâàíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî äîãîâîðà ñòîðîíàìè è ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ ñïîðà.
Íåëüçÿ îòðèöàòü, ÷òî â Ðîññèè äî íåäàâíåãî âðåìåíè îñòðî ñòîÿëà ïðîáëåìà
ðàçëè÷íîãî òîëêîâàíèÿ íîðì ïðàâà ñóäàìè îáùåé þðèñäèêöèè è àðáèòðàæíûìè ñóäàìè, ÷òî íå ìîãëî íå ïðèâåñòè ê èäåå îáúåäèíåíèÿ âûñøèõ
ñóäåáíûõ èíñòàíöèé, ïðåæäå âñåãî, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ åäèíîîáðàçíîãî
ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ11.
Òàêèì îáðàçîì, ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå
äîãîâîðà, ìíîæåñòâî è ïðè òîëêîâàíèè åãî óñëîâèé ñëåäóåò èñõîäèòü èç
äåêëàðèðîâàííîãî ñò. 1 ÃÊ ÐÔ è çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ
ïðèíöèïà äîáðîñîâåñòíîñòè ñòîðîí, ïîêà íå äîêàçàíî îáðàòíîå.
Èäåÿ «äîáðîé ñîâåñòè» â äåëîâûõ îòíîøåíèÿõ áåðåò ñâîå íà÷àëî ñî
âðåìåí ðèìñêîé bona fides12. Îäíàêî ñåãîäíÿ ïðîáëåìà äîáðîñîâåñòíîñòè
â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì äîãîâîðå íå óòðà÷èâàåò ñâîåé àêòóàëüíîñòè.
Çàêëþ÷àÿ äîãîâîð, åãî ñòîðîíû íå âñåãäà ìîãóò ïðåäâèäåòü, êàêèå ñëîæíîñòè
â åãî ðåàëèçàöèè ìîãóò ó íèõ âîçíèêíóòü. Îáñòîÿòåëüñòâà çàñòàâëÿþò ñòîðîíû
èñêàòü ñïîñîáû ìèíèìèçàöèè âîçìîæíîãî âðåäà, ïðåæäå âñåãî, äëÿ ñåáÿ.
9

Î.Ì. Áåëÿåâà, Òîëêîâàíèå íîðì ïðàâà, «Ó÷åíûå çàïèñêè Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà» 2007, ò. 149, êí. 6, ñ. 39.
10 À.Â. Êîñòèêîâà, Òîëêîâàíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî äîãîâîðà, Àâòîðåôåðàò íà ñîèñêàíèå
ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà þðèä. Íàóê, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2013, ñ. 12.
11 Ò.Ê.Ïðèìàê, Ã.Â. Êàçàêîâà, Ê.À. Îðëîâà, óêàç. ñî÷., ñ. 3543.
12 À.Â. Êîñòèêîâà, Òîëêîâàíèå þðèäè÷åñêèõ òåêñòîâ...
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Ïðè ýòîì òîëêîâàíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî äîãîâîðà â ñîâðåìåííîì ìèðå
íå äîëæíî ñâîäèòüñÿ ê ïðîâåðêå áèçíåñ-ðåøåíèé, ñ îäíîé ñòîðîíû, íî äîëæíî
ïðîòèâîñòîÿòü çëîóïîòðåáëåíèÿì è íåäîáðîñîâåñòíîñòè, ñ äðóãîé13.
Àíàëèç çàðóáåæíîãî îïûòà, â ÷àñòíîñòè, çàêîíîäàòåëüñòâà ÅÑ îêàçûâàþò
ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò îò ïðèìåíåíèÿ òàêîãî ïðèåìà çàêîíîäàòåëüíîé
òåõíèêè, êàê ðåãóëèðîâàíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðàâîîòíîøåíèé ïóòåì
óñòàíîâëåíèÿ ïðèíöèïîâ.
Ïðè òîëêîâàíèè äîãîâîðà êîëëèçèÿ òåîðèè âîëè è òåîðèè âîëåèçúÿâëåíèÿ
äîëæíà ðåøàòüñÿ íà îñíîâå ïðèíöèïîâ äîáðîñîâåñòíîñòè, ðàçóìíîñòè è ñïðàâåäëèâîñòè.
Îáÿçàííîñòü ñóáúåêòîâ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé äîáðîñîâåñòíî
âûïîëíÿòü ñâîè äîãîâîðíûå îáÿçàííîñòè îñíîâûâàåòñÿ íà îáùåïðàâîâîì
ïðèíöèïå pacta sunt servanda, à òàêæå íà ãàðàíòèðîâàíèè íåïðèêîñíîâåííîñòè
ñîáñòâåííîñòè, ñâîáîäû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñâîáîäû äîãîâîðà,
ñóäåáíîé çàùèòû íàðóøåííûõ ïðàâ (ñòàòüÿ 8, ÷àñòü 1; ñòàòüÿ 17, ÷àñòü 3;
ñòàòüè 34, 35 è 46 Êîíñòèòóöèè ÐÔ)14. Ýòîìó âîïðîñó óäåëåíî âíèìàíèå
Êîíñòèòóöèîííûì Ñóäîì ÐÔ15.
Îñîáóþ ñëîæíîñòü ïðåäñòàâëÿåò çàêëþ÷åíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ
äîãîâîðîâ ñ èíîñòðàííûìè ïàðòíåðàìè. Ïîìèìî ÿçûêîâîãî áàðüåðà, â òàêèõ
ñëó÷àÿõ ñòîðîíû íåðåäêî ïðèáåãàþò ê óêàçàíèþ íà ïðèìåíèìîå ïðàâî,
î êîòîðîì îäíà èç ñòîðîí èëè äàæå îáå ñòîðîíû íå îñâåäîìëåíû. Â ðåçóëüòàòå
ïðîáëåìà âûáîðà ïðèìåíèìîãî ïðàâà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïðåâðàùàåòñÿ
â ïðîáëåìó ñîãëàñîâàíèÿ ñóâåðåíèòåòîâ ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâ, îïðåäåëåíèå
îáîñíîâàííîñòè ñóãóáî òåððèòîðèàëüíîãî èëè ýêñòåððèòîðèàëüíîãî ïðèìåíåíèÿ ÷àñòíîïðàâîâûõ íîðì16. Òàêèì îáðàçîì, áóêâàëüíîå òîëêîâàíèå òåêñòà
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî äîãîâîðà ïðèîáðåòàåò áîëüøåå çíà÷åíèå â îòíîøåíèÿõ
ìåæäó èíîñòðàííûìè ïàðòíåðàìè.
Êàê áûëî îòìå÷åíî, áóêâàëüíîå òîëêîâàíèå ïîëîæåíèé äîãîâîðà íå âñåãäà
ðåøàåò çàäà÷ó ìèíèìèçàöèè íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé. Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé àêòèâíîñòè
åñòü íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàòü ïîíÿòèå äîáðîñîâåñòíîñòè ïðè òîëêîâàíèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî äîãîâîðà. Ââåäåíèå ïðèíöèïà äîáðîñîâåñòíîñòè
â ñò. 1 ÃÊ ÐÔ óïðîùàåò ýòó çàäà÷ó.
13

À.Â. Êîñòèêîâà, Òîëêîâàíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî äîãîâîðà..., ñ. 4.
Ñâîä èçâëå÷åíèé ñóäåáíûõ ðåøåíèé î äîáðîñîâåñòíîñòè, [online] <www.buhgalteria.ru/
article/n126268>.
15 Ïî äåëó î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííîñòè ïîëîæåíèÿ àáçàöà âòîðîãî ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè
446 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ æàëîáàìè ãðàæäàí
Ô.Õ. Ãóìåðîâîé è Þ.À. Øèêóíîâà  Ïîñòàíîâëåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ îò 14 ìàÿ 2012
¹ 14-Ï, ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
16 À.Â. Àñîñêîâ, Îñíîâû êîëëèçèîííîãî ïðàâà, ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», Èíôîìåäèà 2012,
ñ. 9.
14
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Ïðèìåíèòåëüíî ê ïðåäïðèíèìàòåëüñêîìó äîãîâîðó ïðèíöèï äîáðîñîâåñòíîñòè ìîæíî îïðåäåëÿòü èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ:
 äîáðîñîâåñòíîñòü ïðè ïåðåãîâîðàõ,
 âåðíîñòü äîãîâîðó,
 äîáðîñîâåñòíîñòü òåêñòà äîãîâîðà,
 ïðè òîëêîâàíèè ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîíèìàíèåì, ïðèíÿòûì
â ñîîòâåòñòâóþùåé îòðàñëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðàññ÷èòûâàòü
íà òàêîå ïîíèìàíèå è äåéñòâîâàòü ñîîáðàçíî åìó.
Ìåæäó òåì, âîïðîñû ïðåääîãîâîðíûõ îòíîøåíèé è ïðèìåíåíèÿ ê íèì
ïðèíöèïà äîáðîñîâåñòíîñòè íóæäàëèñü â ðàçðàáîòêå. Òàê, Âåíñêàÿ êîíâåíöèÿ
ðåãóëèðóåò «òîëüêî çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è òå ïðàâà
è îáÿçàííîñòè ïðîäàâöà è ïîêóïàòåëÿ, êîòîðûå âîçíèêàþò èç òàêîãî
äîãîâîðà»17. Ñò. 2.1.15 Ïðèíöèïîâ ìåæäóíàðîäíûõ êîììåð÷åñêèõ äîãîâîðîâ
ÓÍÈÄÐÓÀ 201018 ïåðå÷èñëÿåò ñëó÷àè íåäîáðîñîâåñòíûõ ïåðåãîâîðîâ, êàê òî:
íåäîáðîñîâåñòíîå âåäåíèå è ïðåðûâàíèå ïåðåãîâîðîâ âëå÷åò çà ñîáîé
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîòåðè, ïðè÷èíåííûå äðóãîé ñòîðîíå; âñòóïëåíèå
â ïåðåãîâîðû è èõ ïðîäîëæåíèå áåç íàìåðåíèÿ äîñòè÷ü ñîãëàøåíèå. Îäíàêî
ïðèìåíåíèå ýòèõ Ïðèíöèïîâ íå îáÿçàòåëüíî äëÿ ñòîðîí è çàâèñèò îò èõ
âîëåèçúÿâëåíèÿ. Â ðîññèéñêîì ãðàæäàíñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå ïåðåãîâîðû êàê
îñíîâàíèå âîçíèêíîâåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ íå çàêðåïëåíû. Ðàâíî êàê è íå
çàêðåïëåíà îòâåòñòâåííîñòü çà íåäîáðîñîâåñòíîå ïîâåäåíèå ïðè ïåðåãîâîðàõ.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîäîáíûõ ñïîðîâ ðîññèéñêèå ñóäû èñõîäÿò èç ïðèíöèïîâ
ìåæäóíàðîäíîãî ÷àñòíîãî ïðàâà, èññëåäóþò âñå îáñòîÿòåëüñòâà è ïðåäñòàâëåííûå â ìàòåðèàëû äåëà äîêàçàòåëüñòâà â ñîâîêóïíîñòè, è ïðèìåíÿþò ëèáî
àíàëîãèþ çàêîíà, ëèáî àíàëîãèþ ïðàâà.
Ïðèíöèï âåðíîñòè äîãîâîðó òàêæå íå èìååò çàêîíîäàòåëüíîãî
çàêðåïëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îäíàêî ýòîò âîïðîñ èçó÷àåòñÿ ó÷åíûìè.
Óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî äîáðàÿ ñîâåñòü  âñïîìîãàòåëüíûé ìàñøòàá, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñëó÷àåâ, êîãäà íåâîçìîæíî îäíîçíà÷íî äàòü ïðàâèëüíûé îòâåò
íà îñíîâå ïîëîæåíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíà è çàêëþ÷åííîãî ìåæäó ñòîðîíàìè
äîãîâîðà. Äàííûé âñïîìîãàòåëüíûé ìàñøòàá äîáàâëÿåò ãèáêîñòè íîðìå ïðàâà
è çàêëþ÷àåòñÿ â ïîñòîÿííîì âçâåøèâàíèè âçàèìíûõ, ÷àñòî ïðîòèâîðå÷èâûõ,
ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ñóáúåêòîâ ïðàâîîòíîøåíèé. Â òàêîì âèäå, ñ îäíîé
ñòîðîíû, äîáðàÿ ñîâåñòü íè â êîåì ñëó÷àå íå èçìåíÿåò õàðàêòåð ñîîòíîøåíèÿ
íîðì ïðàâà è íðàâñòâåííîñòè, à ñ äðóãîé  âîñïðèÿòèå äîáðîé ñîâåñòè äîëæíî
ëåæàòü â ïëîñêîñòè óâàæåíèÿ äîãîâîðíîãî ñîãëàøåíèÿ, ñîáëþäåíèÿ
17 À.Ì. Ñòåïàíèùåâà, Ïðèíöèï äîáðîñîâåñòíîãî âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ î çàêëþ÷åíèè ìåæäóíàðîäíûõ êîììåð÷åñêèõ ñäåëîê: ïðîáëåìû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ÑÏÑ
«ÊîíñóëüòàíòÏëþñ». «Çàêîíîäàòåëüñòâî è ýêîíîìèêà» 2013, ¹ 10.
18 Ñì. [online] <www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translations/blackletter2010-russian.pdf>.
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äîãîâîðíîãî ñëîâà, âåðíîñòè äîãîâîðó 19 . Äðóãèå ó÷åíûå îïðåäåëÿþò
äîáðîñîâåñòíîñòü êàê âåðíîñòü ïðèíÿòîìó îáÿçàòåëüñòâó, âûðàæàþùåìóñÿ
â íåäîïóñòèìîñòè îäíîñòîðîííåãî èçìåíåíèÿ äîãîâîðà è îòêàçà îò
èñïîëíåíèÿ, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ ïîëîæåíèÿìè ÃÊ ÐÔ.
Äîáðîñîâåñòíîñòü òåêñòà äîãîâîðà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî äîãîâîð áóäåò
ñîñòàâëåí íà ïîíÿòíîì äëÿ ñòîðîí ÿçûêå, áåç èñïîëüçîâàíèÿ íåèçâåñòíûõ ñëîâ,
òåðìèíîâ, óñëîæíÿþùèõ ïîíèìàíèå äîãîâîðà, áåç èñïîëüçîâàíèÿ òåõíè÷åñêèõ
ïðèåìîâ, óñëîæíÿþùèõ âîñïðèÿòèå äîãîâîðà: ìåëêèé øðèôò è ò.ä.
Ïðè òîëêîâàíèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî äîãîâîðà ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîíèìàíèåì, ïðèíÿòûì â ñîîòâåòñòâóþùåé îòðàñëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðàññ÷èòûâàòü íà òàêîå ïîíèìàíèå è äåéñòâîâàòü
ñîîáðàçíî åìó. Â äàííîì ñëó÷àå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îäíà ñòîðîíà âîñïðèíèìàåò ëþáûå ñïîñîáû âîëåèçúÿâëåíèÿ äðóãîé ñòîðîíû â âèäå óñòíûõ,
ïèñüìåííûõ, êîíêëþäåíòíûõ äåéñòâèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ îáû÷íûì
ïîíèìàíèåì, ïðèíÿòûì â äàííîé îòðàñëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
ñëîæèâøåéñÿ ïðàêòèêè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îäíà ñòîðîíà, îñîçíàâàÿ îøèáêó
â ïîíèìàíèè êîíòðàãåíòà, íå ñîîáùàåò åìó îá ýòîì, à òàêæå â ñëó÷àå ñïåöèàëüíîãî ââåäåíèÿ â çàáëóæäåíèå, òî ýòà ñòîðîíà ïðèçíàåòñÿ íåäîáðîñîâåñòíîé
è íåñåò ñîîòâåòñòâóþùóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Íà íàø âçãëÿä, â ãðàæäàíñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îòñóòñòâóþò íîðìàòèâíî çàêðåïëåííûå ïðèíöèïû òîëêîâàíèÿ äîãîâîðîâ,
â ñâÿçè ÷åì, ñóäû èñõîäÿò èç áóêâàëüíîãî òîëêîâàíèÿ. Îäíàêî â òåîðèè ïðàâà
âûðàáîòàíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñïîñîáîâ òîëêîâàíèÿ, íî íå ñóùåñòâóåò
÷åòêîé ñèñòåìû òîëêîâàíèÿ äëÿ åäèíîîáðàçíîãî ïîíèìàíèÿ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû
ðàáîòàëà ñèñòåìà òîëêîâàíèÿ íåîáõîäèìî çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïèòü ïåðå÷åíü
åäèíûõ èñïîëüçóåìûõ îïðåäåëåíèé, îïðåäåëèòü ïðèíöèïû, ïðèìåíÿåìûå ïðè
òîëêîâàíèè è èõ ñîäåðæàíèå.

Summary
The principle of good faith in the interpretation of enterprise agreement
Keywords: the business contract, the interpretation of the contract, the principle of good faith.

Business contracts do not always include all possible situations that may arise
during their execution. In the Russian Federation in the event of disputes, we apply
rules of interpretation (article 431 of the Civil Code). They dont always solve the
problem of minimization of negative consequences. To create favourable conditions
19 Ì.Ì. Êîëåñíèêîâà, Ñîäåðæàíèå òåðìèíà «äîáðîñîâåñòíîñòü», «Ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü
è ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå» 2010, ¹ 11, ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».

132

Jekaterina Kazakowa

for the stimulation of entrepreneurial activity there is a need to use the notion of
good faith in interpreting of business contract. Should apply the following criteria of
good faith: honesty in negotiations, contract loyalty, integrity treaty text. The interpretation should be guided by the understanding accepted in the business industry,
rely on such understanding and act in accordance with it.

Streszczenie
Zasada dobrej wiary w interpretacji umów handlowych
S³owa kluczowe: umowa handlowa, wyk³adnia umowy, zasada sumiennoci.
Umowy handlowe nie zawsze uwzglêdniaj¹ ró¿norodne sytuacje, które mog¹
pojawiæ siê podczas ich wykonywania. W Federacji Rosyjskiej w wypadku sporu
stosuje siê zasady interpretacji (art. 431 kodeksu cywilnego FR), jednak nie zawsze
prowadzi to do zniwelowania skutków negatywnych. W celu stworzenia korzystnych warunków do stymulacji przedsiêbiorczoci zachodzi potrzeba zastosowania
pojêcia dobrej wiary w procesie interpretacji umów handlowych na podstawie nastêpuj¹cych kryteriów: dobra wiara w procesie negocjacji, przestrzeganie umowy, dobra wiara tekstowi umowy, wykazywanie siê wyrozumia³oci¹ przy interpretacji.
Opieraj¹c siê na przyjêtych zasadach, warto przyj¹æ zasadê wzajemnoci i dzia³aæ
zgodnie z ni¹.
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Zasada s³usznoci wobec praktyki obrotu
wybranymi formami instrumentów finansowych
wiatowy kryzys zapocz¹tkowany w 2007 r. ukaza³ koniecznoæ wprowadzenia
nowych regulacji prawnych w zakresie tworzenia i obrotu pochodnymi instrumentami finansowymi. Zbyt czêsto bowiem przedsiêbiorcy czy mened¿erowie, zachêceni
mo¿liwoci¹ osi¹gniêcia szybkiego zysku, podejmowali niewspó³mierne ryzyko gospodarcze. Upad³oci spowodowane m.in. nabywaniem opcji walutowych pokaza³y,
¿e konieczne jest dokonanie ponownej analizy wielu form instrumentów finansowych, aby wypracowaæ zasady zwi¹zane z obrotem tymi instrumentami. Jedn¹
z zasad, która powinna znaleæ zastosowanie do tych stosunków prawnych, jest
zasada s³usznoci.
W ramach niniejszego opracowania autorzy przyjêli, i¿ pod pojêciem zasady
s³usznoci rozumiane bêd¹ pewne dyrektywy czy klauzule interpretacyjne oraz kryteria oceny faktów, które odwo³uj¹ siê w szczególnoci do zasad wspó³¿ycia spo³ecznego oraz dobrych obyczajów1. Taki wniosek p³ynie równie¿ z judykatury,
a w szczególnoci z wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 19 wrzenia 2013 r.2 W tym
kontekcie nowego znaczenia nabiera pytanie o to, czy zasada s³usznoci zajmuje
znacz¹ce miejsce w obrocie instrumentami finansowymi.

1. Instrument finansowy jako kategoria prawna
Pojêcie instrumentów finansowych w polskim systemie prawnym pojawi³o siê
stosunkowo póno, bo w 2005 r., wraz z wejciem w ¿ycie ustawy o obrocie instru1

Zob. M. Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym, Pañstwo i Prawo 1990, nr 11, s. 48 i n.
Sygn. akt I CSK 651/12, [online] <www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%2065112.pdf>.
2

134

Micha³ Mariañski, Jakub Jan Ziêty

mentami finansowymi3. Wprowadzaj¹c te przepisy, ustawodawca chcia³ transponowaæ rozwi¹zania europejskie na grunt polskiego ustawodawstwa. Definiowanie ekonomicznych kategorii poprzez przepisy prawa nie zawsze daje jednak po¿¹dane
efekty. Widaæ to w³anie na tle regulacji odnosz¹cych siê do szeroko rozumianego
rynku finansowego i obowi¹zuj¹cych definicji instrumentu finansowego.
Polska ustawa wprowadzi³a dualistyczny podzia³ instrumentów finansowych na
papiery wartociowe oraz inne instrumenty finansowe niebêd¹ce papierami wartociowymi4. Zakres desygnatowy powy¿szych pojêæ zosta³ zawarty w art. 2 ust. 1 pkt
2 u.o.i.f. Jednak konstrukcja tej definicji prowadzi do wniosku, ¿e nie ma katalogu
zamkniêtego instrumentów finansowych, a ustawowy podzia³ nale¿y traktowaæ jako
techniczny i niewnosz¹cy do konstrukcji poszczególnych instrumentów treci merytorycznych. Brak jednolitej klasycznej definicji wiadczyæ mo¿e nie tyle o celowym
liberalnym podejciu ustawodawcy, ile o braku znajomoci tego rynku, wynikaj¹cym
z niedoregulowania lub niemo¿liwoci jego prawnej regulacji5.
W art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.i.f. ustawodawca wskazuje kategorie instrumentów
finansowych niebêd¹cych papierami wartociowymi. Szczegó³owa analiza sk³adowych tego zbioru uwidacznia jednak ich ró¿norodny, a niekiedy wrêcz niespójny
charakter  dotyczy to zw³aszcza tzw. instrumentów pochodnych6. Co ciekawe,
w zale¿noci od kwalifikacji instrumentu bazowego, w oparciu o który tworzony jest
instrument pochodny, bêdzie on zaliczany b¹d do grupy papierów wartociowych,
b¹d do grupy instrumentów finansowych7. Ten aspekt powoduje, ¿e kategoria ta
wymyka siê jednoznacznej kwalifikacji prawnej. Mo¿na wrêcz zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e prawa pochodne stanowi¹ de facto kategoriê poredni¹, ³¹cz¹c¹ dwa
wymienione wy¿ej podzbiory instytucji instrumentu finansowego.

3

Dz.U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538 z pón. zm.  dalej: u.o.i.f.
Szerzej o instytucji papieru wartociowego: M. Lemonnier, M. Mariañski, J.J. Ziêty, Ewolucja
koncepcji papieru wartociowego w prawie polskim i francuskim, Przegl¹d Prawa Handlowego 2011,
nr 8, s. 43 i n.
5 Z uwagi na zakres tematyczny niniejszej publikacji pomin¹æ mo¿na omawianie papieru wartociowego, gdy¿ jest to instytucja wielokrotnie ju¿ analizowana w doktrynie. Polski ustawodawca, wprowadzaj¹c nowelizacjê kodeksu cywilnego ustaw¹ z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy  Kodeks
cywilny (Dz.U. nr 55, poz. 321), doda³ do ksiêgi III Zobowi¹zania tytu³ XXXVII Przekaz i papiery
wartociowe. W art. 9266 i n. pojawi³o siê wówczas szereg przepisów natury ogólnej do tej instytucji
siê odnosz¹cych. Dlatego te¿ w dalszej czêci omawiane bêd¹ te instrumenty, które nie s¹ kwalifikowane
do papierów wartociowych.
6 W wietle zapisów art. 3 pkt 28a przez instrumenty pochodne rozumie siê opcje, kontrakty
terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa maj¹tkowe, których cena zale¿y bezporednio lub
porednio od ceny lub wartoci instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentownoci,
indeksów finansowych, wskaników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych,
poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a tak¿e innych aktywów, praw, zobowi¹zañ, indeksów lub wskaników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotycz¹ce przenoszenia ryzyka kredytowego.
7 Powy¿sze wynika z zapisów art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b u.o.i.f oraz art. 3 pkt 28a u.o.i.f.
4
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2. Charakterystyka praw pochodnych jako szczególnego rodzaju
instrumentów finansowych
Instrumenty pochodne charakteryzuj¹ siê tym, ¿e ich ceny uzale¿nione s¹ od
wartoci okrelonego instrumentu bazowego8. Bardzo czêsto s³u¿¹ one do ograniczania ryzyka zwi¹zanego z instrumentem bazowym9, którym zwykle s¹ papiery
wartociowe b¹d inne instrumenty finansowe. Prawa pochodne (ang. derivates)
opisuje siê równie¿ przez pryzmat tzw. terminowych operacji finansowych, gdy¿
miêdzy zawarciem danej umowy kreuj¹cej prawo a chwil¹ jej realizacji up³ywa
pewien oznaczony termin10. Innymi s³owy, zobowi¹zanie z umowy zwi¹zanej
z tym instrumentem powstaje w terminie przysz³ym i niejednokrotnie w trybie
warunkowym11.
Instrumentem pochodnym, który przys³u¿y³ siê chyba najbardziej do kryzysu
gospodarczego, by³y tzw. umowy opcyjne, coraz czêciej analizowane przez pryzmat instytucji prawa zobowi¹zañ12. Umowy te charakteryzuj¹ siê tym, i¿ sprzedaj¹cy (wystawca) przyznaje kupuj¹cemu (nabywcy) pewne prawo, w zamian za co
zobowi¹zuje siê do zap³aty sprzedaj¹cemu tzw. premii opcyjnej. Kupuj¹cy (nabywca) zobowi¹zany jest zatem do wykonania przysz³ej transakcji, która mo¿e zostaæ
zawi¹zana w wyniku owiadczenia woli strony do tego uprawnionej. Z uwagi na
z za³o¿enia spekulacyjny i losowy charakter umowy opcji instytucjê tê mo¿na przyrównaæ do gry b¹d zak³adu13. Niemniej jednak analiza tego prawa pochodnego
przez pryzmat art. 413 k.c. uniemo¿liwi³aby ewentualne dochodzenie roszczeñ z tym
instrumentem zwi¹zanych na drodze s¹dowej. Brak skutecznej ochrony przes¹dza
zatem w opinii autorów o braku celowoci takiej klasyfikacji14.
Badaj¹c charakter prawny powy¿szej umowy, najczêciej kwalifikuje siê j¹ jako
umowê nienazwan¹15. Choæ mo¿na równie¿ spotkaæ siê z porównaniami opcji do
8

W doktrynie czêsto podkrela siê, i¿ synonimem praw pochodnych s¹ terminowe operacje
finansowe z uwagi na fakt, i¿ miêdzy zawarciem danej umowy kreuj¹cej prawo a chwil¹ jej realizacji
up³ywa pewien oznaczony termin. Tak Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Warszawa 2011, s. 279.
9 K. Jajuga, Instrumenty pochodne, [w:] Zarz¹dzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, E. Kania,
P. Rosiñski, E. Gospodarowicz, W. Ronka-Chmielowiec, T. Jajuga, PWN Warszawa 2007, s. 71 i n.
10 Z. Ofiarski, op. cit., s. 279.
11 M. Iwanicz-Drozdowska, Z. Zawadzka, Operacje instrumentami pochodnymi, [w:] Bankowoæ.
Zagadnienia podstawowe, red. M. Iwanicz-Drozdowska, W. Jaworski, Z. Zawadzka, Warszawa 2008,
s. 166 i n.
12 Tak w szczególnoci A. Jakubiec, Opcja jako instrument finansowy rynku kapita³owego. Analiza cywilnoprawna, £ód 2014, s. 211 i n.
13 Szerzej A. Jakubiec, Problem losowego charakteru umowy opcji, Przegl¹d Prawa Handlowego 2010, nr 7, s. 12 i n.
14 Uznanie opcji za instrument rynku finansowego powoduje, i¿ zastosowanie znajduje dodatkowo
art. 7a prawa bankowego, który wy³¹cza stosowanie do transakcji na pochodnych instrumentach finansowych przepisów ustawy o grach hazardowych oraz art.413 k.c.
15 A. Jakubiec, Opcja jako instrument finansowy..., s. 247 i n.
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umowy sprzeda¿y16, umowy przedwstêpnej17, umowy warunkowej czy w koñcu
oferty. Najbardziej neutraln¹ koncepcjê umowy opcji przedstawia Maciej Gutowski.
Autor ten odwo³uje siê do czynnoci prawnej, gdy jedna ze stron przyznaje drugiej
stronie prawo do powo³ania w drodze przysz³ego, jednostronnego owiadczenia
woli stosunku prawnego wi¹¿¹cego obie strony18. Uprawnienie prawnokszta³tuj¹ce
gwarantuje nabywcy zawarcie umowy, której ród³em bêdzie jednostronne owiadczenia woli jednej ze stron.
Okrelanie tego rodzaju umów mianem umów opcji wynika z konwencji jêzykowej oraz praktyki wypracowanej przez gospodarkê, orzecznictwo i doktrynê. Brak
jakiejkolwiek regulacji prawnej powoduje, ¿e umowa opcji nie ma ustalonych essentialia negotii. Wydaje siê jednak, ¿e najw³aciwiej scharakteryzowaæ mo¿na umowê
opcji jako pewn¹ kategoriê zbiorcz¹ dla umów nienazwanych posiadaj¹cych cechy
wszystkich ww. umów. Powoduje to jednoczenie, i¿ nie mo¿e byæ ona uto¿samiana
z ¿adn¹ z nich w sposób kategoryczny. Taka kwalifikacja pozwala oceniaæ umowy
opcji przez pryzmat przes³anek wskazanych w art. 3531 k.c. Umowa nienazwana
mo¿e byæ bowiem przedmiotem takiej oceny, je¿eli zawiera elementy umów prawnie
skutecznych19.
Z punktu widzenia tematu niniejszej publikacji warte odnotowania s¹ równie¿
pogl¹dy doktryny wskazuj¹ce i podkrelaj¹ce bardzo wysoki poziom ryzyka transakcji na instrumentach pochodnych, w szczególnoci na transakcjach opcyjnych20.
Powy¿sza cecha sk³oni³a niektórych ustawodawców do prawnego ograniczenia
mo¿liwoci zawierania umów zmierzaj¹cych do oferowania konsumentom tego typu
produktów na rynkach finansowych21. W polskim systemie prawnym takich ograniczeñ nie wprowadzono, jednak nie oznacza to, ¿e brakuje mechanizmów prawnych
równowa¿¹cych interesy stron w praktyce obrotu wybranymi formami instrumentów
finansowych.

3. Dobre obyczaje jako regu³a przywracaj¹ca równoæ stron
umowy opcji
Przyjmuj¹c, ¿e umowa opcji jest umow¹ nienazwan¹, która zawiera elementy
ró¿nych umów nazwanych, to tworzy ona okrelony stosunek zobowi¹zaniowy pomiêdzy jej stronami. W konsekwencji do tego stosunku bêdzie mo¿na stosowaæ
zasady prawa zobowi¹zañ, w tym zasadê dobrych obyczajów. W tym duchu wypo16

L. Sobolewski, Umowa opcji zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 1998, nr 6, s. 7.
17 A. Ch³opecki, Opcje i transakcje terminowe w prawie polskim, Glosa 1996, nr 6, s. 1.
18 M. Gutowski, Umowa opcji, Kraków 2003, s. 110 i n.
19 Por. wyrok SN z dnia 19 wrzenia 2013 r., sygn. akt I CSK 651/12.
20 A. Ch³opecki, op. cit., s. 2627.
21 Ibidem, s. 116117.
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wiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy m.in. we wspominanym ju¿ wyroku z dnia 19 wrzenia
2013 r. Przedmiotem sporu by³a wówczas ocena skutecznoci oraz warunków zawartej pomiêdzy przedsiêbiorc¹ a bankiem umowy opcji. Powodowa spó³ka wywodzi³a swoje roszczenia z niewa¿noci umowy, bezpodstawnego wzbogacenia i wyzysku, a w koñcu ¿¹da³a rozwi¹zania umowy na podstawie art. 3571 oraz art. 3581 k.c.
Ju¿ s¹d apelacyjny w tej sprawie uzna³, ¿e dosz³o do nieekwiwalentnoci wiadczeñ
obu stron umów opcji. Doprowadzi³o to do obci¹¿enia spó³ki nadmiernym ryzykiem
zmian kursu walut przy minimalizacji ryzyka po stronie banku. Oceniaj¹c ustalony
przez s¹dy I i II instancji stan faktyczny, S¹d Najwy¿szy doszed³ do wniosku, ¿e nie
zaistnia³y przes³anki wyzysku (art. 388 k.c.). Taki wniosek pozwala³ na rozwa¿enie,
czy jest mo¿liwe zastosowanie art. 58 § 2 k.c.22
Umowa opcji jako umowa wzajemna, zgodnie z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, powinna stwarzaæ równorzêdne warunki jej realizacji (art. 487 § 2 k.c.).
Dotyczy to tak¿e umów o cechach umowy losowej, a nawet wskazuj¹cej podobieñstwo do gry czy zak³adu. S¹d Najwy¿szy przyj¹³, ¿e umowa formalnie zawierana
pomiêdzy przedsiêbiorcami wcale nie oznacza, ¿e przedsiêbiorcy ci w ka¿dym zakresie s¹ profesjonalistami. W konsekwencji nie mo¿na oceniaæ banku zajmuj¹cego
siê obrotem instrumentami finansowymi i przedsiêbiorcy, który takiej dzia³alnoci
nie prowadzi, jedn¹ miar¹ nale¿ytej starannoci. Uwzglêdniaæ bowiem nale¿y zawodowy charakter dzia³alnoci prowadzonej przez ka¿d¹ ze stron umowy. Jednak¿e
nawet nierównomierne roz³o¿enie ryzyka nie przes¹dza, ¿e czynnoæ narusza zasady
s³usznoci kontraktowej, a w konsekwencji jest niewa¿na na podstawie art. 58 § 2 k.c.
Strony stosunku mog¹ ukszta³towaæ go w sposób nieekwiwalentny dla jednej z nich,
jednak musi to byæ wiadoma i swobodna decyzja ka¿dej z nich23. Bank nie mo¿e
wykorzystywaæ posiadanej pozycji i wiedzy w relacjach ze swoimi klientami. Zawodowa starannoæ wymaga, by w sposób w³aciwy informowaæ klientów. W konsekwencji powy¿szych rozwa¿añ S¹d Najwy¿szy na gruncie opisywanej sprawy dochodzi do wniosku, ¿e nierównomierne roz³o¿enie ryzyka nie wystarcza do
stwierdzenia w sposób jednoznaczny, i¿ czynnoæ narusza zasady s³usznoci i z tej
przyczyny jest niewa¿na na podstawie art. 58 § 2 k.c. Natura prawna umowy opcji
jako umowy nienazwanej wymaga rozwa¿enia uprawnieñ i obowi¹zków stron oraz
warunków jej zawierania.
Z punktu widzenia tematu niniejszej publikacji wa¿ne jest uznanie przez s¹d
dopuszczalnoci badania umów opcji poprzez zasady swobody umów oraz stosowanie instytucji prawa cywilnego umo¿liwiaj¹cych wyrównanie naruszonej swobody
umów.

22

Podobne stanowisko zaj¹³ SN w orzeczeniach z: 14 stycznia 2010 r., sygn. akt IV CSK 432/09;
8 padziernika 2009 r., sygn. akt II CSK 160/09.
23 Por. wyrok SN z 25 maja 2011 r., sygn. akt II CSK 528/10.
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4. Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do przywracania
równoci stron umowy opcji
Zasady obrotu instrumentami finansowymi wyprowadzone byæ powinny z odpowiednich przepisów prawa materialnego, co uzasadnia próbê powi¹zania ich
funkcjonowania ze znanymi i ugruntowanymi ju¿ instytucjami prawa zobowi¹zañ.
Do takich instytucji czy te¿ konstrukcji prawnych zaliczyæ nale¿y niew¹tpliwie klauzulê rebus sic stantibus  tzn. art. 3571 oraz art. 3581 k.c. Pierwszy z przepisów daje
podstawê do kszta³towania w sposób konstytutywny danego stosunku prawnego,
a tym samym i podstawê do kszta³towania zasad, jakimi obrót instrumentami finansowymi powinien siê charakteryzowaæ. Najwa¿niejsz¹ przes³ank¹ zastosowania art.
3571 k.c. jest nadzwyczajna zmiana stosunków, a zatem taki stan rzeczy, który
zdarza siê rzadko, jest niebywa³y, niezwyk³y24. Doprecyzowanie tego okrelenia
znajdujemy w szeregu orzeczeñ s¹dowych25, co w opinii autorów otwiera drogê do
ewentualnego odkrelenia zasad, których naruszenie b¹d te¿ nierespektowanie
mo¿e zastosowanie takiej przes³anki wykluczaæ.
Drug¹, nie mniej wa¿n¹ przes³ank¹ z art. 3571 k.c. jest przewidywalnoæ nadzwyczajnej zmiany stosunków, któr¹ nale¿y analizowaæ w sensie obiektywnym26.
Powy¿sze otwiera drogê do konstatacji, i¿ w przypadku braku respektowania zasad
obrotu instrumentami finansowymi, wyprowadzonymi z odrêbnych przepisów, przes³anka ta mog³aby zostaæ wykluczona. Podkrela siê równie¿, i¿ strata uzasadniaj¹ca
zastosowanie art. 3571 k.c. musi byæ ra¿¹ca, a zatem znacznie przewy¿szaj¹ca poziom wyznaczony przez stosunki danego rodzaju zwi¹zane z konkretn¹ grup¹ instrumentów finansowych  prawami pochodnymi. W ramach powy¿szej regulacji s¹d,
kieruj¹c siê zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, które mo¿e doprecyzowaæ i uszczegó³owiæ, po rozwa¿eniu interesów stron, mo¿e oznaczyæ sposób wykonania, wysokoæ wiadczenia lub nawet orzec o rozwi¹zaniu umowy opiewaj¹cej na prawa
pochodne. Przez oznaczenie sposobu wykonania zobowi¹zania nale¿y rozumieæ
w szczególnoci zmianê czasu, miejsca i rodków, jakimi wiadczenie winno byæ
wykonane27. Oznaczenie wysokoci wiadczenia mo¿e byæ zmian¹ zarówno podwy¿szaj¹c¹, jak i obni¿aj¹c¹ wartoæ przedmiotu wiadczenia, a w zakresie umów
wzajemnych s¹d mo¿e w opinii doktryny zmieniaæ wysokoæ wiadczeñ obu stron
w celu przywrócenia równoci ich sytuacji prawnej28.
W konsekwencji s¹d dysponuje rodkami prewencyjnymi zapobiegaj¹cymi naruszeniu równowagi stron i mo¿e z nich skorzystaæ w ramach swobody w ocenie
24

Z. Radwañski, Zobowi¹zania  czêæ ogólna, Warszawa 2006, s. 295.
Szerzej A. Malarewicz, Wp³yw zmiany stosunków na wykonanie zobowi¹zañ, cz. I. Monitor
Prawniczy 2005, nr 11, s. 544.
26 Z. Radwañski, op. cit., s. 295.
27 Zatem zmiana sposobu wykonania zobowi¹zania mo¿e prowadziæ do odroczenia terminu spe³nienia wiadczenia, roz³o¿enie jego sp³aty na raty, przed³u¿enia b¹d skrócenia danego stosunku zobowi¹zaniowego lub te¿ zmiany przedmiotu owego wiadczenia.
28 W. Robaczyñski, S¹dowa zmiana umowy, Warszawa 1998, s. 144 i n.
25
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potrzeby (koniecznoci) zastosowania art. 3571 k.c. Do rozwi¹zania umowy nale¿y
jednak podchodziæ z du¿¹ doz¹ rezerwy, zw³aszcza ¿e art. 3571 zd. 2 k.c. w sposób
doæ zdawkowy stanowi, i¿ rozwi¹zuj¹c umowê, s¹d mo¿e w miarê potrzeby orzec o
rozliczeniach stron, kieruj¹c siê zasadami okrelonymi w zd. 1. Z przepisu tego nie
dowiadujemy siê, czy s¹d mo¿e rozwi¹zaæ umowê z moc¹ wsteczn¹ oraz co kryje siê
pod pojêciem rozliczenia stron.
Innym, równie przydatnym narzêdziem s³u¿¹cym do zapewnienia równoci
stron umowy, której przedmiotem s¹ instrumenty finansowe, mo¿e byæ art. 3581 § 3
k.c. Przepis ten pozwala na zmianê przez s¹d wysokoci lub sposobu spe³nienia
wiadczenia pieniê¿nego. Przes³ank¹ takiego dzia³ania jest sytuacja, gdy nast¹pi³a
istotna zmiana si³y nabywczej pieni¹dza. Roszczenie o dokonanie waloryzacji okrela siê w doktrynie jako swoist¹ normatywn¹ postaæ prawa podmiotowego. Jednak
samo spe³nienie przes³anek art. 3581 § 3 k.c. nie oznacza automatycznego przeliczenia wysokoci wiadczenia przez strony, daje jedynie s¹dowi uprawnienie do zmiany
wysokoci wiadczenia, ewentualnie roz³o¿enia jego sp³aty na raty. Powo³uj¹c siê na
treæ powy¿szego przepisu, s¹d nie jest uprawniony do rozwi¹zania stosunku prawnego. Waloryzacja nie ma na celu przywrócenia wiadczeniu jego pe³nej, realnej
wartoci, ale roz³o¿enie na strony zobowi¹zania ryzyka wynikaj¹cego ze zmiany si³y
nabywczej pieni¹dza29. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na pogl¹dy doktryny stanowi¹ce, i¿ zap³ata wiadczenia w sumie nominalnej nie zawsze zamknie drogê do
dochodzenia waloryzacji30.
Przepis art. 3581 § 1 k.c., ustanawiaj¹cy w prawie polskim zasadê nominalizmu,
zarazem ogranicza zastosowanie tej klauzuli do zobowi¹zañ pieniê¿nych sensu
stricto, czyli zobowi¹zañ, których przedmiotem od momentu powstania jest suma
pieniê¿na31 rozumiana jako forma zap³aty (równie¿ w ka¿dej legalnej walucie obcej)32. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e w przypadku instrumentów finansowych obie strony zobowi¹zuj¹ siê do wiadczeñ pieniê¿nych. Bez znaczenia w tym przypadku
pozostaje rodzaj instrumentu bazowego.
W doktrynie zosta³ wyra¿ony pogl¹d, ¿e z uwagi na to, i¿ z ¿¹daniem zmiany
wysokoci lub sposobu spe³nienia wiadczenia pieniê¿nego, co do zasady, nie po29

E. Niezbecka, Roszczenie o odsetki a s¹dowa waloryzacja wiadczeñ pieniê¿nych, Rejent
1993, nr 7, s. 49.
30 P. Szyszka, S¹dowa waloryzacja wiadczeñ pieniê¿nych, Przegl¹d Prawa Handlowego 1995,
nr 2, s. 28.
31 Szerzej J. Go³aczyñski, Wybrane problemy waloryzacji wiadczeñ pieniê¿nych w wietle przepisów art. 3581 k.c., Acta Universitatis Wratislaviensis 1994, nr 1690, s. 57 i n.
32 W nawi¹zaniu do rozwoju nowych form instrumentów p³atniczych w postaci wirtualnych walut
zasadne staje siê pytanie, czy zap³ata przyk³adowo w BitCoinach bêdzie mog³a byæ uznana za wiadczenie pieniê¿ne. Problemy z kwalifikacja prawn¹ wirtualnych walut bardzo dobrze oddaje pismo polskiego
Ministerstwa Finansów z dnia 28 czerwca 2013 r., stwierdzaj¹ce, i¿ funkcjonowanie oraz obrót wirtualnymi walutami na terenie RP nie narusza prawa polskiego ani prawa UE, w którym jednoczenie
odmawia siê jej przyporz¹dkowania do znanych prawu polskiemu instytucji z obrotem pieniê¿nym
zwi¹zanych.

140

Micha³ Mariañski, Jakub Jan Ziêty

winna wystêpowaæ strona prowadz¹ca przedsiêbiorstwo, je¿eli wiadczenie pozostaje w zwi¹zku z prowadzeniem tego przedsiêbiorstwa. Innymi s³owy, wy³¹czono
mo¿liwoæ waloryzacji s¹dowej wiadczeñ w obrocie profesjonalnym, powo³uj¹c siê
przede wszystkim na wagê zasady pewnoci obrotu gospodarczego. Nie wydaje siê,
aby takie podejcie by³o w pe³ni uzasadnione, gdy¿ dokonuj¹c analizy danego stosunku prawnego przez pryzmat zwi¹zania danego wiadczenia z prowadzonym
przedsiêbiorstwem, nale¿y przyj¹æ, i¿ w sytuacji, gdy zawieranie umowy dotycz¹cej
instrumentu finansowego, w tym opcji walutowej, nie mieci siê w ramach przedmiotu dzia³alnoci, klauzula powy¿sza mo¿e znaleæ zastosowanie. Aby rozstrzygn¹æ, czy dana umowa pozostaje w zwi¹zku z prowadzeniem przedsiêbiorstwa,
nale¿y zbadaæ, jakie s¹ cele i charakter dzia³alnoci przedsiêbiorstwa oraz jaki jest
zwi¹zek prawny miêdzy zobowi¹zaniem a t¹ dzia³alnoci¹33.

Podsumowanie
Wspó³czesny rynek finansowy w zakresie, w jakim podstaw¹ powstania stosunku prawnego danego instrumentu finansowego bêdzie umowa, nie uniknie wartociowania w oparciu o zasady w³aciwe dla prawa umów. W tym kontekcie mo¿na
 jak siê wydaje  powiedzieæ, ¿e zasady te tworz¹ regu³y funkcjonowania rynku
kapita³owego, stanowi¹cego doæ specyficzne rodowisko prawne, gdzie normy prawa prywatnego przenikaj¹ siê z normami prawa publicznego, tworz¹c zdaniem wielu now¹ ga³¹ prawa  prawo rynków finansowych34.
Bezpieczeñstwo transakcji w ramach rynków finansowych stanowi obecnie najwa¿niejszy element szerszego pojêcia bezpieczeñstwa prawnego35. Z uwagi na powy¿sze nie uniknie siê oceny dokonanych transakcji czy powsta³ych stosunków
prawnych pod k¹tem dobrych obyczajów czy zasady s³usznoci. Co wiêcej, wydaje
siê, ¿e takie w³anie podejcie jest wrêcz po¿¹dane. Zasady prawa i klauzule generalne nadaj¹ ekonomicznemu podejciu przepisów odnosz¹cych siê do szeroko rozumianych finansowych ludzk¹ twarz. Umo¿liwiaj¹ te¿ judykaturze reagowanie na
ci¹g³e zmiany i ewolucje na rynkach finansowych, które bardzo czêsto nie znajduj¹
wprost odzwierciedlenia w aktach prawnych rangi ustawowej.

33 Szerzej W. Kubala, Zwi¹zek roszczenia z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz prowadzeniem przedsiêbiorstwa, Monitor Prawniczy 1999, nr 5, s. 14 i n.
34 Zob. A. Jurkowska-Zeidler, Nowa globalna architektura finansowa, Gdañskie Studia Prawnicze 2011, t. XXV, s. 237.
35 Z. Brodecki, A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeñstwo prawne a rynek finansowy, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2009, nr 129, s. 281.
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Summary
The principle of equity against trading practices of selected forms
of financial instruments
Key words: financial market, financial instruments, principle of equity, currency options, derivatives.

The global crisis began in 2007, showed the need to introduce new regulations
in the development and circulation of derivative financial instruments. Too often,
participants of this market, encouraged by the possibility of quick profits, undertook
disproportionate economic risk. The bankruptcy of many companies due to, among
others, purchasing currency options showed that it is necessary to re-analyze many
forms of financial instruments. It should lead to the elaboration of principles related
to financial instruments trade. One of the principles that should be applied to these
legal relations is the principle of equity. The principles are necessary to create
operational rules of the capital market. We can not avoid, in the authors opinion, the
analysis of the financial transactions and legal relations related to them in terms of
good manners and principle of equity.
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Âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî âñëåäñòâèå
íåäîñòàòêîâ òîâàðà (ðàáîòû, óñëóãè)
êàê îäèí èç âèäîâ ñïåöèàëüíîãî äåëèêòà
Âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ òîâàðà, ðàáîòû
èëè óñëóãè, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âèäîâ ñïåöèàëüíûõ äåëèêòîâ. Ê îñîáåííîñòÿì
äàííîãî äåëèêòíîãî îáÿçàòåëüñòâà îòíîñÿòñÿ áåçâèíîâíîå âîçìåùåíèå
ïðè÷èíåííîãî âðåäà, à òàêæå øèðîêèé ïåðå÷åíü ëèö, êîòîðûå ìîãóò íåñòè
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðè÷èíåííûé âðåä. Â èõ ÷èñëå ëèöà,
êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííûìè ïðè÷èíèòåëÿìè âðåäà. Âîçëîæåíèå
îòâåòñòâåííîñòè íà êîíêðåòíîå ëèöî ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì
âîçìåùåíèÿ âðåäà è ðåàëèçàöèè äåëèêòíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Âîïðîñû âîçìåùåíèÿ âðåäà â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü ðåãóëèðóþòñÿ:
1) Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü (ïàðàãðàô 3 ãëàâû 58)
(äàëåå  ÃÊ);
2) Çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 9 ÿíâàðÿ 2002, ¹ 90-Ç «Î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé» (äàëåå  Çàêîí «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé»);
3) Ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü «Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» îò 14 ÿíâàðÿ 2009, ¹ 26.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1 ñò. 16 Çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» âðåä
ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â ïîëíîì îáúåìå ïðîäàâöîì (èçãîòîâèòåëåì) íåçàâèñèìî îò åãî âèíû è îò òîãî, ñîñòîÿë ïîòðåáèòåëü ñ íèì â äîãîâîðíûõ
îòíîøåíèÿõ èëè íåò.
Òàê ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 17 Çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» âðåä,
ïðè÷èíåííûé æèçíè, çäîðîâüþ, íàñëåäñòâåííîñòè èëè èìóùåñòâó ïîòðåáèòåëÿ
âñëåäñòâèå êîíñòðóêòèâíûõ, ðåöåïòóðíûõ èëè èíûõ íåäîñòàòêîâ òîâàðà
(ðàáîòû, óñëóãè), à òàêæå âñëåäñòâèå íåäîñòîâåðíîé èëè íåäîñòàòî÷íîé
èíôîðìàöèè î òîâàðå (ðàáîòå, óñëóãå), ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â ïîëíîì
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îáúåìå ïðîäàâöîì (èçãîòîâèòåëåì, èñïîëíèòåëåì) íåçàâèñèìî îò åãî âèíû è îò
òîãî, ñîñòîÿë ïîòðåáèòåëü ñ íèì â äîãîâîðíûõ îòíîøåíèÿõ èëè íåò1.
Âðåä, ïðè÷èíåííûé âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ òîâàðà (ðàáîòû, óñëóãè),
ìîæåò áûòü êëàññèôèöèðîâàí íà:
 èìóùåñòâåííûé (âîçìåùåíèå óáûòêîâ);
 âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èí¸ííîãî æèçíè è çäîðîâüþ;
 êîìïåíñàöèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà.
Ñîîòâåòñòâåííî íåîáõîäèìî îòìåòèòü ñïîñîáû âîçìåùåíèÿ âðåäà:
1) âîçìåùåíèå â íàòóðå (ïðåäîñòàâëåíèå âåùè òîãî æå ðîäà è êà÷åñòâà,
èñïðàâëåíèå ïîâðåæä¸ííîé âåùè);
2) âîçìåùåíèå ïðè÷èí¸ííûõ óáûòêîâ (óáûòêè  ðàñõîäû, êîòîðûå
ïîòåðïåâøèé ïðîèçâ¸ë èëè äîëæåí áóäåò ïðîèçâåñòè äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ
íàðóøåííîãî ïðàâà, óòðàòà èëè ïîâðåæäåíèå åãî èìóùåñòâà (ðåàëüíûé
óùåðá), à òàêæå íåïîëó÷åííûå äîõîäû êîòîðûå ýòî ëèöî ïîëó÷èëî áû ïðè
îáû÷íûõ óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà, åñëè áû åãî ïðàâî íå áûëî
íàðóøåíî (óïóùåííàÿ âûãîäà) 2.
×òî æå êàñàåòñÿ êðóãà ëèö, êîòîðûå áóäóò âîçìåùàòü âðåä, òî â ýòîì ñëó÷àå
âðåä, ïðè÷èíåííûé âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ òîâàðà, ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ
ïðîäàâöîì èëè èçãîòîâèòåëåì òîâàðà ïî âûáîðó ïîòðåáèòåëÿ, à âðåä, ïðè÷èíåííûé âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ ðàáîòû èëè óñëóãè, ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ
èñïîëíèòåëåì.
Ïðîäàâåö ïåðâûì óêàçàí â ÷èñëå ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà ïðè÷èíåíèå âðåäà
âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ òîâàðà, â ñò. 965 ÃÊ. Ïðîäàâåö íå ÿâëÿåòñÿ
íåïîñðåäñòâåííûì ïðè÷èíèòåëåì âðåäà, î ÷åì ïîäðîáíåå áóäåò óêàçàíî íèæå.
Äàííàÿ íîðìà ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíûì ïðèìåðîì âîçëîæåíèÿ îáÿçàííîñòè âîçìåùåíèÿ âðåäà íà ëèöî, íå ÿâëÿþùååñÿ ïðè÷èíèòåëåì âðåäà (÷. 2
ï. 1 ñò. 933 ÃÊ).
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1 Çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» ïîä
ïðîäàâöîì ïîíèìàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ, åå ôèëèàë, ïðåäñòàâèòåëüñòâî, èíîå
îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå, ðàñïîëîæåííîå âíå ìåñòà íàõîæäåíèÿ
îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ðåàëèçóþùèå òîâàðû
ïîòðåáèòåëþ ïî äîãîâîðó ðîçíè÷íîé êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíîå ôèçè÷åñêîå
ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ â ðàìêàõ ðåìåñëåííîé
äåÿòåëüíîñòè èëè ðàçîâóþ ðåàëèçàöèþ íà òîðãîâûõ ìåñòàõ íà ðûíêàõ è (èëè)
èíûõ ìåñòàõ, íà êîòîðûõ òîðãîâëÿ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè
1 Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: çàêîí Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, 9 ÿíâàðÿ 2002 ã., ¹ 90-Ç:
â ðåäàêöèè çàêîíà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 4 ÿíâàðÿ 2014 ã. [â:] Êîíñóëüòàíò Ïëþñ: Áåëàðóñü
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] ÎÎÎ «ÞðÑïåêòð», Íàö. öåíòð ïðàâîâîé èíôîðì. Ðåñï. Áåëàðóñü, Ìèíñê
2015.
2 Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü: ïðèíÿò Ïàëàòîé Ïðåäñòàâèòåëåé 28 îêòÿáðÿ
1998 ã.: îäîáðåí Ñîâåòîì Ðåñïóáëèêè 19 íîÿáðÿ 1998 ã.: òåêñò Êîäåêñà ïî ñîñòîÿíèþ íà 9 ÿíâàðÿ
2015 ã., Íàö. öåíòð ïðàâîâîé èíôîðì. Ðåñï. Áåëàðóñü, Ìèíñê 2015, ñ. 651.
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ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïðîèçâåäåííûõ, ïåðåðàáîòàííûõ ëèáî ïðèîáðåòåííûõ èì
òîâàðîâ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, òîâàðîâ, ïîäëåæàùèõ
ìàðêèðîâêå êîíòðîëüíûìè (èäåíòèôèêàöèîííûìè) çíàêàìè), îòíåñåííûõ
ê òîâàðíûì ãðóïïàì, îïðåäåëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Îñîáåííîñòü èçãîòîâèòåëÿ êàê ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ïðè÷èíåíèå âðåäà
âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ òîâàðà, ñîñòîèò â òîì, ÷òî â îòëè÷èå îò ïðîäàâöà
èçãîòîâèòåëü ÿâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííûì ïðè÷èíèòåëåì âðåäà  äåëèíêâåíòîì.
Íåäîñòàòîê òîâàðà (ðàáîòû, óñëóãè)  ýòî íåñîîòâåòñòâèå òîâàðà (ðàáîòû,
óñëóãè) íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì, óñòàíàâëèâàþùèì òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó
òîâàðà (ðàáîòû, óñëóãè), èíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó èëè óñëîâèÿì äîãîâîðà (ñò. 1
Çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé»). Èñõîäÿ èç ýòîãî âíåøíèì ïðîÿâëåíèåì
ïðîòèâîïðàâíîãî ïîâåäåíèÿ ïðè ïðè÷èíåíèè âðåäà âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ
òîâàðà, ðàáîòû èëè óñëóãè ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå íîðì òåõíè÷åñêèõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó òîâàðà
(ðàáîòû, óñëóãè), à ïîä ïðè÷èíèòåëåì â äàííîì ñëó÷àå ñëåäóåò ïîíèìàòü
íåïîñðåäñòâåííîãî èçãîòîâèòåëÿ òîâàðà ëèáî èñïîëíèòåëÿ ðàáîòû (óñëóãè), òî
åñòü ëèöî, êîòîðîå äîïóñòèëî ñîîòâåòñòâóþùèå íàðóøåíèÿ íîðìàòèâíûõ
òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó ñîîòâåòñòâóþùèõ òîâàðà, ðàáîòû èëè óñëóãè.
Ñîãëàñíî ñò. 1 Çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» èçãîòîâèòåëü  ýòî
îðãàíèçàöèÿ, åå ôèëèàë, ïðåäñòàâèòåëüñòâî, èíîå îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå,
ðàñïîëîæåííîå âíå ìåñòà íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü, ïðîèçâîäÿùèå òîâàðû äëÿ ðåàëèçàöèè ïîòðåáèòåëþ, à òàêæå
èíîå ôèçè÷åñêîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå èçãîòîâëåíèå òîâàðîâ â ðàìêàõ
ðåìåñëåííîé äåÿòåëüíîñòè èëè ïðîèçâîäÿùåå òîâàðû (çà èñêëþ÷åíèåì
ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, òîâàðîâ, ïîäëåæàùèõ ìàðêèðîâêå êîíòðîëüíûìè
(èäåíòèôèêàöèîííûìè) çíàêàìè), îòíåñåííûå ê òîâàðíûì ãðóïïàì,
îïðåäåëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äëÿ ïîñëåäóþùåé èõ ðàçîâîé ðåàëèçàöèè
íà òîðãîâûõ ìåñòàõ íà ðûíêàõ è (èëè) èíûõ ìåñòàõ, íà êîòîðûõ òîðãîâëÿ
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1 Çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» èñïîëíèòåëü
 ýòî îðãàíèçàöèÿ, åå ôèëèàë, ïðåäñòàâèòåëüñòâî, èíîå îáîñîáëåííîå
ïîäðàçäåëåíèå, ðàñïîëîæåííîå âíå ìåñòà íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè,
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, âûïîëíÿþùèå ðàáîòû èëè îêàçûâàþùèå
óñëóãè ïîòðåáèòåëþ, à òàêæå èíîå ôèçè÷åñêîå ëèöî, âûïîëíÿþùåå ðàáîòû èëè
îêàçûâàþùåå óñëóãè â ðàìêàõ ðåìåñëåííîé äåÿòåëüíîñòè ëèáî îêàçûâàþùåå
óñëóãè â ñôåðå àãðîýêîòóðèçìà.
Òàêèì îáðàçîì, â ãðàæäàíñêîì îáîðîòå âîçìîæíî íàëè÷èå èñïîëíèòåëåé
äâóõ âèäîâ: èñïîëíèòåëè ðàáîò (ïîäðÿä÷èêè) è èñïîëíèòåëè óñëóã.
Èçãîòîâèòåëü (èñïîëíèòåëü) íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà âðåä, ïðè÷èíåííûé
æèçíè, çäîðîâüþ, íàñëåäñòâåííîñòè èëè èìóùåñòâó ïîòðåáèòåëÿ â ñâÿçè
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ, èíñòðóìåíòîâ è èíûõ ñðåäñòâ
ïðè ïðîèçâîäñòâå òîâàðîâ (âûïîëíåíèè ðàáîò, îêàçàíèè óñëóã), íåçàâèñèìî îò
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òîãî, ïîçâîëÿë óðîâåíü íàó÷íûõ è òåõíè÷åñêèõ çíàíèé èçãîòîâèòåëÿ
(èñïîëíèòåëÿ) âûÿâèòü èõ îñîáûå ñâîéñòâà è õàðàêòåðèñòèêè èëè íåò.
Èçãîòîâèòåëü (èñïîëíèòåëü, ïðîäàâåö) îñâîáîæäàåòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè
â ñëó÷àå, åñëè äîêàæåò, ÷òî âðåä âîçíèê âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ ïîòðåáèòåëåì
óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ òîâàðà (ðåçóëüòàòà ðàáîòû, óñëóãè),
õðàíåíèÿ, òðàíñïîðòèðîâêè òîâàðà (ðåçóëüòàòà ðàáîòû) èëè äåéñòâèé òðåòüèõ
ëèö ëèáî íåïðåîäîëèìîé ñèëû. Ñîãëàñíî ï. 31 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà
Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ¹4 îò 24 èþíÿ 2010 «Î ïðàêòèêå
ïðèìåíåíèÿ ñóäàìè çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ðàññìîòðåíèè äåë î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé» ïîìèìî îáùèõ îñíîâàíèé îñâîáîæäåíèÿ îò îòâåòñòâåííîñòè
èñïîëíèòåëü â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 6 ñò. 36 Çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé»
òàêæå íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ïîëíóþ ëèáî ÷àñòè÷íóþ óòðàòó
(ïîâðåæäåíèå) ïðèíÿòîãî îò ïîòðåáèòåëÿ ìàòåðèàëà (âåùè), åñëè îí
ïðåäóïðåäèë ïîòðåáèòåëÿ îá îñîáûõ ñâîéñòâàõ ýòîãî ìàòåðèàëà (âåùè), êîòîðûå
ìîãóò ïîâëå÷ü åãî óòðàòó èëè ïîâðåæäåíèå3.
Îòâåòñòâåííîñòü çà âðåä, ïðè÷èíåííûé âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ òîâàðîâ
(ðàáîò, óñëóã), îãðàíè÷åíà îïðåäåëåííûìè ñðîêàìè. Âðåä ïîäëåæèò
âîçìåùåíèþ, åñëè îí âîçíèê â ïðåäåëàõ ñðîêîâ ãîäíîñòè èëè ñëóæáû òîâàðîâ.
Õîòÿ â ÃÊ óêàçàíû òîëüêî ñðîêè ãîäíîñòè, à â Çàêîíå î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé (ïîìèìî ñðîêîâ ãîäíîñòè)  è ñðîêè ñëóæáû, ôàêòè÷åñêè ðå÷ü
èäåò îá îäíèõ è òåõ æå ñðîêàõ. Íà òîâàðû äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ñðîêè ñëóæáû  ïåðèîä, íà ïðîòÿæåíèè êîòîðîãî èçãîòîâèòåëü
(èñïîëíèòåëü) îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ òîâàðà
(ðåçóëüòàòà ðàáîòû) ïî íàçíà÷åíèþ. Ñðîê ãîäíîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ìåäèêàìåíòû, ïàðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêèå òîâàðû, òîâàðû
áûòîâîé õèìèè è èíûå ïîäîáíûå òîâàðû. Ïîä ñðîêîì ãîäíîñòè èìååòñÿ â âèäó
ïåðèîä, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî òîâàð ñ÷èòàåòñÿ íåïðèãîäíûì.
Ïðè íåóñòàíîâëåíèè ñðîêîâ ãîäíîñòè èëè ñëóæáû âðåä âîçìåùàåòñÿ, åñëè
îí âîçíèê â òå÷åíèå 10 ëåò ñî äíÿ èçãîòîâëåíèÿ òîâàðà (èñïîëíåíèÿ ðàáîòû).
Åñëè óêàçàííûå ñðîêè ïðîäàâöîì (èçãîòîâèòåëåì) áûëè íàðóøåíû, òî íà
îñíîâàíèè ï. 1 ñò. 26 Çàêîíà ïðîäàâåö (èçãîòîâèòåëü), äîïóñòèâøèé òàêèå
íàðóøåíèÿ, óïëà÷èâàåò ïîòðåáèòåëþ çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè íåóñòîéêó
â ðàçìåðå 1% îò ñòîèìîñòè òîâàðà. Ïðè ýòîì åñëè â äîãîâîðå, çàêëþ÷åííîì
ìåæäó ñòîðîíàìè, ïðåäóñìîòðåí ïðîöåíò íåóñòîéêè ìåíüøå óñòàíîâëåííîãî
çàêîíîì, ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâèëà çàêîíà. Ïðè óñòàíîâëåíèè â äîãîâîðå
íåóñòîéêè â ðàçìåðå áîëåå 1% öåíû òîâàðà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè
äåéñòâóþò óñëîâèÿ äîãîâîðà.
3 Î ïðàêòèêå ïðèìåíåíèÿ ñóäàìè çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ðàññìîòðåíèè äåë î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé: ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, 24 èþíÿ 2010 ã.,
¹ 4: â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 24 èþíÿ 2010 ã.,
[â:] Êîíñóëüòàíò Ïëþñ: Áåëàðóñü [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] ÎÎÎ «ÞðÑïåêòð», Íàö. öåíòð ïðàâîâîé
èíôîðì. Ðåñï. Áåëàðóñü, Ìèíñê 2015.
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Åñëè â íàðóøåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ñðîê ãîäíîñòè èëè ñðîê
ñëóæáû òîâàðà (ðåçóëüòàòà ðàáîòû) íå óñòàíîâëåíû ëèáî ëèöî, êîòîðîìó
ïðîäàí òîâàð (äëÿ êîòîðîãî âûïîëíåíà ðàáîòà), íå áûëî ïðåäóïðåæäåíî
î íåîáõîäèìûõ äåéñòâèÿõ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ãîäíîñòè èëè ñðîêà ñëóæáû
òîâàðà (ðåçóëüòàòà ðàáîòû) è âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ ïðè íåâûïîëíåíèè
óêàçàííûõ äåéñòâèé, âðåä ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ íåçàâèñèìî îò âðåìåíè åãî
ïðè÷èíåíèÿ.
Âîïðîñû êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà êàê äîïîëíèòåëüíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïðîäàâöà, ðåãóëèðóþòñÿ ñò. 18 Çàêîíà. Ïîä ìîðàëüíûì
âðåäîì ñëåäóåò ïîíèìàòü èñïûòûâàåìûå ãðàæäàíèíîì ôèçè÷åñêèå è (èëè)
íðàâñòâåííûå ñòðàäàíèÿ (÷. 1 ñò. 152 ÃÊ). Ôèçè÷åñêèå ñòðàäàíèÿ  ýòî
ôèçè÷åñêàÿ áîëü, ôóíêöèîíàëüíîå ðàññòðîéñòâî îðãàíèçìà, èçìåíåíèÿ
â ýìîöèîíàëüíî-âîëåâîé ñôåðå, èíûå îòêëîíåíèÿ îò îáû÷íîãî ñîñòîÿíèÿ
çäîðîâüÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïîñëåäñòâèåì äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ),
ïîñÿãàþùèõ íà íåìàòåðèàëüíûå áëàãà èëè èìóùåñòâåííûå ïðàâà ãðàæäàíèíà.
Íðàâñòâåííûå ñòðàäàíèÿ, êàê ïðàâèëî, âûðàæàþòñÿ â îùóùåíèÿõ ñòðàõà,
ñòûäà, óíèæåíèÿ, à ðàâíî â èíûõ íåáëàãîïðèÿòíûõ äëÿ ÷åëîâåêà
â ïñèõîëîãè÷åñêîì àñïåêòå ïåðåæèâàíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ óòðàòîé áëèçêèõ,
ïîòåðåé ðàáîòû, ðàñêðûòèåì âðà÷åáíîé òàéíû, íåâîçìîæíîñòüþ ïðîäîëæàòü
àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ æèçíü, ñ îãðàíè÷åíèåì èëè ëèøåíèåì êàêèõ-ëèáî
ïðàâ ãðàæäàí è ò.ï. Âîçìåùàåòñÿ ìîðàëüíûé âðåä ïðè÷èíèòåëåì âðåäà òîëüêî
ïðè íàëè÷èè âèíû, êîòîðàÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî
çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè. Îáÿçàííîñòü äîêàçûâàíèÿ îòñóòñòâèÿ âèíû ëåæèò
íà ïðè÷èíèòåëå ìîðàëüíîãî âðåäà4 . Ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ ìîðàëüíîãî âðåäà
èìååò òîëüêî ëèöî, êîòîðîìó âðåä ïðè÷èí¸í. Ýòî ïðàâî íå íàñëåäóåìîå,
è ïðîöåññóàëüíîå ïðàâîïðååìñòâî ïî óêàçàííûì äåëàì íå äîïóñêàåòñÿ. Ðàçìåð
êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà îïðåäåëÿåòñÿ ñóäîì â çàâèñèìîñòè îò
õàðàêòåðà ïðè÷èí¸ííûõ ïîòðåáèòåëþ ôèçè÷åñêèõ è íðàâñòâåííûõ ñòðàäàíèé,
à òàêæå îò ñòåïåíè âèíû ïðè÷èíèòåëÿ âðåäà â ñëó÷àå, êîãäà âèíà ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ âîçìåùåíèÿ âðåäà. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà êîìïåíñàöèè
ìîðàëüíîãî âðåäà äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ òðåáîâàíèÿ ðàçóìíîñòè è ñïðàâåäëèâîñòè, à òàêæå èìóùåñòâåííîå ïîëîæåíèå îòâåò÷èêîâ è èõ ðåàëüíàÿ
âîçìîæíîñòü âûïëàòèòü ïðèñóæäåííóþ ñóììó êîìïåíñàöèè.
Õàðàêòåð ïðè÷èíåííûõ ïîòðåáèòåëþ ôèçè÷åñêèõ è íðàâñòâåííûõ
ñòðàäàíèé îöåíèâàåòñÿ ñóäîì ñ ó÷¸òîì ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðè
êîòîðûõ áûë ïðè÷èí¸í ìîðàëüíûé âðåä è èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé
ïîòðåáèòåëÿ. Íà ïðàêòèêå ïðè ðàññìîòðåíèè äåë íå âñåãäà ó÷èòûâàþòñÿ
äàííûå îáñòîÿòåëüñòâà.
4

Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, 14 ÿíâàðÿ 2009 ã., ¹ 26: â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 22 èþëÿ 2014 ã., [â:] òàì æå.
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Äàííûå ñóäåáíîé ñòàòèñòèêè ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ñóäåáíîé
çàùèòîé ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ñ êàæäûì ãîäîì ïîëüçóåòñÿ âñ¸ áîëüøåå ÷èñëî
ãðàæäàí. Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïîñòóïëåíèå äåë î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
â ñóäû Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü óâåëè÷èëîñü íà 55%. Áîëüøèíñòâî çàÿâëåííûõ
ïîòðåáèòåëÿìè òðåáîâàíèé ñóäàìè ïðèçíàâàëèñü îáîñíîâàííûìè. Åæåãîäíî
ñóäàìè óäîâëåòâîðÿåòñÿ áîëåå 60% èñêîâ î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. Íà
èçó÷åíèå ïîñòóïèëè äåëà î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò,
îêàçàíèè óñëóã (70% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà èçó÷åííûõ äåë) è î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé ïðè ðåàëèçàöèè òîâàðà. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî èñêîâ
ïðåäúÿâëåíî â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â ñôåðå áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ  54,6% è â ñôåðå òîðãîâëè íåïðîäîâîëüñòâåííûìè
òîâàðàìè  30%. Êðîìå òîãî, èñêè ïðåäúÿâëÿëèñü ê ñòðîèòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, ïðîìûøëåííûì ïðåäïðèÿòèÿì, òóðîïåðàòîðàì, îïåðàòîðàì ìîáèëüíîé
ñâÿçè, áàíêàì5.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî âîçìåùåíèå âðåäà
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå îñòðîé ïðîáëåìîé â íàñòîÿùåå âðåìÿ, òàê êàê ýòî ïîíÿòèå
äîâîëüíî øèðîêîå è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîâîêóïíîñòü íàíåñåííîãî ìàòåðèàëüíîãî, ìîðàëüíîãî óùåðáà è âðåäà çäîðîâüþ. Íà íàø âçãëÿä, äëÿ óñïåøíîãî
ðåøåíèÿ âîïðîñà ïî êîìïåíñàöèè âðåäà, ïðè÷èíåííîãî âñëåäñòâèå
íåäîñòàòêîâ òîâàðà (ðàáîòû, óñëóãè) íåîáõîäèìî èìåòü ïðî÷íóþ äîêàçàòåëüñòâåííóþ áàçó, êîòîðàÿ ïîçâîëèò ïîòðåáèòåëþ ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
çàùèùåííûì è óâåðåííûì, ÷òî ðåøåíèå ñóäà áóäåò èìåííî íà åãî ñòîðîíå.

Summary
Compensation for damage caused as a result of defects
of the goods (works, services) as one of the types of special tort
Key words: Belarus, consumer, right protection, defected goods, special tort.

Compensation of demage caused by a defective product, as well as improperly
performed work or services, should be categorized as specific delict. Among the
chracteristic features of it can be distinguished liability of demages unrelatet to guilt
and awide circle of people triggered by the civil liability. They may be people who
do not directly committed the tort, but sometimes it is a necessary condition to repair
the demage and implement of delict liability.

5 Âåðõîâíûé ñóä Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, [online] <http://court.by/justice_RB/statistics/>
(äîñòóï: 12.04.2015).

Âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ òîâàðà (ðàáîòû, óñëóãè)... 149

Streszczenie
Naprawienie szkody wyrz¹dzonej przez wadliwy produkt (prace, us³ugi)
jako odmiana deliktu specjalnego
S³owa kluczowe: Bia³oru, konsument, ochrona prawa, produkt wadliwy, delikt specjalny.

Naprawienie szkody wyrz¹dzonej przez produkt wadliwy, tak samo jak wykonane nienale¿ycie prace lub us³ugi, nale¿y zaliczyæ do kategorii deliktów szczegó³owych. Wród cech charakterystycznych tego zobowi¹zania mo¿na wyró¿niæ obowi¹zek naprawienia szkody bez zwi¹zku z win¹, a tak¿e szeroki kr¹g osób poci¹ganych
do odpowiedzialnoci cywilnoprawnej. Mog¹ to byæ osoby, które bezporednio nie
pope³ni³y czynu niedozwolonego, jednak¿e bywa to niezbêdnym warunkiem do naprawienia szkody i realizacji odpowiedzialnoci deliktowej.
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Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â ñôåðå
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü
Æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè  îäíè èç ñàìûõ ïîòðåáëÿåìûõ
è æèçíåííî-íåîáõîäèìûõ âèäîâ óñëóã, êîòîðûìè ìû ïîëüçóåìñÿ êàæäûé äåíü.
Âàæíî, ÷òîáû êà÷åñòâî æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîîòâåòñòâîâàëî
òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
è óñëîâèÿì äîãîâîðà.
Â òîæå âðåìÿ îñíîâíîé îáúåì îáðàùåíèé ïîòðåáèòåëåé â ãîñóäàðñòâåííûå óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû íà ïðîñòðàíñòâå ÑÍÃ ïðèõîäèòñÿ íà ñôåðó
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà  îêîëî 20%.
Ïðåòåíçèè, êàê ïðàâèëî, ïðåäúÿâëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
 íåñîáëþäåíèå ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíèçàöèÿìè (óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè, íàéìîäàòåëè)  èñïîëíèòåëÿìè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïî îôîðìëåíèþ äîãîâîðíûõ
îòíîøåíèé;
 íàâÿçûâàíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã,
óùåìëÿþùèõ ïðàâà ïîòðåáèòåëåé;
 íåñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà íà÷èñëåíèÿ è îïëàòû æèëèùíîêîììóíàëüíûõ óñëóã;
 íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
è îäíîñòîðîííèé îòêàç îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, ñâÿçàííûõ ñ òåïëî-, âîäîè ýëåêòðîñíàáæåíèåì æèëûõ ïîìåùåíèé (êâàðòèð) ãðàæäàí;
 íåâûïîëíåíèå æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííûìè îðãàíèçàöèÿìè
îáÿçàííîñòåé ïî íàäëåæàùåìó ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà æèëûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (â òîì ÷èñëå ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, ëåñòíè÷íûõ êëåòîê,
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ïîäúåçäîâ è êðûø), òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ëèôòîâ è ïðèáîðîâ ó÷åòà,
âûâîçó áûòîâûõ îòõîäîâ, ñîäåðæàíèþ ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè è ò.ä.1
Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå:
1) Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü;
2) Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé æèëèùíîêîììóíàëüíûõ óñëóã» îò 16 èþëÿ 2008 ãîäà ¹ 405  Ç (Äàëåå  Çàêîí î çàùèòå
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã);
3) Ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü «Î ìåðàõ ïî
ðåàëèçàöèè Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã» îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 99.
Ó÷àñòíèêàìè îòíîøåíèé â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé æèëèùíîêîììóíàëüíûõ óñëóã ÿâëÿþòñÿ ïîòðåáèòåëü, èñïîëíèòåëü, îáùåñòâåííûå
îáúåäèíåíèÿ ïîòðåáèòåëåé, ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è èíûå îðãàíèçàöèè
â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü, åäèíñòâåííîé ñðåäè ñòðàí
ÑÍÃ, ïðèíÿò è äåéñòâóåò Çàêîí Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, êîòîðûé íàïðàâëåí íà îïðåäåëåíèå ïðàâîâûõ,
îðãàíèçàöèîííûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ îñíîâ çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ñîãëàñíî äàííîìó Çàêîíó ïîä æèëèùíî-êîììóíàëüíîé óñëóãîé
ïîíèìàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà ïîääåðæàíèå è (èëè) âîññòàíîâëåíèå
íàäëåæàùåãî ñàíèòàðíîãî è (èëè) òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ æèëûõ äîìîâ,
æèëûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ ïîìåùåíèé, ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè, îáåñïå÷åíèå
èõ áëàãîóñòðîåííîñòè, êîìôîðòíûõ è áåçîïàñíûõ óñëîâèé äëÿ ïðîæèâàíèÿ
ãðàæäàí.
Ïîòðåáèòåëü  ôèçè÷åñêîå ëèöî, èìåþùåå íàìåðåíèå çàêàçàòü ëèáî
çàêàçûâàþùåå æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè èëè ïîëüçóþùååñÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ëè÷íûõ, ñåìåéíûõ, äîìàøíèõ
è èíûõ íóæä, íå ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
Èñïîëíèòåëü  þðèäè÷åñêîå ëèöî, åãî ôèëèàë, ïðåäñòàâèòåëüñòâî, èíîå
îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå, ðàñïîëîæåííîå âíå ìåñòà íàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èëè èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, îêàçûâàþùèå ïîòðåáèòåëÿì æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè íà îñíîâå äîãîâîðà.
Ñòàòüåé 4 Çàêîíà î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã, âñå æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè êëàññèôèöèðóþòñÿ íà:
1) îñíîâíûå æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè  æèëèùíî-êîììóíàëüíûå
óñëóãè, êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå è îáåñïå÷èâàþò
1 Àêòóàëüíûå âîïðîñû çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â ãîñóäàðñòâàõ-ó÷àñòíèêàõ ÑÍÃ:
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé îáçîð, Êîíñóëüòàöèîííûé ñîâåò ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ, Ìîñêâà 2012, ñ. 3031.
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íåîáõîäèìóþ áëàãîóñòðîåííîñòü æèëûõ äîìîâ, æèëûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ ïîìåùåíèé, ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì
ñîîòâåòñòâóþùåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, èõ ñîîòâåòñòâèå óñòàíîâëåííûì
ñàíèòàðíûì è òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã îïðåäåëÿåòñÿ Ñîâåòîì Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü;
2) äîïîëíèòåëüíûå æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè  æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, êîòîðûå ìîãóò îêàçûâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíî ê îñíîâíûì
æèëèùíî-êîììóíàëüíûì óñëóãàì ïî äîãîâîðó ìåæäó èñïîëíèòåëåì è ïîòðåáèòåëåì.
Â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòåé ñîäåðæàíèÿ è öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñëåäóþùèå âèäû:
 êîììóíàëüíûå óñëóãè, âêëþ÷àþùèå ãîðÿ÷åå è õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå,
âîäîîòâåäåíèå (êàíàëèçàöèþ), ãàçî-, ýëåêòðî- è òåïëîñíàáæåíèå, ïîëüçîâàíèå ëèôòîì, âûâîç, îáåçâðåæèâàíèå è ïåðåðàáîòêó òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ;
 òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, âêëþ÷àþùåå ýêñïëóàòàöèþ îáùåãî èìóùåñòâà
æèëûõ äîìîâ, óáîðêó è îñâåùåíèå âñïîìîãàòåëüíûõ ïîìåùåíèé æèëûõ
äîìîâ, ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè, à òàêæå ðåìîíò óñîâåðøåíñòâîâàííûõ
ïîêðûòèé ïðîåçäîâ, ïðîõîäîâ, óõîä çà çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè;
 òåêóùèé ðåìîíò, îñóùåñòâëÿåìûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå;
 êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, îñóùåñòâëÿåìûé
â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå;
 óñëóãè ïî óïðàâëåíèþ æèëûì äîìîì èëè ãðóïïîé æèëûõ äîìîâ;
 èíûå æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Ê îñíîâíûì ïðàâàì ïîòðåáèòåëåé æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã îòíîñÿòñÿ:
1) ïðàâî íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé â æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóãàõ;
2) ïðàâî íà áåçîïàñíîñòü æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã;
3) ïðàâî íà èíôîðìàöèþ îá èñïîëíèòåëå è îêàçûâàåìûõ èì æèëèùíîêîììóíàëüíûõ óñëóãàõ;
4) ïðàâî íà âûáîð èñïîëíèòåëÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ íà êîíêóðåíòíîé îñíîâå;
5) ïðàâî íà ïðîñâåùåíèå â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã;
6) ïðàâî íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, âðåäà, ïðè÷èíåííûõ èñïîëíèòåëåì
æèçíè, çäîðîâüþ è (èëè) èìóùåñòâó ïîòðåáèòåëÿ âñëåäñòâèå íåîêàçàíèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ëèáî èõ îêàçàíèÿ ñ íåäîñòàòêàìè;
7) ïðàâî íà íàäëåæàùåå êà÷åñòâî æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã;
8) ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ, âêëþ÷àÿ ñóäåáíóþ, çàùèòó ñâîèõ ïðàâ;
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9) èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü2.
Ïðîöåäóðà ðàññìîòðåíèÿ òðåáîâàíèé ïîòðåáèòåëÿ â ñâÿçè ñ íåîêàçàíèåì
(îêàçàíèåì ñ íåäîñòàòêàìè) æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóãè óñòàíîâëåíà ñò. 20
Çàêîíà î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Øàã 1. Ïîòðåáèòåëü â óñòíîé (â ò.÷. ïî òåëåôîíó) èëè â ïèñüìåííîé ôîðìå
íàïðàâëÿåò ïðåòåíçèþ (óñòíîå ñîîáùåíèå) èñïîëíèòåëþ ëèáî â àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó, óêàçàííóþ â äîãîâîðå, î ôàêòå íåîêàçàíèÿ (îêàçàíèè
ñ íåäîñòàòêàìè) æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ðàáîòíèê èñïîëíèòåëÿ èëè
àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû, ïðèíÿâøèé óñòíîå ñîîáùåíèå (çàÿâêó),
îáÿçàí ñîîáùèòü ïîòðåáèòåëþ ñâåäåíèÿ î ëèöå, ïðèíÿâøåì ñîîáùåíèå
(çàÿâêó), è ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ñîîáùåíèÿ (çàÿâêè).
Øàã 2. Ðàáîòíèê èñïîëíèòåëÿ äîëæåí ïðèáûòü ê ïîòðåáèòåëþ íà
îñíîâàíèè óâåäîìëåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ íå ïîçäíåå ñðîêà, îïðåäåëåííîãî
äîãîâîðîì (òèïîâûìè äîãîâîðàìè, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà
Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ¹ 99, ýòîò ñðîê îïðåäåëåí â 1 äåíü).
Â ñëó÷àå íåîáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáèòåëåì äîñòóïà â æèëûå ïîìåùåíèÿ â çàðàíåå
ñîãëàñîâàííîå âðåìÿ, èñïîëíèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå
óêàçàííîãî ñðîêà.
Øàã 3. Ðàáîòíèê èñïîëíèòåëÿ, ïðèáûâøèé íà îñíîâàíèè óâåäîìëåíèÿ
ïîòðåáèòåëÿ, óñòàíàâëèâàåò ôàêò íàëè÷èÿ è ïðè÷èíû íåîêàçàíèÿ (îêàçàíèÿ
ñ íåäîñòàòêàìè) æèëèùíî-êîììóíàëüíîé óñëóãè (èëè íå ïîäòâåðæäàåò ôàêò
íåîêàçàíèÿ (íåêà÷åñòâåííîãî îêàçàíèÿ) æèëèùíî-êîììóíàëüíîé óñëóãè),
à òàêæå ñîñòàâëÿåò ïðåòåíçèîííûé àêò è â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ
íåêà÷åñòâåííîãî îêàçàíèÿ óñëóã ïðè íàëè÷èè òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
ñ ñîãëàñèÿ ïîòðåáèòåëÿ íåçàìåäëèòåëüíî îáåñïå÷èâàåò îêàçàíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîé óñëóãè ëèáî óñòðàíåíèå íåäîñòàòêîâ îêàçàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé óñëóãè.
Øàã 4. Íà îñíîâàíèè ïðåòåíçèîííîãî àêòà èñïîëíèòåëü óäîâëåòâîðÿåò
òðåáîâàíèÿ ïîòðåáèòåëÿ ëèáî íàïðàâëÿåò ïîòðåáèòåëþ ìîòèâèðîâàííûé
ïèñüìåííûé îòêàç â óäîâëåòâîðåíèè åãî òðåáîâàíèé.
Â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ èñïîëíèòåëåì ôàêòà íåîêàçàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé óñëóãè ëèáî óñòàíîâëåíèÿ òàêîãî ôàêòà â ðåçóëüòàòå íåçàâèñèìîé ïðîâåðêè (ýêñïåðòèçû) èëè ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà ïîòðåáèòåëü âïðàâå
òðåáîâàòü îêàçàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé óñëóãè è íå îïëà÷èâàòü æèëèùíîêîììóíàëüíóþ óñëóãó çà ïåðèîä ñ ìîìåíòà, óêàçàííîãî â ïðåòåíçèîííîì àêòå,
àêòå íåçàâèñèìîé ïðîâåðêè (ýêñïåðòèçû) èëè ñóäåáíîì ïîñòàíîâëåíèè, äî
ìîìåíòà íà÷àëà (âîçîáíîâëåíèÿ) îêàçàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé óñëóãè.
2 Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã: Çàêîí Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü,
16 èþëÿ 2008 ã.: â ðåäàêöèè Êîäåêñà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 28 àâãóñòà 2012 ã. ¹ 428-Ç, ÝòàëîíÁåëàðóñü [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] Íàöèîíàëüíûé öåíòð ïðàâîâîé èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü, Ìèíñê 2015.
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Òàêæå ïîòðåáèòåëü âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò òàêîé óñëóãè áåç âîçìåùåíèÿ
èñïîëíèòåëþ ðàñõîäîâ íà åå îêàçàíèå, à åñëè òàêàÿ óñëóãà óæå îêàçàíà, âïðàâå
ïî ñâîåìó âûáîðó òðåáîâàòü âîçâðàòà ïëàòû çà îêàçàííóþ æèëèùíî-êîììóíàëüíóþ óñëóãó, åñëè ýòî âîçìîæíî èñõîäÿ èç åå õàðàêòåðà, ëèáî
óìåíüøåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàííóþ æèëèùíî-êîììóíàëüíóþ óñëóãó,
ëèáî áåçâîçìåçäíîãî óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé óñëóãè,
åñëè ýòî òåõíè÷åñêè âîçìîæíî, ëèáî ïîâòîðíîãî îêàçàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé óñëóãè, åñëè ýòî òåõíè÷åñêè âîçìîæíî.
Øàã 5. Â ñëó÷àå îòêàçà â óäîâëåòâîðåíèè åãî òðåáîâàíèé ïîòðåáèòåëü âïðàâå çà ñâîé ñ÷åò îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå íåçàâèñèìîé ïðîâåðêè
(ýêñïåðòèçû) êà÷åñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîé óñëóãè (ôàêòà íåîêàçàíèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîé óñëóãè) è (èëè) îáæàëîâàòü òàêîé îòêàç â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå. Îáæàëîâàòü îòêàç íóæíî â ñðîê 1 ìåñÿö ñî äíÿ åãî ïîëó÷åíèÿ.
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
èñïîëíèòåëü âîçìåùàåò ïðè÷èíåííûå óáûòêè, âðåä è óïëà÷èâàåò íåóñòîéêó,
ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è (èëè)
äîãîâîðîì, åñëè íå äîêàæåò, ÷òî íàðóøåíèå ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ ïðîèçîøëî íå
ïî åãî âèíå.
Ïîòðåáèòåëü âïðàâå òðåáîâàòü îò èñïîëíèòåëÿ êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî
âðåäà, ïðè÷èíåííîãî íàðóøåíèåì ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã, íåçàâèñèìî îò ïîäëåæàùåãî âîçìåùåíèþ èìóùåñòâåííîãî âðåäà.
Ðàçìåð êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà îïðåäåëÿåòñÿ ñóäîì.
Öåíòðàëüíûì àïïàðàòîì Ìèíæèëêîìõîçà è îðãàíèçàöèÿìè ÆÊÕ
â ïðîøëîì ãîäó ðàññìîòðåíî ñâûøå 94 òûñ. îáðàùåíèé ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ
ëèö. Áîëåå 50% ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé êàñàëèñü âîïðîñîâ ýêñïëóàòàöèè
è ðåìîíòà æèëèùíîãî ôîíäà. Áîëüøèíñòâî ýòèõ îáðàùåíèé áûëî íåçàêîííî
çàðåãèñòðèðîâàíî è ðàññìîòðåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì «Îá îáðàùåíèÿõ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö», à íå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì «Î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã».
Â ñâÿçè ñ ýòèì, â 2014 ã. Êîìèòåòîì ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü óäåëÿëîñü áîëüøîå âíèìàíèå âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé â óêàçàííîé ñôåðå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáñóæäàåòñÿ âîïðîñ
î íåîáõîäèìîñòè ââåäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå
òðåáîâàíèé çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã». È ñ ýòèì íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ, òàê êàê óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî
ïèñüìåííûõ è óñòíûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî âîïðîñàì ÆÊÕ (ïî îòíîøåíèþ
ê 2012 ã. â 2013 ã. óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé â Áðåñòñêîé îáëàñòè íà
155%, â Ãîìåëüñêîé  128,3%, â Âèòåáñêîé  107,5%, â Ìèíñêîé  102,9%,
â ã. Ìèíñêå  101,9, â Ãðîäíåíñêîé ðîñò íå íàáëþäàëñÿ, â Ìîãèëåâñêîé 94,1%)3.
3 ÁÅËÒÀ  Íîâîñòè Áåëàðóñè 20102015, [online] <www.belta.by/ru/all_news/society/KGKvystupaet-za-vvedenie-administrativnoj-otvetstvennosti-za-narushenie-zakona-o-zaschite-prav-potrebitelej-ZhKU_i_664869.html/> (äîñòóï: 24.04.2015).
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Summary
Consumer rights protection in the field of housing
and communal services in the Republic of Belarus
Key words: Belarus, consumer, right protection, housing and communal service, quality of service.

Housing and communal services belong to the category of the most widely used
and necessary in everyday life, therefore the quality of services in this area should
comply with the requirements of technical acts of a normative nature, the laws and
the terms of the agreement. The participants of relations in the field of consumer
protection in the sphere of housing and communal are a consumer, contractor, social
groups of consumers, public authorities and other organizations - in accordance with
their competence. Over 20% of complaints related to violation of consumer rights,
addressed to the authorities in the CIS countries was related to property management, residential and municipal. In the Republic of Belarus as the only CIS countries, entered the Law on the Protection of consumer services, residential and municipal, the aim of which is to determine the legal, organizational and economic basis
for consumer protection services, housing and utilities.

Streszczenie
Ochrona praw konsumenta us³ug mieszkaniowo-komunalnych
w Republice Bia³oru
S³owa kluczowe: Bia³oru, konsument, ochrona praw, us³ugi mieszkaniowo-komunalne, jakoæ us³ug.

Us³ugi mieszkaniowo-komunalne nale¿¹ do kategorii najszerzej wykorzystywanych i niezbêdnych w ¿yciu codziennym, dlatego te¿ jakoæ wiadczonych us³ug
w tej dziedzinie winna odpowiadaæ wymaganiom aktów technicznych o charakterze
normatywnym, ustawom oraz warunkom umowy. Uczestnikami stosunków w dziedzinie ochrony praw konsumenta w sferze mieszkaniowo-komunalnej s¹ konsument,
wykonawca, spo³eczne ugrupowania konsumentów, pañstwowe organy i pozosta³e
organizacje  zgodnie z ich kompetencjami. Ponad 20% skarg dotycz¹cych naruszenia praw konsumenta, skierowanych do organów w³adzy na terenie pañstw WNP,
mia³o zwi¹zek z gospodarowaniem mieniem mieszkaniowo-komunalnym. W Republice Bia³oru, jako jedynym z pañstw WNP, wesz³a w ¿ycie ustawa o ochronie
praw konsumenta us³ug mieszkaniowo-komunalnych, celem której jest okrelenie
prawnych, organizacyjnych oraz ekonomicznych podstaw ochrony praw konsumenta
us³ug mieszkaniowo-komunalnych.
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Zasady s³usznoci jako podstawa orzekania
w arbitra¿u gospodarczym
Wprowadzenie
Poddanie sprawy pod rozstrzygniêcie w arbitra¿u gospodarczym oznacza wy³¹czenie jej wol¹ stron spod kompetencji s¹dów pañstwowych. Autonomia stron przejawia siê jednak nie tylko w samym wyborze arbitra¿u jako sposobu rozstrzygniêcia
istniej¹cego albo mog¹cego wyst¹piæ w przysz³oci sporu, ale tak¿e w mo¿liwoci
wp³ywania na kszta³t postêpowania oraz wyboru podstawy orzekania. Sporód innych alternatywnych metod rozwi¹zywania sporów arbitra¿ wyró¿nia siê tym, ¿e
rozstrzygniêcie arbitrów ma wi¹¿¹cy charakter1.
W tym kontekcie du¿e znaczenie dla stron bêdzie mia³ przemylany wybór
podstawy orzekania, poniewa¿ bêdzie ona mia³a znacz¹cy wp³yw na ostateczny
wynik postêpowania arbitra¿owego. Strony maj¹ mo¿liwoæ okrelenia, jakie prawo
lub zasady prawne bêd¹ mia³y zastosowanie do ich sporu. Tak¹ regulacjê zawiera na
gruncie prawa polskiego art. 1194 § 2 k.p.c.2 Jest to w arbitra¿u miêdzynarodowy
standard. Do harmonizacji przepisów krajowych w tym zakresie d¹¿y ustawa modelowa UNCITRAL o miêdzynarodowym arbitra¿u handlowym3. Na ustawie modelowej opar³o swoje regulacje prawne dotycz¹ce arbitra¿u w ca³oci lub w czêci ju¿
67 pañstw, w tym Polska4. Ponadto w pimiennictwie wskazuje siê, ¿e ka¿e pañstwo
wprowadzaj¹ce zmiany w swoim prawie arbitra¿owym w jakim stopniu korzysta
1

W. Brych, Arbitra¿  alternatywa z przysz³oci¹, Monitor Prawniczy  dodatek 2009, nr 1, s. 3.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.,
poz. 101).
3 Ustawa z 1985 r., znowelizowana w 2006 r., [online] <www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html> (dostêp: 25.05.2015).
4 Zob. [online] <www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html>, (dostêp: 25.05.2015).
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z tych norm5. W podobny sposób odnosz¹ siê do tego zagadnienia regulaminy
sta³ych s¹dów arbitra¿owych6.
Podstaw¹ rozstrzygniêcia mog¹ byæ jednak nie tylko przepisy lub zasady prawne okrelone przez strony albo  w razie braku dyspozycji stron w tym zakresie
 przez arbitrów, ale tak¿e zasady s³usznoci7. Strony nie decyduj¹ siê na takie
rozwi¹zanie tak czêsto, jak mog³oby siê wydawaæ  w Miêdzynarodowym S¹dzie
Arbitra¿owym przy Miêdzynarodowej Izbie Handlowej w latach 20072011 by³o to
mniej ni¿ 1% spraw, w których w³aciwe prawo zosta³o okrelone przez strony8.
Orzekania na zasadach s³usznoci nie nale¿y ³¹czyæ bezporednio z orzekaniem na
podstawie zasad ogólnych prawa albo zwyczajów handlowych9 ani z orzekaniem na
podstawie materialnoprawnych przepisów zawieraj¹cych klauzule generalne10. Upowa¿niaj¹c arbitra do orzekania na zasadach s³usznoci, strony upowa¿niaj¹ go do
kierowania siê wewnêtrznym poczuciem sprawiedliwoci.

1. Uprawnienie arbitrów do orzekania na zasadach s³usznoci
Zasad¹ jest, ¿e oparcie rozstrzygniêcia na zasadach s³usznoci wymaga wyranego upowa¿nienia przez strony sporu11 . Inaczej wiêc ni¿ w przypadku okrelenia
przez strony w³aciwego prawa, nie wystarczy dorozumiany wybór12. Postanowienia
ustaw krajowych czy regulaminów arbitra¿owych nie zawieraj¹ odniesienia wprost
do ¿adnej konkretnej formy owiadczenia woli. Wskazuje siê, ¿e upowa¿nienie nie
wymaga formy w³aciwej do zapisu na s¹d polubowny, chyba ¿e w zapisie strony
wskaza³y ju¿ prawo w³aciwe do rozstrzygania sporów w postêpowaniu arbitra¿owym, poniewa¿ w takiej sytuacji zachodzi w¹tpliwoæ, czy upowa¿nienie to nie
modyfikuje treci istniej¹cego ju¿ zapisu13. Uwaga ta jest o tyle istotna, ¿e strony a¿
5 P. Sanders, Unity and diversity in adoption of the model law, Arbitration International 1995,
nr 1, s. 1.
6 Zob. np. § 6 ust. 1 regulaminu S¹du Arbitra¿owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, art. 21
ust. 1 regulaminu arbitra¿owego Miêdzynarodowej Izby Handlowej, art. 27 ust. 1 regulaminu wiedeñskiego.
7 Np. art. 1194 § 1 in fine k.p.c., art. 28 ust. 3 ustawy modelowej, art. 21 ust. 3 regulaminu
arbitra¿owego Miêdzynarodowej Izby Handlowej.
8 J. Fry, S. Greenberg, F. Mazza, The Secretariats Guide to ICC Arbitration, International
Chamber of Commerce, Pary¿ 2012, s. 223.
9 K. Ryszkowski, Orzekanie na zasadach s³usznoci w postêpowaniu przed s¹dem arbitra¿owym
 summum ius summa iniuria?, ADR. Arbitra¿ i Mediacja 2011, nr 1, s. 54.
10 A. Malarewicz-Jakubów, Klauzule generalne i zasady s³usznoci, Bia³ostockie Studia Prawnicze 2014, nr 17, s. 154.
11 Zob. w zakresie innych rozwi¹zañ prawnych: I.C. Kamiñski, Zasady s³usznoci jako podstawa
orzekania w obrocie cywilnym i handlowym, Pañstwo i Prawo 1993, nr 4, s. 47.
12 P. Pru, [w:] M. Manowska (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, LexisNexis,
Warszawa 2013, s. 1794.
13 P. Bielarczyk, Rozstrzyganie sporów arbitra¿owych wed³ug zasad s³usznoci w oparciu o polski porz¹dek prawny, [w:] Ksiêga pami¹tkowa 60-lecia S¹du Arbitra¿owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, red. J. Okolski, Warszawa 2010, s. 153.
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do momentu wydania wyroku mog¹ zdecydowaæ siê na upowa¿nienie arbitrów do
rozstrzygniêcia sporu na zasadach s³usznoci14. W przypadkach, gdy nie powstaje
problem zmiany treci zapisu na s¹d polubowny, upowa¿nienie mo¿e byæ dokonane
w dowolnej formie, np. ustnie na rozprawie15, choæ dobr¹ praktyk¹ jest uzyskanie
od stron pisemnego dowodu lub potwierdzenia tego upowa¿nienia16.
Wydaje siê zasadniczo mo¿liwe ustalenie przez strony, ¿e arbitrzy bêd¹ umocowani do orzekania na zasadach s³usznoci tylko w odniesieniu do niektórych zagadnieñ. Jest to koncepcja zaczerpniêta z miêdzynarodowego prawa kontraktów, oparta
na rozwa¿aniach dotycz¹cych dopuszczalnoci rozszczepienia statutu kontraktowego (splitting, dépeçage). Na gruncie prawa europejskiego rozwa¿ania te prowadzone
s¹ na tle art. 3 ust. 1 zd. 3 rozporz¹dzenia Rzym I17, stanowi¹cego, ¿e strony mog¹
dokonaæ wyboru prawa w³aciwego dla ca³ej umowy lub tylko jej czêci. W doktrynie cieraj¹ siê w tym zakresie dwa stanowiska: restryktywne, które ogranicza mo¿liwoæ stosowania ró¿nych porz¹dków prawnych tylko do takich czêci umowy,
które samodzielnie reguluj¹ odrêbne od siebie stosunki zobowi¹zaniowe, oraz liberalne, wed³ug którego czêci umowy poddane w³aciwoci ró¿nych systemów prawnych nie musz¹ posiadaæ cechy takiej samodzielnoci18. Wiêcej swobody w tym
zakresie przyznaj¹ stronom przedstawiciele amerykañskiej kultury prawnej19. Zasada swobody kontraktowania ostatecznie wydaje siê przewa¿aæ nad zasad¹ jednolitoci statutu kontraktowego  wprawdzie wybór praw ró¿nych pañstw dla ró¿nych
elementów umowy powinien byæ motywowany realn¹ potrzeb¹ takiego wyboru
i w praktyce zdarza siê jedynie w szczególnych sytuacjach, to w momencie, kiedy
strony wyranie wyrazi³y tak¹ wolê, nie nale¿y interpretowaæ jej inaczej ni¿ w³anie
jako wolê rozszczepienia statutu20.
Podobnie w arbitra¿u generalnie wyra¿ane s¹ opinie, ¿e strony mog¹ zdecydowaæ, by jedynie niektóre aspekty ich sporu rozstrzygane by³y na zasadach s³usznoci, choæ  tak, jak i w doktrynie prawa prywatnego miêdzynarodowego  podnoszony jest problem pewnej nieprzewidywalnoci rozstrzygniêæ w takich sporach,
a tak¿e negatywnego wp³ywu tego typu postanowieñ na równ¹ pozycjê stron
w postêpowaniu arbitra¿owym21. Niepe³na przewidywalnoæ rozstrzygniêcia zdaje
siê jednak nale¿eæ do istoty orzekania na zasadach s³usznoci22. Warto przy tym
14

R. Morek, Mediacja i arbitra¿. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 232.
A.J. Bìlohlávek, Application of law in arbitration, ex aequo et bono and amiable compositeur,
Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, nr 3, s. 26.
16 J. Fry, S. Greenberg, F. Mazza, op. cit., s. 230.
17 Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.
w sprawie prawa w³aciwego dla zobowi¹zañ umownych (Dz.Urz. L 177 z dnia 4 lipca 2008).
18 M. Wojewoda, Zasada jednolitoci statutu kontraktowego w konwencji rzymskiej o prawie
w³aciwym dla zobowi¹zañ umownych, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2008, z. 3, s. 666667.
19 P.E. Nygh, Autonomy in international contracts, Nowy Jork 1999, s. 129.
20 Ibidem, s. 135136.
21 A.J. Bìlohlávek, op. cit., s. 3435.
22 K. Ryszkowski, op. cit., s. 61.
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zauwa¿yæ, ¿e arbiter nie ma ca³kowitej dowolnoci w rozstrzyganiu sprawy i prowadzeniu postêpowania  musi opieraæ siê na zgromadzonych w sprawie dowodach23.

2. Orzekanie ex aequo et bono i jako amiable compositeur
Chocia¿ stosunkowo czêsto mo¿na natkn¹æ siê na odnoszenie siê do orzekania
na zasadach s³usznoci jako do pewnego monolitu, to jednak w tym kontekcie
wyró¿nia siê dwie instytucje: orzekanie ex aequo et bono oraz jako amiable compositeur. Wprost nazywane s¹ one w wielu aktach normatywnych dotycz¹cych arbitra¿u. Artyku³ VII ust. 2 konwencji europejskiej o miêdzynarodowym arbitra¿u handlowym wydaje siê uto¿samiaæ orzekanie na zasadach s³usznoci tylko z orzekaniem
jako amiable compositeur. Ustawa modelowa UNCITRAL w art. 28 ust. 3 wyró¿nia
z kolei oba modele. Artyku³ 1194 § 1 k.p.c. pos³uguje siê po prostu formu³¹ wed³ug
zasad s³usznoci; podobnie uczynili ustawodawcy Niemiec, Austrii i Szwajcarii
(nach Billigkeit)24. Regulaminy arbitra¿owe wykazuj¹ raczej tendencjê do wymieniania obu tych sposobów orzekania25.
Orzekanie ex aequo et bono  wed³ug tego, co s³uszne i dobre  jest tym, co
wyra¿a istotê orzekania na zasadach s³usznoci. Orzekaj¹c ex aequo et bono, a wiêc
sensu stricto na zasadach s³usznoci, arbitrzy maj¹ dokonaæ oceny s³usznociowej
wed³ug kryteriów subiektywnych, tj. tego, co mieci siê w ich koncepcji sprawiedliwego rozstrzygniêcia sporu26. Nie s¹ zwi¹zani normami prawnymi, w tym przepisami ius cogens, a ogranicza ich jedynie zasada porz¹dku publicznego27. Arbiter
orzekaj¹cy na zasadach s³usznoci co do zasady nie opiera rozstrzygniêcia na przyporz¹dkowaniu stanu faktycznego do generalnej i abstrakcyjnej normy prawnej, ale
sam tworzy normê indywidualn¹ i konkretn¹, odpowiedni¹ do konkretnego sporu28.
Koncepcja orzekania jako amiable compositeur wywodzi siê natomiast z prawa
francuskiego i przede wszystkim we Francji istnieje w swojej oryginalnej formie,
23

R. Morek, op. cit., s. 232.
Zob. § 1051 ust. 3 niemieckiego k.p.c. (Zivilprozessordnung), § 603 ust. 3 austriackiego k.p.c.,
art. 381 ust. 1 lit. b szwajcarskiego k.p.c., art. 187 ust. 2 szwajcarskiej ustawy o prawie prywatnym
miêdzynarodowym (Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht).
25 Tak art. 35 ust. 2 regulaminu arbitra¿owego UNCITRAL, art. 21 ust. 3 regulaminu arbitra¿owego Miêdzynarodowej Izby Handlowej, art. 27 ust. 3 regulaminu wiedeñskiego, sekcja 23.3 regulaminu
Niemieckiego Instytutu Arbitra¿owego, art. 22 ust. 3 regulaminu Instytutu Arbitra¿owego Sztokholmskiej Izby Handlowej, regu³a 27.2 regulaminu Centrum Arbitra¿u Miêdzynarodowego w Singapurze.
26 T. Ereciñski, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, red. T. Ereciñski, C.H. Beck,
Warszawa 2012, s. 793.
27 M. Szymañska, w: P. Nowaczyk, A. Szumañski, M. Szymañska, Regulamin arbitra¿owy UNCITRAL. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 468. Pogl¹d przeciwny w zakresie mo¿liwoci wy³¹czenia norm ius cogens prezentuje np. M. Arroyo, Arbitration in Switzerland. The practicioners guide,
Kluwer Law International 2013, s. 768769.
28 B. Berger, F. Kellerhals, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz,
Stämpfli Verlag, Berno 2006, s. 465.
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polegaj¹cej na tym, ¿e arbitrzy orzekaj¹ wprawdzie w oparciu o przepisy lub zasady
prawa, ale dysponuj¹ mo¿liwoci¹ wp³ywania na efekt zastosowania tych norm
prawnych poprzez m.in. odwo³anie siê do s³usznoci29 lub wspólnego interesu
stron30. Taki sposób orzekania zna równie¿ np. praktyka szwajcarska. W pewnym
uproszczeniu mo¿na stwierdziæ, ¿e podczas gdy orzekanie ex aequo et bono zwalnia
arbitrów z korzystania z jakichkolwiek norm prawnych, to orzekanie jako amiable
compositeur oznacza ich stosowanie, ale w odpowiednio zmodyfikowany sposób31.
Ten klarowny podzia³ rozmywa siê jednak w szczególnoci w miêdzynarodowym arbitra¿u gospodarczym, gdzie stykaj¹ siê ze sob¹ ró¿ne systemy prawne
i sposoby pojmowania tej instytucji. Oba te modele orzekania, ex aequo et bono i jako
amiable compositeur, s¹ w praktyce postrzegane jako bardzo do siebie zbli¿one32.
Odnotowaæ mo¿na na przyk³ad co w rodzaju szerszego i wê¿szego rozumienia
amiable compositeur, gdzie w szerszym rozumieniu arbitrzy powinni kierowaæ siê
jedynie zasadami sprawiedliwoci, pomijaj¹c zupe³nie prawo materialne i nie kieruj¹c siê tym, czy uzyskane rozstrzygniêcie jest zgodne z jego przepisami, za
w rozumieniu wê¿szym punkt wyjcia mia³oby stanowiæ zastosowanie norm prawnych, z póniejsz¹ mo¿liwoci¹ odst¹pienia od ich stosowania, je¿eli nie prowadzi³oby to do wydania sprawiedliwego wyroku33.
Odwrotnym zjawiskiem jest tendencja do uto¿samiania amiable compositeur
z rodzajem odrêbnej procedury. Prawnicy z pañstw common law nie postrzegaj¹
amiable composition jako sposobu wykorzystania zasad s³usznoci w postêpowaniu
arbitra¿owym, ale jako rodzaj koncyliacyjnego rozwi¹zania sporu34. Równie¿
w pimiennictwie niektórych innych pañstw  w opinii przynajmniej czêci autorów
 orzekanie jako amiable compositeur wyranie zbli¿a siê do procedur o charakterze
koncyliacyjnym35, a owe koncyliacyjne uprawnienia arbitra s¹ jasno oddzielane
od rozstrzygania sporu ex aequo et bono36. Jednak w polskiej doktrynie nawet
autorzy broni¹cy tezy o odrêbnoci instytucji amiable compositeur od orzekania na
zasadach s³usznoci w arbitra¿u podnosz¹, ¿e choæ rzeczywicie rozstrzygniêcie
w tym trybie powinno przede wszystkim d¹¿yæ do odbudowania relacji miêdzy
stronami, to jednak jest ono nadal wi¹¿¹cym dla stron rozstrzygniêciem osoby trzeciej, a tym samym adjudykacyjny charakter ca³ego postêpowania przes¹dza o zakwalifikowaniu go jako pochodnej arbitra¿u37. W pierwotnym zamyle amiable
29

A.J. Bìlohlávek, op. cit., s. 32.
A. Wach, Lamiable composition jako samodzielna forma rozwi¹zywania sporów prawnych,
Radca Prawny 2004, nr 6, s. 125.
31 M. Arroyo, op. cit., s. 771.
32 T. Ereciñski, op. cit., s. 794.
33 J. Fry, S. Greenberg, F. Mazza, op. cit., s. 231.
34 A. Wach, op. cit., s. 121.
35 Zob. np. A.S. Caramelo, Arbitration in equity and amiable composition under Portugese law,
Journal of International Arbitration 2008, nr 5, s. 577578.
36 J. Suchoa, R. Huèková Palková, Autonomy of arbitrators  decision-making on the basis of ex
aequo et bono, Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2012, nr 2, s. 266.
37 A. Wach, op. cit., s. 123 i 128.
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compositeur odnosi³o siê jednak z ca³¹ pewnoci¹ do rozstrzygania meritum sporu,
nie za do sposobu procedowania38; tym niemniej w zasadzie nie jest wykluczone
upowa¿nienie arbitrów do rozstrzygania kwestii proceduralnych na zasadach s³usznoci39.
Je¿eli przyjmie siê przekonuj¹c¹ zdaniem autorki tezê, ¿e oba podejcia dotycz¹
merytorycznego rozstrzygania sporu, to w istocie ich precyzyjne rozró¿nienie nie
jest ³atwe. Wprawdzie przyznaj¹ one ró¿ny priorytet poszczególnym podstawom
orzekania, preferuj¹c odpowiednio zasady s³usznoci albo normy prawne, to jednak
zarówno amiable compositeur mo¿e odwo³aæ siê do zasad s³usznoci, uzasadniaj¹c
w ten sposób odst¹pienie od stosowania norm prawnych40, jak i arbiter orzekaj¹cy
ex aequo et bono mo¿e oprzeæ swoje rozstrzygniêcie na przepisach prawa materialnego, o ile w uzasadnieniu wska¿e, jakie regu³y sprawiedliwoci zastosowa³, ustalaj¹c, ¿e przepisy te s¹ s³uszne i orzeczenie wydane z ich zastosowaniem bêdzie
sprawiedliwe41. Bez szczegó³owej analizy toku rozumowania arbitra nie bêdzie
mo¿liwe ustalenie, który z tych sposobów zastosowa³.
W doktrynie mo¿na napotkaæ pogl¹dy, ¿e zaprezentowane wy¿ej rozumienie
orzekania jako amiable compositeur, odwo³uj¹ce siê do jego genezy i rozumienia
w pañstwie jego pochodzenia, nie dotyczy arbitra¿u miêdzynarodowego  szczególnie tam, gdzie do sprawy nie ma zastosowania prawo francuskie  i w takich przypadkach nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e arbiter jest upowa¿niony do pomijania wszelkich
regu³ prawa42. Takie postawienie kwestii budzi jednak w¹tpliwoci, poniewa¿ skoro
strony wiadomie upowa¿ni³y arbitra do rozstrzygniêcia jako amiable compositeur,
to ten sposób orzekania, który przypuszczalnie mia³y na myli, powinien byæ respektowany tak¿e w innych jurysdykcjach ni¿ Francja43. Rzeczywisty problem mo¿e
pojawiæ siê wtedy, gdy sformu³owanie u¿yte przez strony nie przes¹dza jednoznacznie, który z modeli orzekania mia³y one na myli, za lex arbitri lub regulamin
arbitra¿owy, któremu poddane jest postêpowanie, dopuszcza wprost obie te formy
albo  jak art. 1194 k.p.c.  nie czyni miêdzy nimi rozró¿nienia. Wydaje siê, ¿e
w wielu jurysdykcjach, którym koncepcja amiable compositeur jest doæ obca
(w tym sensie, ¿e nieznana w swej czystej formie uczestnikom obrotu niebêd¹cym
prawnikami), mo¿liwe by³oby przyjêcie swego rodzaju domniemania, ¿e przez
orzekanie na zasadach s³usznoci strony rozumia³y orzekanie ex aequo et bono.

38

Por. A.J. Bìlohlávek, op. cit., s. 30.
B. Berger, F. Kellerhals, op. cit., s. 468.
40 T. Ereciñski, op. cit., s. 793794.
41 A.J. Bìlohlávek, op. cit., s. 33; A. Lizer-Klatka, Pojêcie orzekania na zasadach s³usznoci
w miêdzynarodowym arbitra¿u handlowym, Pañstwo i Prawo 2000, z. 1, s. 66.
42 A. Lizer-Klatka, op. cit., s. 65.
43 B. Berger, F. Kellerhals, op. cit., s. 469.
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3. Granice orzekania na zasadach s³usznoci
w arbitra¿u gospodarczym
Wspomniane ju¿ zosta³o, ¿e orzeczenie na zasadach s³usznoci nie mo¿e byæ
wydane w sposób dowolny. Trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e brak którejkolwiek z wymaganych przes³anek  tj. upowa¿nienia udzielonego przez strony, dopuszczalnoci wydawania takich orzeczeñ w krajowym porz¹dku prawnym lub przestrzegania przez
arbitrów granic orzekania na zasadach s³usznoci  skutkuje mo¿liwoci¹ uchylenia
wyroku lub odmow¹ jego uznania lub stwierdzenia wykonalnoci44. Oprócz koniecznoci zachowania pewnych wymogów proceduralnych, arbitrzy powinni
uwzglêdniæ tak¿e ograniczenia materialne.
Pierwszym i byæ mo¿e najwa¿niejszym pojêciem jest tu porz¹dek publiczny
 zarówno rozumiany negatywnie, w formie klauzuli porz¹dku publicznego, jak
i pozytywnie, pod postaci¹ przepisów wymuszaj¹cych swoje zastosowanie. Klauzula
porz¹dku publicznego umo¿liwia s¹dowi delibacyjnemu uchylenie (na wniosek strony) wyroku arbitra¿owego45 albo odmowê jego uznania lub stwierdzenia jego wykonalnoci46 wszêdzie tam, gdzie wyrok ten by³by sprzeczny z podstawowymi zasadami
porz¹dku prawnego danego pañstwa, ewentualnie z zasadami miêdzynarodowego porz¹dku prawnego. Na gruncie prawa polskiego wypowiedzia³ siê na temat stosowania klauzuli porz¹dku publicznego S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 3 wrzenia
2009 r.47, stwierdzaj¹c, ¿e przez podstawowe zasady porz¹dku prawnego [...] nale¿y rozumieæ nie tylko normy konstytucyjne, ale i naczelne normy w poszczególnych
dziedzinach prawa. Przepisy wymuszaj¹ce swoje zastosowanie s¹ to natomiast
przepisy, które s¹ bezwzglêdnie stosowane w sensie kolizyjnoprawnym, czyli do
ich zastosowania dojdzie [...] bez wzglêdu na prawo w³aciwe dla danego stosunku48. Takie ich stosowanie motywowane jest ich szczególnym znaczeniem dla
ochrony porz¹dku publicznego pañstwa49. Przepisy te nie znajd¹ jednak zastosowania w arbitra¿u na zasadach s³usznoci, poniewa¿ w takim postêpowaniu arbiter
rozstrzyga na podstawie swojego subiektywnego odczucia prawnego i nie wystêpuje
w nim prawo, które jest stosowane z samej swej istoty50.
44

M. Hilgard, A.E. Bruder, Unauthorised amiable compositeur?, Dispute Resolution International 2014, nr 1, s. 5859.
45 Zob. np. art 1206 § 2 pkt 2 k.p.c., § 1059 ust. 2 pkt 2 lit. b niemieckiego k.p.c.
46 Zob. np. art. V ust. 2 lit b konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych
orzeczeñ arbitra¿owych, art. 1214 § 3 pkt 2 k.p.c.
47 Sygn. akt I CSK 53/09, System Informacji Prawnej LEX nr 527154.
48 B. Fuchs, Przepisy wymuszaj¹ce swoje zastosowanie w nowej ustawie Prawo prywatne miêdzynarodowe, [w:] Wspó³czesne wyzwania prawa prywatnego miêdzynarodowego, red. J. Poczobut,
Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 69.
49 M.A. Zachariasiewicz, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 20A: Prawo prywatne miêdzynarodowe, red. M. Pazdan, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 436.
50 J. Beulker, Die Eingriffsnormenproblematik in internationalen Schiedsverfahren, Mohr Siebeck, Tübingen 2005, s. 240.
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Kolejnym zagadnieniem, na które nale¿y zwróciæ uwagê, jest uwzglêdnianie
przez arbitrów postanowieñ umowy oraz zwyczajów handlowych. Artyku³ 1194
§ 2 k.p.c. stanowi, ¿e w ka¿dym przypadku s¹d polubowny bierze pod uwagê postanowienia umowy oraz ustalone zwyczaje maj¹ce zastosowanie do danego stosunku
prawnego. Wskazuje siê, ¿e arbiter orzekaj¹cy na zasadach s³usznoci ma wiêc tylko
obowi¹zek uwzglêdniania, ale ju¿ nie  bezwzglêdnego stosowania zwyczajów handlowych, jest natomiast zwi¹zany postanowieniami umownymi51. Interpretacja taka
nie wynika wprost z wyk³adni jêzykowej przepisu. Analogiczny przepis art. 28
ust. 4 ustawy modelowej UNCITRAL jest w tym zakresie klarowniejszy, poniewa¿
stanowi, ¿e trybuna³ powinien orzekaæ w zgodzie z postanowieniami kontraktu
i powinien braæ pod uwagê zwyczaje handlowe. W doktrynie podnosi siê te¿, ¿e
istnieje w tym zakresie ró¿nica pomiêdzy orzekaniem ex aequo et bono i jako
amiable compositeur, poniewa¿ wy³¹czenie lub modyfikacja umowy wi¹¿¹cej strony
nie jest mo¿liwa tylko w tym pierwszym przypadku52. Nie jest to jednak pogl¹d
jednolity  zgodnie z innym stanowiskiem, arbiter orzekaj¹cy jako amiable compositeur jest zwi¹zany postanowieniami umowy stron, ale interpretuj¹c je powinien
mieæ na uwadze raczej wzglêdy s³usznoci ni¿ normy prawne53.
Mo¿e te¿ budziæ w¹tpliwoci, czy i w jakim zakresie arbiter orzekaj¹cy ex
aequo et bono mo¿e posi³kowaæ siê przepisami prawnymi. W przypadku, gdy wyda
orzeczenie na zasadach s³usznoci bez upowa¿nienia lub z przekroczeniem upowa¿nienia udzielonego przez strony, mo¿liwe jest uchylenie orzeczenia. W odwrotnym
przypadku, gdy arbiter upowa¿niony do orzekania ex aequo et bono rozstrzygnie
spór na podstawie przepisów prawa, uchylenie orzeczenia bêdzie dopuszczalne
w wyj¹tkowych i nietypowych przypadkach, gdy doprowadzi³o to do niesprawiedliwego rozstrzygniêcia54. Nie ma zakazu stosowania przepisów prawa materialnego
w orzekaniu ex aequo et bono i arbiter mo¿e zarówno najpierw rozwa¿yæ sprawê
z punktu widzenia najcilej zwi¹zanego z ni¹ prawa, jak i po jej rozstrzygniêciu
skontrolowaæ, czy orzekanie na podstawie prawa doprowadzi³oby do porównywalnych rezultatów55. Mo¿e tak¿e zdecydowaæ o zastosowaniu wprost prawa w³aciwego lub innego, np. w najbardziej wyczerpuj¹cy sposób reguluj¹cego materiê sporu56,
albo o zastosowaniu normy zwyczajowej57. Arbiter zobowi¹zany jest w tym przypadku jedynie do poszukiwania s³usznego i sprawiedliwego rozstrzygniêcia sporu58. Jego os¹d nie powinien byæ przypadkowy, ale oparty na zasadach prawa,
precedensach, pogl¹dach doktryny lub te¿ poparty jego w³asnymi przemyleniami59.
51

T. Ereciñski, op. cit., s. 794.
K. Ryszkowski, op. cit., s. 55.
53 J. Fry, S. Greenberg, F. Mazza, op. cit., s. 231.
54 R. Geimer, [w:] Zöller Zivilprozeßordnung, Kolonia 2001, s. 2409.
55 B. Berger, F. Kellerhals, op. cit., s. 465.
56 I.C. Kamiñski, Uprawnienia sêdziów i arbitrów orzekaj¹cych na podstawie regu³ s³usznoci,
Problemy Prawne Handlu Zagranicznego 2000, t. 19/20, s. 7172.
57 A. Lizer-Klatka, op. cit., s. 67.
58 K. Ryszkowski, op. cit., s. 55.
59 J. Suchoa, R. Huèková Palková, op. cit., s. 267.
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Podsumowanie
Odwo³ywanie siê w orzekaniu do zasady s³usznoci nie jest elementem obcym,
poniewa¿ czasem sam przepis prawa materialnego odsy³a do klauzul generalnych,
umo¿liwiaj¹cych pe³niejsze uwzglêdnienie szczególnych okolicznoci konkretnej
sytuacji60. Jednak orzekanie wy³¹cznie w oparciu o zasady s³usznoci jest nieznane
s¹dom pañstwowym. Arbiter w arbitra¿u gospodarczym mo¿e orzekaæ na zasadach
s³usznoci tylko w takim zakresie, w jakim zostanie do tego upowa¿niony przez
strony. S³usznoæ jako podstawa orzekania nie jest czêsto wybierana przez strony.
Takie orzeczenia cechuj¹ siê pewn¹ nieprzewidywalnoci¹, dlatego poleca siê taki
wybór w szczególnych wypadkach i tylko wtedy, gdy strony maj¹ zaufanie do kompetencji i zdrowego rozs¹dku arbitra61. Ich zalet¹ jest natomiast wiêksza elastycznoæ i mo¿liwoæ rozwa¿enia okolicznoci ka¿dej sprawy62.
Orzekanie na zasadach s³usznoci nie powinno byæ dowolne ani przypadkowe.
Konieczne jest zarówno przeprowadzenie postêpowania dowodowego, jak i uzasadnienie wyroku. W uzasadnieniu arbiter powinien wskazaæ, jakimi przes³ankami siê
kierowa³, jakie zasady sprawiedliwoci uzna³ za maj¹ce zastosowanie w konkretnej
sprawie. Wskazanie tych okolicznoci jest tym istotniejsze, gdy arbiter upowa¿niony
do orzekania na zasadach s³usznoci zdecydowa³ siê zastosowaæ przepisy prawa
materialnego lub odpowiednie zwyczaje handlowe  powinien on bowiem stosowaæ
tylko takie normy, które w jego ocenie zapewniaj¹ osi¹gniêcie sprawiedliwego rozstrzygniêcia.
Od orzekania ex aequo et bono mo¿na odró¿niæ orzekanie jako amiable compositeur, polegaj¹ce nie na rozstrzyganiu w ca³oci w oparciu o zasady s³usznoci, ale
na stosowaniu norm prawnych w takim zakresie, w jakim s¹ one zgodne z zasadami
sprawiedliwoci, którymi kieruje siê arbiter przy rozstrzyganiu danej sprawy. Wyró¿nienie to nie jest precyzyjne, co stoi na przeszkodzie spopularyzowaniu takiego
sposobu rozwi¹zywania sporów63. Pokonanie tej przeszkody umo¿liwi³oby upowszechnienie  jak siê wydaje  u¿ytecznego narzêdzia, które pozwoli³oby stronom
chc¹cym poddaæ swój spór pod arbitra¿ na zasadach s³usznoci wp³ywaæ na to, jaki
zakres swobody chc¹ pozostawiæ arbitrowi.

60 P. Mayer, Reflections on the international arbitrators duty to apply the law, [w:] Arbitration
insights, red. J.D.M. Lew, L.A.Mistelis, Kluwer Law International 2007, s. 297.
61 G. Lörcher, H. Lörcher, T. Lörcher, Das Schiedsverfahren  national/international  nach
deutschem Recht, C.F. Müller, Heidelberg 2001, s. 62.
62 T. Ereciñski, op. cit., s. 794.
63 A. Wach, op. cit., s. 121.
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Summary
Principles of equity as a ground of judgement in commercial arbitration
Key words: commercial arbitration, principles of equity, ex aequo et bono, amiable compositeur, public order.

An award rendered by an arbitral tribunal in commercial arbitration may be
based on national or international regulations, as well as on general principles of law
and principles of equity. The latter is admissible only when parties explicitly entitle
the arbitrator to apply the principles of equity. The perception of equity-based
awards varies significantly in different jurisdictions.
Decision-making ex aequo et bono and as an amiable compositeur are two
slightly different concepts which tend to be confused. To decide what ex aequo et
bono means to decide from equity and conscience, theoretically without taking
provisions of substantive law into account. Amiable compositeur decides, by contrast, according to legal regulations, having a possibility to adjust the effect of its
application, where he or she finds it unjust.
It is hard to foresee precisely the outcome of an arbitration proceeding, when
the principles of equity are to be applied. Nevertheless, it cannot be random or
coincidental. In particular the arbitrator must respect the public order.
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Äîáðîñîâåñòíîñòü â ðîññèéñêîì ãðàæäàíñêîì ïðàâå:
ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêè
Ôîðìèðîâàíèå ïðåäñòàâëåíèé î äîáðîñîâåñòíîñòè â Ðîññèè îáëàäàåò
îïðåäåëåííîé ñïåöèôèêîé, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â õîäå èñòîðè÷åñêîãî àíàëèçà.
Òàê, äîëãîå âðåìÿ ðóññêîå ãðàæäàíñêîå ïðàâî èñïîëüçîâàëî êàòåãîðèþ
äîáðîñîâåñòíîñòè â êîíêðåòíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäïèñàíèÿõ. Íàïðèìåð,
â Ðóññêîé Ïðàâäå ññûëêà íà äîáðóþ ñîâåñòü ïîçâîëÿëà çàùèòèòüñÿ îò
îáâèíåíèÿ â êðàæå è ñíèçèòü ðàçìåð îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ñîáñòâåííèêîì.
Â Ñâîäå Çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè (ñò. ñò. 1538, 1539) äîáðàÿ ñîâåñòü
ó÷èòûâàëàñü ïðè òîëêîâàíèè ñäåëêè1.
Ïîïûòêè áîëåå øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ äîáðîñîâåñòíîñòè ìîæíî
íàáëþäàòü â êîíöå XIX  íà÷àëå XX âåêà â ñâÿçè ñ ðàçâèòèåì òîðãîâîãî
îáîðîòà. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâåëî ê íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ïðîåêòà
Ãðàæäàíñêîãî óëîæåíèÿ è òåîðåòè÷åñêèì äèñêóññèÿì î ïîíÿòèè äîáðîñîâåñòíîñòè, ÷òî ïðîèñõîäèëî ïîä âëèÿíèåì Ãåðìàíñêîãî ãðàæäàíñêîãî
óëîæåíèÿ è ãåðìàíñêîé ïðàâîâîé äîêòðèíû. Â ÷àñòíîñòè, â ñò. ñò. 31, 50
ïðîåêòà Ãðàæäàíñêîãî óëîæåíèÿ äîáðûå íðàâû âûñòóïàëè â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ
îöåíêè ñäåëêè, â òîì ÷èñëå óêàçûâàëîñü, ÷òî äîãîâîðû, êîòîðûå íàðóøàþò
äîáðûå íðàâû, ñ÷èòàþòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûìè, äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ ñòîðîí
ïîêîÿòñÿ íà íà÷àëàõ ñïðàâåäëèâîñòè è äîáðîñîâåñòíîñòè2, ÷òî, â îáùåì,
àíàëîãè÷íî § 138 Ãåðìàíñêîãî ãðàæäàíñêîãî óëîæåíèÿ3.
Â ðóññêîé þðèñïðóäåíöèè â íàèáîëåå ïîëíîì âèäå ïîíÿòèå
äîáðîñîâåñòíîñòè áûëî ïðåäñòàâëåíî â ðàáîòå È.Á. Íîâèöêîãî, êîòîðûé
îïèðàÿñü íà òðóäû íåìåöêîãî öèâèëèñòà Øòàììëåðà, âûñêàçàë ñîîáðàæåíèÿ
1
2
3

Ñâîä Çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ò. X, ÷. 1, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1900.
Â êí. V Ïðîåêòà Ãðàæäàíñêîãî óëîæåíèÿ, 1899, ò. I, ñ. LII, LIII.
È.À. Ïîêðîâñêèé, Îñíîâíûå ïðîáëåìû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà, Ìîñêâà 1998, ñ. 269.
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î òîì, ÷òî äîáðàÿ ñîâåñòü âêëþ÷àåò â ñåáÿ òàêèå ýëåìåíòû, êàê: çíàíèå
î äðóãîì, îá åãî èíòåðåñàõ, çíàíèå, ñâÿçàííîå ñ èçâåñòíûì äîáðîæåëàòåëüñòâîì;
ýëåìåíò äîâåðèÿ, óâåðåííîñòü, íðàâñòâåííûå îñíîâû îáîðîòà ïðèíèìàþòñÿ âî
âíèìàíèå, îò íèõ èñõîäèò êàæäûé â ñâîåì ïîâåäåíèè. Äîáðîñîâåñòíîñòü äàåò
íàïðàâëåíèå ðåøåíèþ ñóäüè, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðàâèëî, óêàçûâàþùåå äëÿ
êàæäîãî ïîëîæåíèÿ ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ñ ó÷åòîì íàëè÷èÿ ñîöèàëüíûõ
èäåàëîâ, ðàçäåëÿåìûõ áîëüøèíñòâîì ÷ëåíîâ îáùåñòâà4.
Îäíàêî ñ ýòèìè óòâåðæäåíèÿìè áûëè ñîãëàñíû äàëåêî íå âñå. Íàïðèìåð,
Ë.È. Ïåòðàæèöêèé ïèñàë î äîáðîñîâåñòíîñòè êàê î íåçíàíèè (èçâèíèòåëüíîì
çàáëóæäåíèè), îòðèöàë âñÿêîå ïðèñóòñòâèå â äîáðîñîâåñòíîñòè íðàâñòâåííûõ
íà÷àë5. È.À. Ïîêðîâñêèé ñ÷èòàë ïîëîæåíèÿ ïðîåêòà Ãðàæäàíñêîãî óëîæåíèÿ
î äîáðîñîâåñòíîñòè ïðîáëåìàòè÷íûìè, ïîñêîëüêó ïðîáëåìà, ïåðåëàãàåìàÿ
çàêîíîäàòåëåì ñ ñåáÿ íà ïëå÷è ñóäüè, íåðàçðåøèìà è äëÿ ïîñëåäíåãî6.
Ìåæäó òåì, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äîáðîñîâåñòíîñòü ïîëó÷èëà òåîðåòè÷åñêîå
îáîñíîâàíèå, íîðìàòèâíîå çàêðåïëåíèå â íåêîòîðûõ èíñòèòóòàõ ãðàæäàíñêîãî
ïðàâà, ðóññêàÿ ñïåöèôèêà çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî ñóùåñòâîâàë ðàçðûâ ìåæäó
òåîðåòè÷åñêèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè î äîáðîñîâåñòíîñòè, åå íîðìàòèâíûì
çàêðåïëåíèåì è ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòüþ. Â ñðåäå êðåñòüÿí (ñàìîé
ìíîãî÷èñëåííîé ãðóïïû íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Èìïåðèè), íè çàêîí, íè
äîãîâîð íå çàíèìàëè îñîáîãî ìåñòà, îòíîøåíèÿ ñòðîèëèñü íà îñíîâå íîðì
îáû÷íîãî ïðàâà, êîòîðûå èìåëè ÿðêî âûðàæåííûé îáùèííûé õàðàêòåð,
îáåñïå÷èâàëèñü ñèëàìè ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ è ïðèíóæäåíèÿ (íàø
êðåñòüÿíèí ãîâîðèò «ìèð ïðèêàçàë» è èñïîëíÿåò áåñïðåêîñëîâíî åãî
ïðèêàçàíèÿ7 ), ìîãëè íå ñîîòâåòñòâîâàòü çàêîíîäàòåëüñòâó. Òàê, êóïëÿ-ïðîäàæà
ìîãëà áûòü ïðèçíàíà íåäåéñòâèòåëüíîé íå ïî îñíîâàíèþ íåäîáðîñîâåñòíîñòè
ïîâåäåíèÿ, à ïî õîçÿéñòâåííûì ñîîáðàæåíèÿì ñåìüè, îáùèíû, èç-çà
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà â ïüÿíîì âèäå8. Ïî ýòîìó ïîâîäó Ñ.Â. Ïàõìàí ïèñàë, ÷òî
â íàøåì íàðîäíîì áûòó íåëüçÿ èñêàòü íè çíà÷èòåëüíîãî ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé,
îñíîâàííûõ íà ñäåëêå, íè òåõ ðàçâèòûõ è ñëîæíûõ ôîðì ãðàæäàíñêîãî
îáîðîòà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íà âûñøèõ ñòóïåíÿõ íàðîäíîé êóëüòóðû9.
Òàêèì îáðàçîì, äîáðîñîâåñòíîñòü â ðóññêîé öèâèëèñòè÷åñêîé äîêòðèíå
è çàêîíîäàòåëüñòâå èñïîëüçîâàëàñü â èíñòèòóòàõ âåùíîãî è îáÿçàòåëüñòâåííîãî
4 È.Á. Íîâèöêèé, Ïðèíöèï äîáðîé ñîâåñòè â ïðîåêòå îáÿçàòåëüñòâåííîãî ïðàâà, «Âåñòíèê
ãðàæäàíñêîãî ïðàâà» 2006, ¹ 1, ñ. 124181.
5 Ë.È. Ïåòðàæèöêèé, Ïðàâà äîáðîñîâåñòíîãî âëàäåëüöà íà äîõîäû ñ òî÷êè çðåíèÿ äîãìû
è ïîëèòèêè ãðàæäàíñêîãî ïðàâà, Ñòàòóò, Ìîñêâà 2002, ñ. 235.
6 È.À. Ïîêðîâñêèé, óêàç. ñî÷., ñ. 103104.
7 Þ.Ñ. Ãàìáàðîâ, Ãðàæäàíñêîå ïðàâî. Îáùàÿ ÷àñòü, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1911, ÑÏÑ «Ãàðàíò».
8 Í. Äîáðîâîëüñêèé, Êðåñòüÿíñêèå þðèäè÷åñêèå îáû÷àè, ïî ìàòåðèàëàì, ñîáðàííûì
â âîñòî÷íîé ÷àñòè Âëàäèìèðñêîé ãóáåðíèè (óåçäû: Âÿçíèêîâñêèé, Ãîðîõîâåíñêèé, Øóéñêèé
è Êîâðîâñêèé). Ïðàâà ïî îáÿçàòåëüñòâàì, «ÑÏá. Þðèäè÷åñêèé âåñòíèê» 1891, ñ. 326363.
9 Ñ.Â. Ïàõìàí, Îáû÷íîå ãðàæäàíñêîå ïðàâî â Ðîññèè, Ìîñêâà 2003, ñ. 50.
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ïðàâà. Îáñóæäåíèÿ øëè â ðóñëå ãåðìàíñêîé ïðàâîâîé òðàäèöèè, îäíàêî
ñôîðìèðîâàííûé íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ îáùèííûé óêëàä çíà÷èòåëüíîé
÷àñòè êðåñòüÿíñòâà, ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èâàë ñôåðó òîðãîâîãî îáîðîòà è íå
ïðåäïîëàãàë øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ äîáðîñîâåñòíîñòè êàê ïðàâîâîé
êàòåãîðèè.
Ñåãîäíÿ âî ìíîãèõ ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèÿõ îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â ñîâåòñêèé ïåðèîä ãîâîðèòü î äîáðîñîâåñòíîñòè â ãðàæäàíñêîì îáîðîòå íå
ïðèõîäèòñÿ. Îäíàêî ýòî äàëåêî íå òàê, ïîñêîëüêó ïðååìñòâåííîñòü ðóññêîé
è ñîâåòñêîé öèâèëèñòèêè ñîõðàíÿëàñü íà çàêîíîäàòåëüíîì è òåîðåòè÷åñêîì
óðîâíÿõ10. Â ñòàòüÿõ Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÑÔÑÐ 1922 ã., Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà ÐÑÔÑÐ 1964 ã. äîáðîñîâåñòíîñòü íå óïîòðåáëÿëàñü â êà÷åñòâå îáùåãî
ïîíÿòèÿ, íî ó÷èòûâàëàñü ïðè âèíäèêàöèè, îñóùåñòâëåíèè ïðàâ è èñïîëíåíèè
îáÿçàííîñòåé, ÷òî äàëî îñíîâàíèå ñîâåòñêèì öèâèëèñòàì ïðèéòè ê âûâîäó
î çàêðåïëåíèè ïðåçóìïöèè äîáðîñîâåñòíîñòè (Ñ.Í. Áðàòóñü, Î.À. Êðàñàâ÷èêîâ,
Á.Á. ×åðåïàõèí è äð.). Âïðî÷åì, ñóùåñòâîâàëà è ïðîòèâîïîëîæíàÿ òî÷êà
çðåíèÿ. Òàê, Â. Ï. Ãðèáàíîâ ñ÷èòàë, ÷òî ïîíÿòèÿ «äîáðàÿ ñîâåñòü» è «äîáðûå
íðàâû» ÿâëÿþòñÿ «êàó÷óêîâûìè» ïðàâèëàìè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò çíà÷èòåëüíî
ðàñøèðÿòü ðàìêè ñâîáîäíîãî ñóäåéñêîãî óñìîòðåíèÿ è òåì ñàìûì âûéòè çà
ðàìêè çàêîííîñòè11, ÷òî àíàëîãè÷íî îòìå÷åííîé ðàíåå ïîçèöèè È.À. Ïîêðîâñêîãî.
Ìåæäó òåì, â ïëàíîâîé ñîâåòñêîé ýêîíîìèêå êàòåãîðèÿ äîáðîñîâåñòíîñòè
íå èìåëà ñóùåñòâåííîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî îáîðîòà, ò.ê.
áîëüøèíñòâî îòíîøåíèé ðåãóëèðîâàëîñü àäìèíèñòðàòèâíûìè àêòàìè,
öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå èñïîëüçîâàëî àäìèíèñòðàòèâíûå ìåðû
îòâåòñòâåííîñòè, â ïðàêòè÷åñêîì ïëàíå çàêðåïëåíèå ïðåçóìïöèè äîáðîñîâåñòíîñòè ó÷àñòíèêîâ ãðàæäàíñêèõ ïðàâîîòíîøåíèé îãðàíè÷èâàëîñü ëèøü
âèíäèêàöèåé.
Ñîâðåìåííûé ïåðèîä èñïîëüçîâàíèÿ êàòåãîðèè äîáðîñîâåñòíîñòè
â ðîññèéñêîì ãðàæäàíñêîì ïðàâå ëîãè÷íî ñâÿçûâàòü ñ ïðèíÿòèåì ÷àñòè ïåðâîé
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ (äàëåå: ÃÊ ÐÔ) 1994 ã., ãäå ðàñøèðèëàñü ñôåðà åå
ïðèìåíåíèÿ (âèíäèêàöèÿ, ïðèîáðåòàòåëüíàÿ äàâíîñòü, çëîóïîòðåáëåíèå
ïðàâîì, àíàëîãèÿ ïðàâà, ïðåçóìïöèÿ äîáðîñîâåñòíîñòè ó÷àñòíèêîâ
ãðàæäàíñêèõ ïðàâîîòíîøåíèé è äð.). Îäíàêî òîãäà çàêîíîäàòåëü íå çàêðåïèë
10 Ðàçðàáîòàííûå ðóññêèìè öèâèëèñòàìè òåîðåòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ, íîðìàòèâíûå
êîíñòðóêöèè ïîñòîÿííî èñïîëüçîâàëèñü â ðàáîòàõ þðèñòîâ, ïîëó÷èâøèõ êëàññè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå äî ðåâîëþöèè 1917 ã. (Ì.Ì. Àãàðêîâ, À.Â. Âåíåäèêòîâ, À.Ã. Ãîéõáàðã, È.Á. Íîâèöêèé, Á.Á. ×åðåïàõèí è äð.). Â ýòîì ñìûñëå èíòåðåñíà ïîçèöèÿ À. Ã. Ãîéõáàðãà, êîòîðûé
ïåðâîíà÷àëüíî âûñòóïàë ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 1922 ã., òàê êàê ñ÷èòàë, ÷òî
äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ, êîòîðûå ÃÊ áûë ïðèçâàí ðåãóëèðîâàòü, îòñóòñòâóþò, çàòåì âîçãëàâëÿë
êîìèññèþ ïî åãî ñîñòàâëåíèþ. Ñì.: Ò.Á. Íîâèöêàÿ, Êîäèôèêàöèÿ ãðàæäàíñêîãî ïðàâà
â Ñîâåòñêîé Ðîññèè 19201922 ãîäîâ, Ìîñêâà 1989, ñ. 910.
11 Â.Ï. Ãðèáàíîâ, Ïðåäåëû îñóùåñòâëåíèÿ è çàùèòû ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, Ìîñêâà 1992, ñ. 21.
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äîáðîñîâåñòíîñòü â êà÷åñòâå ïðèíöèïà, îòäàâ ïðåäïî÷òåíèå ñâîáîäå äîãîâîðà
â êà÷åñòâå àíòèïîäà ïëàíîâîé ýêîíîìèêå, ãëàâíîãî ëîçóíãà ïðîâîäèìûõ
ðåôîðì. Â ÷àñòíîñòè, Ñ.Ñ. Àëåêñååâ íàçâàë ñâîáîäó äîãîâîðà îäíèì èç
âàæíåéøèõ äåìîêðàòè÷åñêèõ çàâîåâàíèé12 . Íî ñâîáîäà äîãîâîðà íå ïðèâåëà
ê æåëàåìîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ.
Â 2008 ã. íà÷àëîñü ðåôîðìèðîâàíèå ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà13.
Ñîâåòîì ïî êîäèôèêàöèè è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è Èññëåäîâàòåëüñêèì öåíòðîì ÷àñòíîãî ïðàâà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
áûëà ðàçðàáîòàíà Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Å¸
àâòîðû èñõîäèëè èç òîãî, ÷òî ÃÊ ÐÔ ïðîøåë ïðîâåðêó âðåìåíåì, îáøèðíîé
ñóäåáíîé ïðàêòèêîé ïðèìåíåíèÿ è îáúåêòèâíîé äîêòðèíàëüíîé îöåíêîé.
Îäíàêî ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ ÃÊ ÐÔ ïîêàçàëà, ÷òî ìíîãèå åãî ïîëîæåíèÿ
íóæäàþòñÿ â äîïîëíåíèÿõ è äåòàëèçàöèè, îòñóòñòâèå êîòîðûõ íå ìîæåò áûòü
âîñïîëíåíî ñóäåáíûì òîëêîâàíèåì. Òàê, íàïðèìåð, ñò. 167 ÃÊ ÐÔ
â ïåðâîíà÷àëüíîé ðåäàêöèè â êà÷åñòâå îáùåãî ïðàâèëà ïðåäóñìàòðèâàëà, ÷òî
ïðè íåäåéñòâèòåëüíîñòè ñäåëêè êàæäàÿ ñòîðîíà îáÿçàíà âîçâðàòèòü äðóãîé
ñòîðîíå âñå ïîëó÷åííîå ïî ñäåëêå, à â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè âîçâðàòèòü
ïîëó÷åííîå â íàòóðå, âîçìåñòèòü åãî ñòîèìîñòü â äåíüãàõ. Â ðåçóëüòàòå
îáîáùåíèÿ ñëîæèâøåéñÿ ïðàêòèêè Ïëåíóì Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî ñóäà ÐÔ
(äàëåå: ÂÀÑ ÐÔ) âûíóæäåí áûë äîïîëíèòü è äåòàëèçèðîâàòü íîðìàòèâíûå
ïîëîæåíèÿ: åñëè ïî âîçìåçäíîìó äîãîâîðó èìóùåñòâî ïðèîáðåòåíî ó ëèöà,
êîòîðîå íå èìåëî ïðàâà åãî îò÷óæäàòü, ñîáñòâåííèê âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ èñêîì
îá èñòðåáîâàíèè èìóùåñòâà èç íåçàêîííîãî âëàäåíèÿ ëèöà, ïðèîáðåòøåãî ýòî
èìóùåñòâî. Íî åñëè â ýòîé ñèòóàöèè ñîáñòâåííèêîì çàÿâëåí èñê î ïðèçíàíèè
íåäåéñòâèòåëüíîé ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè è âîçâðàòå èìóùåñòâà, ïåðåäàííîãî
ïîêóïàòåëþ, à ïðè ðàçðåøåíèè ñïîðà áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü
îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê äîáðîñîâåñòíîìó ïðèîáðåòàòåëþ
(ñò. 302 ÃÊ ÐÔ), â óäîâëåòâîðåíèè èñêîâûõ òðåáîâàíèé î âîçâðàòå èìóùåñòâà
äîëæíî áûòü îòêàçàíî. Ïîêóïàòåëü íå ìîæåò áûòü ïðèçíàí äîáðîñîâåñòíûì
ïðèîáðåòàòåëåì, åñëè ê ìîìåíòó ñîâåðøåíèÿ âîçìåçäíîé ñäåëêè â îòíîøåíèè
ñïîðíîãî èìóùåñòâà èìåëèñü ïðèòÿçàíèÿ òðåòüèõ ëèö, î êîòîðûõ åìó áûëî
èçâåñòíî, è êîòîðûå âïîñëåäñòâèè ïðèçíàíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ïðàâîìåðíûìè14. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óêàçàííîå ïîëîæåíèå ïðÿìî çàêðåïëåíî
â ÷. 1 ñò. 166 ÃÊ ÐÔ15.
12

À.À. Àëåêñååâ, Ôèëîñîôèÿ ïðàâà, Ìîñêâà 1998, ñ. 225.
Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: Óêàç Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18 èþëÿ 2008 ¹ 1108, [â:] Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 2008, ¹ 29,
ñò. 3482.
14 Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ ïðàêòèêè ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ çàùèòîé ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè è äðóãèõ âåùíûõ ïðàâ: Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 ôåâðàëÿ 1998 ¹ 8, ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ» (óòðàòèëî ñèëó).
15 Â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 7 ìàÿ 2013 ¹ 100-ÔÇ, ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
13
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Â Êîíöåïöèè áûë ïðåäëîæåí øèðîêèé äèàïàçîí ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
óêðåïëåíèå íðàâñòâåííûõ íà÷àë ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ: ïðåæäå
âñåãî, ââåäåíèå â ãðàæäàíñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðèíöèïà äîáðîñîâåñòíîñòè
â êà÷åñòâå îäíîãî èç íàèáîëåå îáùèõ è âàæíûõ ïðèíöèïîâ ãðàæäàíñêîãî
ïðàâà, êîíêðåòèçàöèÿ ëèøàåìûõ ïðàâîâîé çàùèòû «èíûõ ôîðì
çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì», ââåäåíèå â ÃÊ ÐÔ èíñòèòóòà ïðåääîãîâîðíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïî ïðèíöèïó culpa in contrahendo, ñóùåñòâåííàÿ ìîäèôèêàöèÿ
ìíîãèõ íîðì î íåäåéñòâèòåëüíîñòè ñäåëîê è äð.16
Ìíîãèå ïðåäëîæåíèÿ àâòîðîâ Êîíöåïöèè íå áûëè ó÷òåíû (â ÷àñòíîñòè,
íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ êàòåãîðèåé äîáðîñîâåñòíîñòè ïðåääîãîâîðíûå
îòíîøåíèÿ), ÷òî ïîñëóæèëî ïîâîäîì äëÿ îáâèíåíèé â ëîááèçìå
ïðåäñòàâèòåëåé êðóïíîãî áèçíåñà, ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ. Òàê, èçâåñòíûé
öèâèëèñò è â òî âðåìÿ ñóäüÿ ÂÀÑ ÐÔ Â.Â. Âèòðÿíñêèé çàÿâèë, ÷òî
ïðèíöèïèàëüíûå çàêîíîïðîåêòû çà÷àñòóþ ðàçðàáàòûâàþòñÿ êåëåéíî ñ ïðèâëå÷åíèåì íèêîìó íå èçâåñòíûõ ìîëîäûõ þðèñòîâ è çàòåì «ïðîòàëêèâàþòñÿ»
÷åðåç ïàðëàìåíò áåç êàêîãî-ëèáî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáñóæäåíèÿ. Ðåçóëüòàò
íàëèöî: ñíà÷àëà ëèõîðàäèò ïðàâîïðèìåíèòåëüíóþ ïðàêòèêó, çàòåì çàêîí
ïîäâåðãàåòñÿ áåñêîíå÷íûì è òàêèì æå íåïðîäóìàííûì èçìåíåíèÿì17.
Âìåñòå ñ òåì, îñòðûõ ðàçíîãëàñèé ïî ïîâîäó âêëþ÷åíèÿ ïðèíöèïà
äîáðîñîâåñòíîñòè â ñò. 1 ÃÊ ÐÔ íå íàáëþäàëîñü18. Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå
ê çàêîíîïðîåêòó îòìå÷àëîñü, ÷òî ïðàâèëà î äîáðîñîâåñòíîñòè ÿâëÿþòñÿ
åñòåñòâåííûì ïðîòèâîâåñîì ïðàâèëàì, óòâåðæäàþùèì ñâîáîäó äîãîâîðà
è àâòîíîìèþ âîëè ñòîðîí. Íîðìàòèâíîå çàêðåïëåíèå ïðèíöèïà äîáðîñîâåñòíîñòè äîëæíî íå òîëüêî óñòàíîâèòü âàæíåéøèå îðèåíòèðû ïîâåäåíèÿ
ñóáúåêòîâ ïðàâà, íî è ñîäåéñòâîâàòü áîëåå øèðîêîìó ïðèìåíåíèþ ìåð
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé çàùèòû â ñëó÷àÿõ íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé
ó÷àñòíèêîâ îáîðîòà. Êðîìå òîãî, ïðèíöèï äîáðîñîâåñòíîñòè ñîîòâåòñòâóåò
ïðåäñòàâëåíèÿì ñîâðåìåííîé äîêòðèíû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà è äàâíî ââåäåí
â çàêîíîäàòåëüñòâî áîëüøèíñòâà ñòðàí19.
Â ðîññèéñêîé þðèäè÷åñêîé íàóêå áîëüøèíñòâî ó÷åíûõ ïîëîæèòåëüíî
îòíîñÿòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ êàòåãîðèè äîáðîñîâåñòíîñòè, íî äèñêóññèîííûìè
îñòàþòñÿ âîïðîñû åå îïðåäåëåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ, ñîîòíîøåíèÿ ñ íðàâñòâåííûìè
íà÷àëàìè, ïðèçíàíèÿ ïðèíöèïîì ãðàæäàíñêîãî ïðàâà, äåëåíèÿ íà ñóáúåêòèâíóþ è îáúåêòèâíóþ è äð. Òàê, Ã.À. Ãàäæèåâ, Ò.Â. Íîâèêîâà, Î.Ì. Ñâèðèäåíêî
è äðóãèå óòâåðæäàþò, ÷òî äîáðîñîâåñòíîñòü ïîíÿòèå îáúåêòèâíîå, íî ÷òî ýòî
16

Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
Èíòåðâüþ Â.Â. Âèòðÿíñêîãî: Çàêîííîå ðåøåíèå ñóäà íå ìîæåò áûòü íåñïðàâåäëèâûì,
Îôèöèàëüíûé ñàéò Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî Ñóäà ÐÔ 16.08.2011, [online] <www. arbit.ru>.
18 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòè ïåðâóþ, âòîðóþ, òðåòüþ è ÷åòâåðòóþ Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè: Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.12.2012, ¹ 302-ÔÇ, ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
19 ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
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òàêîå óñòàíîâèòü ïðîáëåìàòè÷íî (ñîâîêóïíîñòü ïðèíÿòûõ â îáùåñòâå ïðàâèë
ïîâåäåíèÿ, íå ÿâëÿþùèõñÿ èñòî÷íèêàìè ïðàâà; âçãëÿä íà îòíîøåíèÿ ñóáúåêòîâ
ïðàâà ñî ñòîðîíû; ñòàíäàðò ïîâåäåíèÿ, êîòîðîìó äîëæíî îòâå÷àòü ïîâåäåíèå
ñòîðîíû è ò.ä.). Â ñóáúåêòèâíîì ñìûñëå äîáðîñîâåñòíîñòü ðàññìàòðèâàþò
Â.À. Áåëîâ, Ñ.À. Êðàñíîâà, Â.È. Åìåëüÿíîâ, Ê.È. Ñêëîâñêèé, íî òàêæå
îòêðûòûì îñòàåòñÿ âîïðîñ, ÷òî îíà ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò (ïñèõè÷åñêîå
îòíîøåíèå ê ñâîèì äåéñòâèÿì, áåçäåéñòâèÿì (íå çíàë è íå äîëæåí áûë çíàòü);
èíñòèòóò ôàêòè÷åñêîé îøèáêè (íå çíàë è íå äîëæåí áûë çíàòü); âíóòðåííèé
ïðåäåë îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâà è ò.ä.).
Â öåëîì ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ
îðãàíîâ, äîêòðèíû, ñóäüè íà îñíîâå èçó÷åíèÿ îïûòà äðóãèõ ñòðàí, Åâðîñîþçà,
èñïîëüçóþò ñî÷åòàíèå ðàçíûõ ïîäõîäîâ ê îïðåäåëåíèþ äîáðîñîâåñòíîñòè
 ïðèíöèï, ïðåçóìïöèÿ, îòêðûòàÿ íîðìà. Ïåðâûõ äâà íîðìàòèâíî çàêðåïëåíû
è èñïîëüçóþòñÿ â ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêå. Ïî ïîâîäó òðåòüåãî íàäî
îòìåòèòü, ÷òî, ñ îäíîé ñòîðîíû, íåò ÷åòêèõ óêàçàíèé çàêîíîäàòåëÿ íà ïðåäìåò
òîãî, êàêîå ïîâåäåíèå ÿâëÿåòñÿ äîáðîñîâåñòíûì, ñ äðóãîé  íåò è ÷åòêîé
çàêîíîäàòåëüíîé ôîðìóëèðîâêè, ÷òî ñóä èìååò âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî
ðåøàòü ñïîðû èñõîäÿ èç ïðåäñòàâëåíèé î òîì, ñîáëþäàëàñü èëè íåò
äîáðîñîâåñòíîñòü ïîâåäåíèÿ ñòîðîí. Ïî ñóòè, çàêîíîäàòåëü çàíÿë
äâîéñòâåííóþ ïîçèöèþ  íå ðàñêðûë ñîäåðæàíèå äîáðîñîâåñòíîñòè, íî
ôîðìàëüíî íå ðàçðåøèë ñóäàì êîððåêòèðîâàòü ïðàâîâûå íîðìû è èñõîäèòü èç
ñîáñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé î äîáðîñîâåñòíîñòè. Èíûìè ñëîâàìè,
â ðîññèéñêîì ïðàâå äîáðîñîâåñòíîñòü âðÿä ëè ñåãîäíÿ ìîæíî òðàêòîâàòü êàê
îòêðûòóþ íîðìó, â òîì ÷èñëå îñòàåòñÿ ìíîãî íåðàçðåøåííûõ ïðîáëåì.
Âî-ïåðâûõ, ïðîáëåìà ïðèìåíåíèÿ äîáðîñîâåñòíîñòè íåðàçðûâíî ñâÿçàíà
ñ ïðîáëåìîé ñóäåéñêîãî óñìîòðåíèÿ. Å¸ òðóäíî ðàçðåøèòü â ðàìêàõ
ïîçèòèâíîãî ïðàâà, äî ñèõ ïîð ïðîíèçûâàþùåãî âñþ ðîññèéñêóþ ïðàâîâóþ
ñèñòåìó, êîãäà îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ïðàâà ÿâëÿåòñÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé àêò,
êîòîðûé ñîçäàåòñÿ â ïðîöåññå ïðàâîòâîð÷åñòâà óïîëíîìî÷åííûõ ñóáúåêòîâ,
ñîäåðæèò ïðàâîâóþ íîðìó. Â ýòîì ñìûñëå ñâîáîäà âûáîðà ñóäà â ïðèíÿòèè
ðåøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì íîðì.
Áîëüøèíñòâî ó÷åíûõ è ïðàêòèêîâ ñîãëàñíû ñ òåì, ÷òî ñóäåéñêîå
óñìîòðåíèå îáúåêòèâíî ïðèñóòñòâóåò ïðè ðàçðåøåíèè âîïðîñîâ ïðàâà, ôàêòà,
ïðè ïðèìåíåíèè íîðì ìàòåðèàëüíîãî, ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà, îöåíî÷íûõ
êàòåãîðèé, ñàíêöèé è ò.ä. è ìîæíî ãîâîðèòü î åãî ðàñøèðåíèè20. Äèñêóññèè
êàê â çàùèòó ðàñøèðåíèÿ ñâîáîäû ñóäåéñêîãî âûáîðà, òàê è î íåîáõîäèìîñòè
åå îãðàíè÷åíèÿ ïðîäîëæàþòñÿ, ÷òî ñâÿçàíî ñ ðàçëè÷íûìè òèïàìè ïðàâîïîíèìàíèÿ, îöåíêîé ñîîòíîøåíèÿ èñòî÷íèêîâ ïðàâà è ò.ä.

20 Î ñâîáîäå äîãîâîðà è åå ïðåäåëàõ: Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî Ñóäà
ÐÔ îò 14 ìàðòà 2014, ¹ 16, ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
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Âìåñòå ñ òåì, ñåãîäíÿ âîêðóã èñïîëüçîâàíèÿ ïîçèòèâèñòñêîé êîíöåïöèè
â ÐÔ ñëîæèëàñü íåïðîñòàÿ ñèòóàöèÿ. Òàê, ìíîãèå ó÷åíûå è ïðàêòèêè,
àíàëèçèðóÿ ðîññèéñêèå ðåàëèè, çàÿâëÿþò î äîìèíèðîâàíèè ïóáëè÷íîïðàâîâûõ íà÷àë â ðåãóëèðîâàíèè ýêîíîìè÷åñêîãî îáîðîòà, èçáûòî÷íîì
íîðìàòèâíîì ðåãóëèðîâàíèè, ñòîëêíîâåíèè è ïðîòèâîäåéñòâèè íîðì ïðàâà
è ñâîáîäû äîãîâîðà, ñâîáîäíîãî óñìîòðåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, Ïðåäñåäàòåëü
Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ Â.Ä. Çîðüêèí îòìå÷àåò: «èçáûòî÷íîñòü
èìïåðàòèâíîñòè, íå ïîçâîëÿþùàÿ ó÷àñòíèêàì ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà (è ïðåæäå
âñåãî  ïðåäïðèíèìàòåëÿì) ñàìèì îïðåäåëÿòü óñëîâèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ äðóã
ñ äðóãîì, õàðàêòåðíà, íà ìîé âçãëÿä, è äëÿ âñåãî ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ â öåëîì»21. Èçëèøíÿÿ èìïåðàòèâíîñòü ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî
ïðåäïðèíèìàòåëè íåðåäêî «ãîëîñóþò íîãàìè», ñîçäàâàÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà
è âûâîäÿ èõ èç-ïîä ðîññèéñêîé þðèñäèêöèè.
Äåéñòâóþùàÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà, ðåãóëèðóþùàÿ òîðãîâûé îáîðîò,
èçáûòî÷íà, íî íåïîëíà. Çàêîíîâ ïðèíÿòî ñëèøêîì ìíîãî, â òîì ÷èñëå
äóáëèðóþùèõ äðóã äðóãà, íî â öåëîì ðÿäå ñëó÷àåâ îíè íå ðåøàþò
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, òàê êàê ïðèíÿòû ïîä äàâëåíèåì óçêèõ èíòåðåñîâ
(ãðóïïîâûõ èëè âåäîìñòâåííûõ)22. Êîíñòàòèðóåòñÿ íàðóøåíèå áàëàíñà ìåæäó
çàêîíàìè è ïîäçàêîííûìè àêòàìè â ñòîðîíó ïîñëåäíèõ, ÷òî ñâÿçàíî ñ íå÷åòêèì
ðåãóëèðîâàíèåì ãðàæäàíñêèõ ïðàâîîòíîøåíèé, íåãàòèâíûì ïðîÿâëåíèåì
ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà ñâîáîäû äîãîâîðà. Ïðè ýòîì ñàìûì ìîùíûì
èñòî÷íèêîì ìíîãî÷èñëåííûõ çëîóïîòðåáëåíèé ÿâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü
ïðåäïðèÿòèé  ìîíîïîëèñòîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, êîòîðûì, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, àäðåñîâàíû ïîäçàêîííûå àêòû23.
Ïðîáëåìà óñóãóáëÿåòñÿ è îòíîøåíèåì ê çàêîíó ðîññèÿí. Â ÷àñòíîñòè, ïî
äàííûì ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ, ïðîâåäåííûì Âñåðîññèéñêèì öåíòðîì
èññëåäîâàíèé îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ) â 2014 ã. 46% ãðàæäàí ÐÔ
ñ÷èòàþò çàêîíû õîðîøèìè, 27%  ïëîõèìè, íî 64% îòðèöàþò âîçìîæíîñòü
æèòü â Ðîññèè, íå íàðóøàÿ çàêîíîâ. 71% óâåðåíû, ÷òî õîðîøàÿ âëàñòü âàæíåå
õîðîøèõ çàêîíîâ. 49%  ñ÷èòàþò áîëåå ñïðàâåäëèâîé òó âëàñòü, êîòîðàÿ
íåóêîñíèòåëüíî ñëåäóåò çàêîíó, à 51%  òó âëàñòü, êîòîðàÿ ïîñòóïàåò ïî
ñîâåñòè, äàæå åñëè ýòî ïðîòèâîðå÷èò çàêîíó24.
21 Â.Ä. Çîðüêèí, Âûñòóïëåíèå íà Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè
â ã. Ìîñêâå 26 ÿíâàðÿ 2012 ã., ïîñâÿùåííîé 20-ëåòèþ þáèëåÿ ñî äíÿ ñîçäàíèÿ àðáèòðàæíûõ ñóäîâ
â Ðîññèè, ÑÏÑ «Ãàðàíò».
22 Ã.À. Ãàäæèìàãîìåäîâ, Ã.Ï. Èâëèåâ, Ó÷àñòèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â çàêîíîäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, Íîðìà, Ìîñêâà 2008, ÑÏÑ «Ãàðàíò».
23 À.Â. Âîëêîâ, Ïðèíöèï íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ãðàæäàíñêèìè ïðàâàìè
â çàêîíîäàòåëüñòâå è ñóäåáíîé ïðàêòèêå (Àíàëèç áîëåå 250 ñóäåáíûõ äåë î çëîóïîòðåáëåíèè
ïðàâîì), ÑÏÑ «Ãàðàíò».
24 Âñåðîññèéñêèé öåíòð èññëåäîâàíèé îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ), [online] <http://
wciom.ru>. Îïðàøèâàëîñü 1500 ÷åëîâåê â 100 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â 42 îáëàñòÿõ, êðàÿõ
è ðåñïóáëèêàõ Ðîññèè. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïîãðåøíîñòü íå ïðåâûøàåò 3,5%.
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Âî-âòîðûõ, ïðàêòèêà âûñøèõ ñóäåáíûõ îðãàíîâ ôàêòè÷åñêè ñòàëà
èñòî÷íèêîì ïðàâà, íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå îôèöèàëüíîãî ïðèçíàíèÿ. Òàê,
Êîíñòèòóöèîííûé ñóä ÐÔ ïîñëåäîâàòåëüíî îòñòàèâàåò èäåþ î òîì, ÷òî åãî
ïðàâîâûå ïîçèöèè ïî ñâîåé þðèäè÷åñêîé ñèëå ðàâíû ïîëîæåíèÿì
Êîíñòèòóöèè è íîñÿò íîðìàòèâíûé õàðàêòåð 25 . Âåðõîâíûé Ñóä ÐÔ,
âûðàáàòûâàåò åäèíîîáðàçíóþ ïðàêòèêó ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà,
âîñïîëíÿåò ïðîáåëû â çàêîíàõ è èõ íåäîñòàòêè, óñòðàíÿåò ïðàâîâûå êîëëèçèè,
ôîðìóëèðóåò ïðàâîâûå ïîçèöèè ïî òåì èëè èíûì âîïðîñàì, ÷òî ìîæíî
îòíåñòè ê ïðàâîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Áîëåå òîãî, â ðÿäå ñëó÷àåâ ñóäåáíàÿ
ïðàêòèêà ïîäìåíèëà ñîáîé äåéñòâóþùèå íîðìû èìïåðàòèâíîãî ïðàâà, ïðè
ýòîì áîëüøèíñòâî ñóäåé ïðèäåðæèâàþòñÿ îäíîçíà÷íîé óñòàíîâêè, ÷òî, åñëè ïî
àíàëîãè÷íîìó ñïîðó èìååòñÿ ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà, ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
åþ. Òàê, ïî äàííûì îïðîñà ñóäåé (759 èç 5 ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ) â ïðîöåññå
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îíè îðèåíòèðóþòñÿ, ïðèíèìàþò âî âíèìàíèå (ïî
âàæíîñòè): 1 ìåñòî  ïðàâîâûå ïîçèöèè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ (65%
 î÷åíü âàæíî, 30,5%  âàæíî); 2 ìåñòî  ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî
Ñóäà ÐÔ (57%  î÷åíü âàæíî; 41%  âàæíî); 3 ìåñòî  òåêñò çàêîíà (51%
 î÷åíü âàæíî, 47,6%  âàæíî); 4 ìåñòî  óñòàíîâèâøàÿñÿ ïðàêòèêà (40,1%
 î÷åíü âàæíî, 53,3%  âàæíî). Ïðè ýòîì ñóäåéñêîå óñìîòðåíèå ìåíåå âàæíî
äëÿ áîëüøèíñòâà ñóäåé, ÷åì ðåøåíèÿ âûøåñòîÿùèõ ñóäîâ, òåêñò çàêîíà èëè
óñòîÿâøàÿñÿ ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà (13%  î÷åíü âàæíî, 19%  íå î÷åíü âàæíî,
7%  ñîâñåì íå âàæíî, îäíàêî 60% ñóäåé âñå æå íå ñêëîííû îòêàçûâàòüñÿ îò
íåãî). Èñõîäÿ èç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ, äåëàåòñÿ âûâîä, ÷òî â êîíòåêñòå
ïîñòîÿííûõ èçìåíåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ íîðì, â óñëîâèÿõ ïðîäîëæàþùåéñÿ
ñóäåáíîé ðåôîðìû ðîññèéñêèå ñóäüè ñêëîííû èñêàòü îïîðó â ðåøåíèÿõ áîëåå
àâòîðèòåòíûõ ñóäîâ, à íå â çàêîíîäàòåëüíûõ íîðìàõ26.
Èçó÷åíèå àêòîâ âûñøèõ ñóäåáíûõ èíñòàíöèé, ïîñòàíîâëåííûõ ñî ññûëêîé
íà ïðèíöèï äîáðîñîâåñòíîñòè, ïîçâîëÿåò ïðèéòè ê ñëåäóþùèì âûâîäàì.
1. Ïðàâîâîå ïîâåäåíèå ó÷àñòíèêîâ ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà,
ñîîòâåòñòâóþùåå ïðèíöèïó äîáðîñîâåñòíîñòè, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèíöèïîâ
ïóáëè÷íîãî ïîðÿäêà (ïðàâîïîðÿäêà) ÐÔ, íàðÿäó ñ ïðèíöèïîì ðàâåíñòâà
ó÷àñòíèêîâ ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà27.
2. Äîáðîñîâåñòíîñòü ñòîðîíû â äîãîâîðå õàðàêòåðèçóåò íàäëåæàùåå
èñïîëíåíèå åþ ñâîèõ äîãîâîðíûõ îáÿçàííîñòåé. Â îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíî
îïðåäåëåííîãî ïîíÿòèÿ äîáðîñîâåñòíîñòè íåêîòîðûå îðèåíòèðû â ñóäåáíîé
25 Ñì.: Êîììåíòàðèé ê Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïîñòàòåéíûé), ðåä.
Â.Ä. Çîðüêèí, «Íîðìà», «Èíôðà-Ì» 2011, ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
26 Â.Â. Âîëêîâ, À.Â. Äìèòðèåâà, Ì.Ë. Ïîçäíÿêîâ, Ê.Ä. Òèòàåâ, Ðîññèéñêèå ñóäüè êàê
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ãðóïïà: ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, Èíñòèòóò ïðîáëåì ïðàâîïðèìåíåíèÿ
Åâðîïåéñêîãî óíèâåðñèòåòà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2012, ñ. 4041.
27 Ïîñòàíîâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÂÀÑ ÐÔ îò 23 àïðåëÿ 2013, ¹ 16497/12, [online] <www.arbitr.ru/>.
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ïðàêòèêå îïðåäåëèë Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ, ñ îäíîé ñòîðîíû, óêàçàâ íà
îáÿçàííîñòü ñóáúåêòîâ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé äîáðîñîâåñòíî
âûïîëíÿòü ñâîè äîãîâîðíûå îáÿçàííîñòè, îñíîâàííûå íà îáùåïðàâîâîì
ïðèíöèïå pacta sunt servanda, à òàêæå íà ãàðàíòèðîâàíèè íåïðèêîñíîâåííîñòè
ñîáñòâåííîñòè, ñâîáîäû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñâîáîäû äîãîâîðà,
ñóäåáíîé çàùèòû íàðóøåííûõ ïðàâ (÷. 1, ñò. 8; ÷. 3, ñò. 17, ñò.ñò. 34, 35 è 46
Êîíñòèòóöèè ÐÔ)28. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îí ïðèçíàë, ÷òî ïðèíöèï äîáðîñîâåñòíîãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ íå ìîæåò ïðåîáëàäàòü íàä èíûìè
ïðèíöèïàìè ïðàâà. Â ñâîþ î÷åðåäü, èíûå ïðèíöèïû è ïðàâà íå äîëæíû áðàòü
ââåðõ íàä ïðèíöèïîì äîáðîñîâåñòíîãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ.
3. Íåçàêîííîå ïîâåäåíèå ÿâëÿåòñÿ íåäîáðîñîâåñòíûì. Òàê, Âåðõîâíûé Ñóä
ÐÔ ðàçúÿñíèë, ÷òî ïðèîáðåòàòåëüíàÿ äàâíîñòü íå ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà
ñëó÷àè, êîãäà â êà÷åñòâå îáúåêòà âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ âûñòóïàåò
ñàìîâîëüíî âîçâåäåííîå ñòðîåíèå, â òîì ÷èñëå ðàñïîëîæåííîå íà
íåïðàâîìåðíî çàíèìàåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå. Â ïîäîáíîé ñèòóàöèè
îòñóòñòâóåò òàêîå íåîáõîäèìîå óñëîâèå, êàê äîáðîñîâåñòíîñòü çàñòðîéùèêà,
âåäü îñóùåñòâëÿÿ ñàìîâîëüíîå ñòðîèòåëüñòâî, îí äîëæåí áûë îñîçíàâàòü
îòñóòñòâèå ó íåãî îñíîâàíèé äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè.
Èñêëþ÷èòåëüíî ñîâîêóïíîñòü âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ â ñò. 234 ÃÊ ÐÔ óñëîâèé
(äîáðîñîâåñòíîñòü, îòêðûòîñòü è íåïðåðûâíîñòü âëàäåíèÿ êàê ñâîèì
ñîáñòâåííûì íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì â òå÷åíèå 15 ëåò) ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ýòî èìóùåñòâî â ñèëó ïðèîáðåòàòåëüíîé äàâíîñòè29. Ñëåäîâàòåëüíî, åñëè ëèöî çíàëî è äîëæíî áûëî çíàòü
î íåçàêîííîì õàðàêòåðå ïðåäïðèíèìàåìûõ èì äåéñòâèé è âîçìîæíûõ
ïîñëåäñòâèÿõ, è, òåì íå ìåíåå, ñîâåðøàëî èõ, òî åãî ïîâåäåíèå ìîæåò
îöåíèâàòüñÿ êàê íåäîáðîñîâåñòíîå.
4. Çàùèòà äîáðîñîâåñòíîñòè ïðèîáðåòàòåëåé îñíîâûâàåòñÿ íà îáùåïðàâîâîì ïðèíöèïå ñïðàâåäëèâîñòè. Êîíñòèòóöèîííûé ñóä ÐÔ ïðèøåë
ê âûâîäó î òîì, ÷òî äîáðîñîâåñòíîå ïðèîáðåòåíèå â ñìûñëå ñò. 302 ÃÊ ÐÔ
âîçìîæíî òîëüêî òîãäà, êîãäà èìóùåñòâî ïðèîáðåòàåòñÿ íå íåïîñðåäñòâåííî
ó ñîáñòâåííèêà, à ó ëèöà, êîòîðîå íå èìåëî ïðàâà îò÷óæäàòü ýòî èìóùåñòâî30.
Îäíàêî äîáðîñîâåñòíîñòü ïðèîáðåòàòåëÿ íå èìååò ïðàâîâîãî çíà÷åíèÿ
28 Ïî äåëó î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííîñòè ïîëîæåíèÿ àáçàöà âòîðîãî ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè
446 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ æàëîáàìè ãðàæäàí
Ô.Õ. Ãóìåðîâîé è Þ.À. Øèêóíîâà: Ïîñòàíîâëåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ îò 14 ìàÿ 2012, ¹
11-Ï, ÑÏÑ «Ãàðàíò».
29 Îáçîð ñóäåáíîé ïðàêòèêè ïî äåëàì, ñâÿçàííûì ñ ñàìîâîëüíûì ñòðîèòåëüñòâîì.
Óòâåðæä¸í Ïðåçèäèóìîì Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 19 ìàðòà 2014, [online]
<www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=9166>.
30 Ïî äåëó î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííîñòè ïîëîæåíèé ïóíêòîâ 1 è 2 ñòàòüè 167
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ æàëîáàìè ãðàæäàí Î.Ì. Ìàðèíè÷åâîé,
À.Â. Íåìèðîâñêîé, Ç.À. Ñêëÿíîâîé, Ð.Ì. Ñêëÿíîâîé è Â.Ì. Øèðÿåâà: ïîñòàíîâëåíèå
Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ îò 21 àïðåëÿ 2003, ¹ 6-Ï, ÑÏÑ «Ãàðàíò».
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â ñëó÷àå, åñëè èì ïðèîáðåòåíî èìóùåñòâî, âûáûâøåå èç âëàäåíèÿ ñîáñòâåííèêà ïðîòèâ åãî âîëè. Êàê ðàçúÿñíèë Âåðõîâíûé Ñóä ÐÔ ïî ñìûñëó
ï. 1 ñò. 302 ÃÊ ÐÔ ñîáñòâåííèê âïðàâå èñòðåáîâàòü ñâîå èìóùåñòâî èç ÷óæîãî
íåçàêîííîãî âëàäåíèÿ íåçàâèñèìî îò âîçðàæåíèÿ îòâåò÷èêà î òîì, ÷òî îí
ÿâëÿåòñÿ äîáðîñîâåñòíûì ïðèîáðåòàòåëåì, åñëè äîêàæåò ôàêò âûáûòèÿ
èìóùåñòâà èç åãî âëàäåíèÿ èëè âëàäåíèÿ ëèöà, êîòîðîìó îíî áûëî ïåðåäàíî
ñîáñòâåííèêîì, ïîìèìî èõ âîëè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñóäàì íåîáõîäèìî
óñòàíàâëèâàòü íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå âîëè ñîáñòâåííèêà íà ïåðåäà÷ó
âëàäåíèÿ èíîìó ëèöó31.
5. Ïðèíöèï äîáðîñîâåñòíîñòè ýòî òðåáîâàíèå, îáðàùåííîå ê ó÷àñòíèêàì
ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà, â òîì ÷èñëå ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè èíäèâèäóàëüíîãî
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïîñðåäñòâîì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ.
Â ñèëó ñò. 310 ÃÊ ÐÔ, à òàêæå çàêîíîäàòåëüñòâà î ðåãóëèðîâàíèè áàíêîâñêîé
äåÿòåëüíîñòè ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî êðåäèòàì è ñðîê êðåäèòîâàíèÿ ìîãóò áûòü
èçìåíåíû áàíêîì â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå â ñëó÷àå, åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî
äîãîâîðîì ñ çàåìùèêîì. Íî ýòî ïîëîæåíèå íå îçíà÷àåò, ÷òî ñòîðîíà äîãîâîðà,
óâåäîìëåííàÿ îá èçìåíåíèè óñëîâèé äîãîâîðà è íå ñîãëàñíàÿ ñ òàêèìè
èçìåíåíèÿìè, íå ìîæåò äîêàçàòü, ÷òî îäíîñòîðîííåå èçìåíåíèå äîãîâîðíûõ
óñëîâèé íàðóøàåò ðàçóìíûé áàëàíñ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ñòîðîí äîãîâîðà,
ïðîòèâîðå÷èò óñòîÿâøèìñÿ äåëîâûì îáûêíîâåíèÿì ëèáî èíûì îáðàçîì
íàðóøàåò îñíîâîïîëàãàþùèå ÷àñòíîïðàâîâûå ïðèíöèïû ðàçóìíîñòè
è äîáðîñîâåñòíîñòè32.
Â ïðàêòè÷åñêîì ïëàíå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîêà íå äî êîíöà ðàçðåøèìîé
ïðîáëåìîé îñòàåòñÿ îáÿçàòåëüíîñòü ðåøåíèé âûñøèõ ñóäåáíûõ îðãàíîâ.
Ñ îïðåäåëåííûìè îãîâîðêàìè ìîæíî ñêàçàòü (îñòàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå
ñ èñïîëíåíèåì ðåøåíèé), ÷òî ýòà ïðîáëåìà óðåãóëèðîâàíà â îòíîøåíèè
ðåøåíèé Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ33, ïîñòàíîâëåíèé ÅÑÏ×34. Îäíàêî íè
â Êîíñòèòóöèè ÐÔ, íè â ôåäåðàëüíûõ çàêîíàõ, â òîì ÷èñëå è âî âíîâü
ïðèíÿòîì çàêîíå «Î Âåðõîâíîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»35 íå çàêðåïëåíî,
÷òî ðàçúÿñíåíèÿ Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
31 Îáçîð ñóäåáíîé ïðàêòèêè Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Óòâåðæä¸í
Ïðåçèäèóìîì Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 4 ìàðòà 2015, ¹ 1, ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
32 Îáçîð ñóäåáíîé ïðàêòèêè ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèìåíåíèåì ïîëîæåíèé
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êðåäèòíîì äîãîâîðå: Èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî
Ïðåçèäèóìà ÂÀÑ ÐÔ îò 13 ñåíòÿáðÿ 2011, ¹ 147, ÑÏÑ «Ãàðàíò».
33 Ñëåäóåò èç ïîëîæåíèé ñò. 125 Êîíñòèòóöèè ÐÔ, ñò.ñò. 6 è 79 ÔÊÇ îò 21 èþëÿ 1994, ¹ 1-ÔÊÇ
«Î Êîíñòèòóöèîííîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
34 Ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ï. 1 ñò. 46 Êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä,
ðàòèôèöèðîâàííîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé 30 ìàðòà 1998 ã.
35 Î Âåðõîâíîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: Ôåäåðàëüíûé êîíñòèòóöèîííûé çàêîí îò
5 ôåâðàëÿ 2014, ¹ 3-ÔÊÇ (ðåä. îò 4 íîÿáðÿ 2014), Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 2014, ¹ 6,
ñò. 550.
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íèæåñòîÿùèõ ñóäîâ. Ýòà ñèòóàöèÿ äàëà îñíîâàíèÿ óòâåðæäàòü, ÷òî åãî
ïðàâîâûå ïîçèöèè, íå ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ äðóãèõ ñóäîâ, íîñÿò
ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð, îòêàç â èõ ïðèìåíåíèè íå âëå÷åò êàêèõ-ëèáî
ñàíêöèé. Îñíîâíîé àðãóìåíò  ñóäüè íåçàâèñèìû è ïîä÷èíÿþòñÿ òîëüêî
Êîíñòèòóöèè ÐÔ è ôåäåðàëüíîìó çàêîíó. Òàêîãî ðîäà âûñêàçûâàíèÿ, à èõ
äîñòàòî÷íî ìíîãî36, ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ðåêîìåíäàöèè Âåðõîâíîãî
Ñóäà ÐÔ íå ìîãóò èñïîëíÿòüñÿ ëèøü â ñèëó åãî âûñîêîãî àâòîðèòåòà.
Â îïðåäåëåííîì ñìûñëå ðåøèòü ïðîáëåìó ïîïûòàëñÿ Êîíñòèòóöèîííûé
Ñóä ÐÔ ôàêòè÷åñêè ïðèçíàâøèé íîðìàòèâíîñòü ïîñòàíîâëåíèé âûñøèõ
ñóäåáíûõ èíñòàíöèé è èõ îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð37. Ñîãëàøàÿñü ñ òåì, ÷òî
ïðèäàíèå îáÿçàòåëüíîãî õàðàêòåðà ïîñòàíîâëåíèÿì Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ
ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíîñòü è åäèíîîáðàçèå òîëêîâàíèÿ è ïðàâîïðèìåíåíèÿ, íàäî ñ îñòîðîæíîñòüþ ïîäõîäèòü ê âîïðîñó î íîðìàòèâíîñòè. Ó÷èòûâàÿ ïðîäîëæàþùèé ñóùåñòâîâàòü è äîìèíèðîâàòü ïîçèòèâèñòñêèé ïîäõîä ê ïðèíÿòèþ è ïðèìåíåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå
ðîññèéñêèå ðåàëèè, ôîðìèðîâàíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâèë ïîâåäåíèÿ äîëæíî
îñòàâàòüñÿ çà çàêîíîäàòåëåì, òàê êàê èçìåíåíèå ñóäåáíîé ïðàêòèêè, òîëêîâàíèå ïðàâîâûõ íîðì ìîæåò ïðîèñõîäèòü áûñòðî è â ïðîòèâîïîëîæíûõ
íàïðàâëåíèÿõ.
Òàê, â Ðîññèè ÿâëÿþòñÿ àêòóàëüíûìè ñóäåáíûå ñïîðû îá îáðàùåíèè
âçûñêàíèÿ íà àâòîìîáèëè, ïåðåäàííûå â çàëîã çàåìùèêàìè, â ïîëüçó áàíêîâ,
ïðåäîñòàâèâøèõ èì êðåäèò. Ìíîæåñòâåííàÿ ïåðåïðîäàæà àâòîìîáèëÿ äî
íåäàâíèõ ïîð íå ïðåïÿòñòâîâàëà îáðàùåíèþ âçûñêàíèÿ íà íåãî, à ïîñëåäíèé
â öåïî÷êå ïðèîáðåòàòåëåé ñîáñòâåííèê ñòàíîâèëñÿ íà ìåñòî çàëîãîäàòåëÿ, äàæå
íå ïðåäïîëàãàÿ ïðè ïîêóïêå, ÷òî òàêàÿ ñèòóàöèÿ âîçìîæíà. Äàæå ïîêóïêà
àâòîìîáèëÿ â ñàëîíå íå ãàðàíòèðîâàëà îò íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ
ïîêóïàòåëÿ, ò.ê. îí ìîã áûòü çàëîæåí ñàìèì ñàëîíîì. Â ðàçðåøåíèè ñïîðîâ
ñôîðìèðîâàëèñü äâå ðàçëè÷íûå ïðàâîâûå ïîçèöèè. ÂÀÑ ÐÔ óêàçûâàë, ÷òî
èñõîäÿ èç îáùèõ íà÷àë è ñìûñëà ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà (àíàëîãèÿ
ïðàâà) è òðåáîâàíèé äîáðîñîâåñòíîñòè, ðàçóìíîñòè è ñïðàâåäëèâîñòè (ï. 2 ñò.
6 ÃÊ ÐÔ), íå ìîæåò áûòü îáðàùåíî âçûñêàíèå íà çàëîæåííîå äâèæèìîå
èìóùåñòâî, âîçìåçäíî ïðèîáðåòåííîå ó çàëîãîäàòåëÿ ëèöîì, êîòîðîå íå çíàëî
36 À.Â. Ñìèðíîâ, À.Ã. Ìàíóêÿí, Òîëêîâàíèå íîðì ïðàâà: ó÷åáíî-ïðàêò. Ïîñîáèå, Ïðîñïåêò,
Ìîñêâà 2013, ÑÏÑ «Ãàðàíò».
37 Ïî äåëó î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííîñòè ÷àñòè âòîðîé ñòàòüè 392 Ãðàæäàíñêîãî
ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ æàëîáàìè ãðàæäàí À.À. Äîðîøêà, À.Å.
Êîòà è Å.Þ. Ôåäîòîâîé: Ïîñòàíîâëåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26
ôåâðàëÿ 2010, ¹ 4-Ï; Ïî äåëó î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííîñòè ïîëîæåíèé ÷àñòè 4 ñòàòüè 170,
ïóíêòà 1 ñòàòüè 311 è ÷àñòè 1 ñòàòüè 312 Àðáèòðàæíîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ æàëîáàìè çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà Ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå
«Áåðåã», îòêðûòûõ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ «Êàðáîëèò», Çàâîä «Ìèêðîïðîâîä» è Íàó÷íîïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåñïèðàòîð»: Ïîñòàíîâëåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ îò 21
ÿíâàðÿ 2010, ¹ 1-Ï, ÑÏÑ «Ãàðàíò».
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è íå äîëæíî áûëî çíàòü î òîì, ÷òî ïðèîáðåòàåìîå èì èìóùåñòâî ÿâëÿåòñÿ
ïðåäìåòîì çàëîãà38. Â òî æå âðåìÿ Âåðõîâíûé Ñóä ÐÔ ñòðîãî ñëåäîâàë áóêâå
çàêîíà: íåäîáðîñîâåñòíîñòü ïåðâîíà÷àëüíîãî ñîáñòâåííèêà  çàåìùèêà áàíêà
íå ìîæåò ðàñöåíèâàòüñÿ êàê îñíîâàíèå äëÿ îñâîáîæäåíèÿ îò îòâåòñòâåííîñòè
ïîñëåäíåãî ñîáñòâåííèêà â âèäó åãî äîáðîñîâåñòíîñòè39. Ñ òàêèì ïîäõîäîì
ñîãëàñèëñÿ è Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ40.
Ïðîòèâîðå÷èå ïîçèöèé ñóäåáíûõ îðãàíîâ ïî âîïðîñàì äîáðîñîâåñòíîñòè
ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòè çàêðåïèòü çàêîíîäàòåëüíî ôîðìàëüíûå ïðèçíàêè
äîáðîñîâåñòíîãî ïîâåäåíèÿ â íàèáîëåå ïîëíîì âèäå, â òîì ÷èñëå â êà÷åñòâå
ïðèìåðîâ óêàçûâàòü ÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ åå âèäû, êîíêðåòèçèðîâàòü åå
ñîäåðæàíèå â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàòüÿõ ïîíÿòèÿìè «îáû÷íûõ» óñëîâèé,
îáû÷íî ïðåäúÿâëÿåìûõ òðåáîâàíèé.
Íåñìîòðÿ íà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ñóäåáíîé ïðàêòèêè êàê
íîðìàòèâíîãî ðåãóëÿòîðà, â ÐÔ íàáëþäàåòñÿ íåâûñîêèé óðîâåíü äîâåðèÿ
íàñåëåíèÿ ê ñóäàì è ñóäåáíûì ðåøåíèÿì. Òàê, àíàëèç ñòàòèñòè÷åñêèõ îò÷åòîâ,
ïðåäñòàâëåííûõ íà ñàéòå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå ÐÔ,
ãîâîðèò î òîì, ÷òî â íàøåé ñòðàíå çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì â äðóãèõ
åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ, ïðîöåíò îáæàëîâàíèÿ ñóäåáíûõ ðåøåíèé (áîëåå 40%)41.
Ïî êîëè÷åñòâó æàëîá â ÅÑÏ× íåñêîëüêî ëåò çàíèìàëà 1 ìåñòî ÐÔ, à â 2014 ã.
îíà ïåðåìåñòèëàñü íà 3 ìåñòî, óñòóïèâ Óêðàèíå è Èòàëèè42, ÷òî ñâÿçàíî
ñ óæåñòî÷åíèåì òðåáîâàíèé ê êðèòåðèÿì ïðèåìëåìîñòè æàëîáû.
Ïî äàííûì ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ, ïðîâåäåííûì Âñåðîññèéñêèì
öåíòðîì èññëåäîâàíèé îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ) â 2014 ã., ìíåíèÿ
ðîññèÿí â îòíîøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ñóäà â äåëå çàùèòû ïðàâ è èíòåðåñîâ
ãðàæäàí äåëÿòñÿ ïðàêòè÷åñêè ïîðîâíó: 36% îïðîøåííûõ ñ÷èòàþò, ÷òî ñóä
 ýòî äåéñòâåííîå ñðåäñòâî, 38% ïðèäåðæèâàþòñÿ ïðîòèâîïîëîæíîé òî÷êè
çðåíèÿ, êàæäûé ÷åòâ¸ðòûé (23%) çàòðóäíÿåòñÿ ñ îöåíêîé. Â ÷èñëå ïðîáëåì
è ïðè÷èí, êîòîðûå ìåøàþò ñóäàì ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü, â êà÷åñòâå îñíîâíîé
31% ðîññèÿí íàçûâàþò íåäîáðîñîâåñòíîñòü è âçÿòî÷íè÷åñòâî ñóäåé. Çàòåì,
ñ çàìåòíûì îòðûâîì ñëåäóåò òàêîé ôàêòîð, êàê äàâëåíèå ñî ñòîðîíû âëàñòåé,
íà íåãî óêàçûâàþò 23% ðåñïîíäåíòîâ. 19% îïðîøåííûõ ñâÿçûâàþò
38 Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î çàëîãå: Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà
ÂÀÑ ÐÔ îò 17 ôåâðàëÿ 2011, ¹ 10, ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», ï. 25.
39 Îïðåäåëåíèå Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ îò 10 àïðåëÿ 2007, ¹ 11-Â07-12, ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
40 Îá îòêàçå â ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ æàëîáû ãðàæäàíèíà Óãàä÷èêîâà Àíàòîëèÿ
Ëåîíòüåâè÷à íà íàðóøåíèå åãî êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ñòàòüÿìè 302, 349 è 353 Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: Îïðåäåëåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ îò 15 àïðåëÿ 2008
¹ 319-Î-Î, ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
41 Ñâîäíûå ñòàòèñòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ î äåÿòåëüíîñòè ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè
è ìèðîâûõ ñóäåé çà 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ã., Îôèöèàëüíûé ñàéò Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà
ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå ÐÔ. Âåäåíèå ñóäåáíîé ñòàòèñòèêè <www. cdep.ru>.
42 Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐÔ. Îôèöèàëüíûé ñàéò.
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íåýôôåêòèâíóþ ðàáîòó ñóäîâ ñ íåñîâåðøåíñòâîì çàêîíîäàòåëüñòâà, ñòîëüêî æå
(19%)  ñ áîëüøîé çàãðóæåííîñòüþ ñóäîâ43.
Â ñâÿçè ñ îòìå÷åííûìè íåãàòèâíûìè ìîìåíòàìè âîçíèêàåò âîïðîñ  ìîãóò
ëè ñàìè ïðåäïðèíèìàòåëè âûðàáîòàòü ìîäåëè äîáðîñîâåñòíîãî ïîâåäåíèÿ
è äîáðîâîëüíî èì ñëåäîâàòü. Âåðîÿòíî, íåò, òàê êàê â òîðãîâîì îáîðîòå
ñîáëþäåíèå ýòè÷åñêèõ, ìîðàëüíûõ íîðì çà÷àñòóþ âñòóïàåò â ïðîòèâîðå÷èå
ñ ýãîèñòè÷åñêèì ñòðåìëåíèåì ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðèáûëüþ
íðàâñòâåííîñòü â ýêîíîìèêå  êðàéíå äåôèöèòíûé ðåñóðñ, ïîýòîìó íà ñòðàæå
îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìëåìîãî äëÿ ðàçâèòèÿ òîðãîâîãî îáîðîòà ïîðÿäêà ñòîèò çàêîí.
Ñïåöèôèêà ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî
äîáðîñîâåñòíîñòü ó÷èòûâàåòñÿ ïðè ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ, êîòîðûå
èìåþò îãðîìíîå çíà÷åíèå, â òîì ÷èñëå ðàçìåð ïðèáûëè çàâèñèò îò
íåôîðìàëüíûõ «ñâÿçåé» ñ ÷èíîâíèêàìè. Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ñ ðàçâèòèåì
òîðãîâîãî îáîðîòà ëè÷íûå ñâÿçè îñëàáåâàþò èëè òåðÿþò ñâîå çíà÷åíèå,
ïîýòîìó óâåðåííîñòü â íàäåæíîñòè ïàðòíåðà äîëæíà çàìåùàòüñÿ âåðîé
â ñïîñîáíîñòü âëàñòè îáåñïå÷èòü ïðàâîïîðÿäîê, ÷òî ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïóòåì âêëþ÷åíèÿ íðàâñòâåííûõ îñíîâ â çàêîíîäàòåëüíûå íîðìû, îáû÷àè,
äîãîâîðû, ó÷èòûâàòüñÿ ïðè ðàçðåøåíèè êîíôëèêòîâ.
Ïîêà ñëîæíî ãîâîðèòü î äîáðîñîâåñòíîñòè ïðèìåíèòåëüíî ê ðîññèéñêèì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì. Òàê, ïî äàííûì îïðîñà, ïðîâåäåííîãî â 2014 ã., íàèáîëåå
îñòðîé ïðîáëåìîé äëÿ íèõ ÿâëÿåòñÿ íåèñïîëíåíèå äîãîâîðîâ  84%
ñòàëêèâàëèñü ñ íàðóøåíèÿìè îáÿçàòåëüñòâ ñî ñòîðîíû êîíòðàãåíòîâ, â òîì
÷èñëå 54% ñ÷èòàþò ýòî íåðåäêèì ÿâëåíèåì. Ïðåäïî÷èòàþò ñîáëþäàòü çàêîíû,
íî ôàêòè÷åñêè âûíóæäåíû èõ îáõîäèòü 84 % ðîññèéñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
72% íå ðàññìàòðèâàþò ñóäåáíûå îðãàíû â êà÷åñòâå ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ
ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé44.
Òàêèì îáðàçîì, åñëè äîáðîñîâåñòíîñòü  ýòî îòðàæåíèå äîâåðèÿ, òî
î øèðîêîì ïðàêòè÷åñêîì èñïîëüçîâàíèè â Ðîññèè êîíöåïöèè äîáðîñîâåñòíîñòè
ãîâîðèòü ïðåæäåâðåìåííî. Äîáðîñîâåñòíîñòü êàê ïðèíöèï, ïðåçóìïöèÿ,
îòêðûòàÿ íîðìà ìîæåò ðàáîòàòü, îïèðàÿñü íà äâå þðèäè÷åñêèå ñîñòàâëÿþùèå
 çàêîí è ñóä, äîâåðèå ê êîòîðûì ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûìè ýëåìåíòàìè ðàçâèòèÿ
òîðãîâîãî îáîðîòà (âëèÿåò íà ñíèæåíèå ðèñêîâ è ðàñõîäîâ ïî çàêëþ÷åíèþ
äîãîâîðà, åãî èñïîëíåíèþ, óñêîðÿåò òîâàðîîáîðîò è ò.ä.) è ñïðàâåäëèâîãî
ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ.
43 Âñåðîññèéñêèé öåíòð èññëåäîâàíèé îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ), [online] <http://
wciom.ru>. Íå îñîáî îòëè÷àþòñÿ è äàííûå ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ, ïðîâåäåííûõ Ôîíäîì
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Ñì.: Ðàáîòà ñóäîâ è ñóäåé [online] <http://fom.ru>. Êàê ïðàâèëî,
îïðàøèâàþòñÿ îò 1500 äî 1700 ÷åëîâåê â 100150 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â 4045 îáëàñòÿõ, êðàÿõ
è ðåñïóáëèêàõ Ðîññèè. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïîãðåøíîñòü íå ïðåâûøàåò 33,5%.
44 Ôîíä îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, [online] <http://fom.ru>. îïðàøèâàëîñü 1500 ÷åëîâåê â 100
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â 40 îáëàñòÿõ, êðàÿõ è ðåñïóáëèêàõ Ðîññèè. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïîãðåøíîñòü íå
ïðåâûøàåò 3,5%.
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Îòâåò íà òðàäèöèîííûé ðóññêèé âîïðîñ  ÷òî äåëàòü?  çàêëþ÷àåòñÿ
â òîì, ÷òî íàäî ñîçäàâàòü êàê ïðàâîâûå, òàê è ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ (ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå è äð.) äëÿ âîñïðèÿòèÿ äîêòðèíû
äîáðîñîâåñòíîñòè. Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî ñïåöèôèêîé Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ
ñèëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò ýêîíîìè÷åñêèå, ïðàâîâûå
ìîäåëè ðàçâèòèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áëàã è ðåñóðñîâ, ÷òî ðîññèéñêîå îáùåñòâî
ñ÷èòàåò íîðìîé, ïîýòîìó äîáðîñîâåñòíîñòü äîëæíà âêëþ÷àòü â ñåáÿ ïðàâèëà,
àäðåñîâàííûå êàê çàêîíîäàòåëüíûì, èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâà,
äðóãèì ïóáëè÷íûì îáðàçîâàíèÿì, òàê è ÷àñòíûì ëèöàì. Îïðåäåëåííûå øàãè
â ýòîì íàïðàâëåíèè ïðåäïðèíÿë Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ, îòìåòèâ, ÷òî èç
çàêðåïëåííîãî â Êîíñòèòóöèè ÐÔ ïðèíöèïà ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà (÷. 1, ñò. 1)
âûòåêàþò êîíêðåòíûå òðåáîâàíèÿ, ðåêîìåíäàöèè è çàïðåòû â îòíîøåíèè
îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâà. Óêàçàííûé êîíñòèòóöèîííûé
ïðèíöèï äèêòóåò äëÿ çàêîíîäàòåëÿ çàïðåò óñòàíàâëèâàòü ðåãóëèðîâàíèå òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû ïðîâîöèðîâàòü çàêîíîïîñëóøíûõ ãðàæäàí íà ñîêðûòèå
ïîëó÷àåìûõ äîõîäîâ è çàíèæåíèå îáëàãàåìîé áàçû45.
Â öåëîì íàäî ïðèçíàòü, ÷òî íè èäåàëüíûõ íîðì, íè èäåàëüíîãî ñóäà
íèêîãäà íå áûëî è íå áóäåò, êîíñòèòóöèè, íîðìàòèâíûå àêòû ñîçäàþòñÿ,
ïðèìåíÿþòñÿ, òîëêóþòñÿ ëþäüìè, ñóäû âñåãäà áóäóò äîïóñêàòü îøèáêè, äàæå
åñëè ïðàâèëà ïðîïèñàíû ÷åòêî è õîðîøî. Ïîýòîìó çàäà÷åé ñîâðåìåííûõ
èññëåäîâàíèé ÿâëÿåòñÿ íàõîæäåíèÿ ðàçóìíîãî êîìïðîìèññà ìåæäó
ñîãëàñîâàíèåì ðàçëè÷íûõ èíòåðåñîâ (çàêîíîäàòåëÿ, ñóäåé, ó÷àñòíèêîâ
ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà) íà îñíîâå îöåíêè ôàêòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ äåë.

Summary
Conscientiousness in the Russian civil law:
problems of theory and practice
Key words: the principle of conscientiousness, law, judicial practice, doctrine, freedom of choice, obligatoriness, normativity.

Good faith is the principle of civil law. The discussion about it, came to end in
Russia with inclusion of the principle of good faith in art. 1 of the Civil Code. The
analysis of changes of art. 10 of the Civil Code shows intention to separate the
doctrine of good faith from the doctrine of abuse of the right. However the principle
of good faith cant be treated as the open norm. Firstly, problems of inclusion in the
legislation of moral standards, ideas of a reasonable combination, coordination of
private and public interests differ in complexity and discrepancy. Secondly, develop45

Î òàðèôàõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ Ïîñòàíîâëåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ îò 23 äåêàáðÿ
1999, ¹ 18-Ï, ÑÏÑ «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ».
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ment of a moral basis of an entrepreneurial activity is in embryo. Thirdly, in society
there is no consensus about a role and value of court practice, freedom of a judicial
discretion. Fourthly, for elimination of a contradiction between positions of instances of jurisdiction on good faith it is necessary to fix formal signs of this behavior in
the law, including to specify its most common types.

Streszczenie
Zasada dobrej wiary w rosyjskim prawie cywilnym:
problemy teorii i praktyki
S³owa kluczowe: zasada sumiennoci, ustawa, orzecznictwo s¹dowe, doktryna, swoboda wyboru, obowi¹zkowoæ, normatywnoæ.

Dyskusja o tym, czy dobra wiara jest zasad¹ prawa cywilnego w Rosji, czy nie,
zakoñczy³a siê jej w³¹czeniem do art. 1 kodeksu cywilnego FR, za analiza zmian
art. 10 wskazuje na zamiar rozgraniczenia doktryny dobrej wiary i nadu¿ycia prawa.
Niemniej jednak zasada ta nie mo¿e byæ traktowana jako norma o charakterze
otwartym. Po pierwsze, w³¹czenie do prawa norm moralnych, dopasowanie i uzgodnienie interesów prywatnych i publicznych to problem trudny i wewnêtrznie
sprzeczny. Po drugie, podstawy etyczne dzia³alnoci handlowej dopiero siê kszta³tuj¹. Po trzecie, w spo³eczeñstwie brak jest konsensusu co do roli i znaczenia praktyki
s¹dowej, w tym swobody decyzji sêdziowskiej. Po czwarte, sprzeczne postawy instancji s¹dowych wobec zasady dobrej wiary wskazuj¹ na potrzebê prawnego scharakteryzowania jej cech formalnych w najbardziej pe³nej formie, w³¹cznie ze wskazaniem przyk³adów najczêciej wystêpuj¹cych jej form.
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Zasada s³usznoci jako ochrona interesu
wspólnika spó³ki kapita³owej
Ka¿dy rozumie, ¿e by³oby rzecz¹ dla ksiêcia chwalebn¹ dotrzymywaæ wiary
i postêpowaæ w ¿yciu szczerze, a nie podstêpnie. [...] Dwa s¹ sposoby prowadzenia walki:
jeden  prawem, drugi si³¹; pierwszy sposób jest ludzki, drugi zwierzêcy, lecz poniewa¿
czêstokroæ pierwszy nie wystarcza, wypada uciekaæ siê do drugiego. Dlatego ksi¹¿ê
musi umieæ dobrze pos³ugiwaæ siê natur¹ zwierzêcia i cz³owieka. [...] Przeto ksi¹¿ê, zmuszony
umieæ pos³ugiwaæ siê dobrze natur¹ zwierz¹t, powinien sporód nich wzi¹æ za wzór lisa i lwa,
albowiem lew nie umie unikaæ side³, a lis broniæ siê przed wilkami. Trzeba przeto byæ lisem,
by wiedzieæ, co sid³a i lwem, by strach budziæ u wilków1.

Wprowadzenie
Obecnie w polskiej przestrzeni gospodarczej dzia³alnoæ gospodarcza jest czêsto prowadzona w formie spó³ki kapita³owej. Dziêki gwarancyjnej funkcji kapita³u
zak³adowego2 oraz praw o charakterze korporacyjnym i maj¹tkowym wspólników3
z jednej strony spó³ka kapita³owa stanowi ochronê interesu kontrahentów, z drugiej
za strony samych wspólników. Uwa¿a siê zatem, ¿e do przedsiêwziêæ o znacznych
rozmiarach ekonomicznych adekwatn¹ form¹ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej jest w³anie spó³ka kapita³owa4.
1

N. Machiavelii, Ksi¹¿ê, prze³. Cz. Nanke, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1999, s. 68.
Zob. A. Szumañski, Problem funkcji gwarancyjnej kapita³u zak³adowego (akcyjnego) spó³ki
kapita³owej, Pañstwo i Prawo 1997, nr 6, s. 7888; A. mieja, Kapita³ zak³adowy i jego funkcje.
Wk³ady wspólników w spó³kach kapita³owych, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 1995, nr 242,
s. 157174.
3 Zob. J. Okolski, J. Modrzejewski, £. Gasiñski, Natura stosunku korporacyjnego spó³ki akcyjnej,
Przegl¹d Prawa Handlowego 2000, nr 8, s. 214.
4 A. Malarewicz-Jakubów, Spó³ka akcyjna, [w:] Prawo gospodarcze prywatne, red. T. Mróz,
M. Stec, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 271272.
2
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Spó³ka kapita³owa z natury swojej umo¿liwia realizacjê planów inwestycyjnych
rozci¹gniêtych w czasie, o du¿ym zaanga¿owaniu personalnym i maj¹tkowym5. Cechy spó³ki kapita³owej stwarzaj¹ prowizorycznie stabiln¹ konstrukcjê prawn¹, która
daje kontrahentom nadziejê na zapewnienie p³ynnoci finansowej i ci¹g³oci dzia³ania. U¿ywaj¹c celowo przys³ówka prowizorycznie, zwraca siê uwagê na rozbie¿noæ pomiêdzy intencj¹ ustawodawcy w zakresie stworzenia konstrukcji prawnej
adekwatnej do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej du¿ych rozmiarów, jednak¿e
z drugiej strony nieadekwatnej w okrelonych sytuacjach dla interesu samego
wspólnika. W spó³ce kapita³owej element osoby nie odgrywa tak znacz¹cej roli, jak
ma to miejsce w przypadku spó³ek osobowych. Wielokrotnie zdarzaj¹ siê sytuacje,
w których odwrotnie proporcjonalnie do wzrostu zysku spó³ki maleje liczba wspólników: Honor i zysk nie sypiaj¹ w tym samym ³o¿u6. Nieraz wspólnicy bardzo
dos³ownie pojmuj¹ przytoczon¹ na wstêpie zasadê lisa i lwa, zapominaj¹c, ¿e przede
wszystkim winni byæ ludmi. Zatem czy nie jest tak, ¿e gdy zachowanie wspólników
jest niemoralne, zasada s³usznoci pe³ni funkcjê ochrony interesów pokrzywdzonych
wspólników? Czy porednio stosowana przez s¹dy w postêpowaniach o uchylenie
uchwa³ sprzecznych z umow¹ spó³ki b¹d dobrymi obyczajami i godz¹cych w interesy spó³ki lub maj¹cych na celu pokrzywdzenie wspólnika  nie jest lekarstwem na
brak lojalnoci? Czyj interes jest chroniony poprzez stosowanie zasady s³usznoci?
Celem artyku³u jest wskazanie problemu wykorzystania zasady s³usznoci
w sytuacjach, gdzie natura lisa i lwa pozostawi³a w sid³ach cz³owieka. W artykule
postawiono tezê, ¿e struktura korporacyjna spó³ki kapita³owej ukierunkowana jest
na zysk, czêsto zwi¹zany z celowym uszczupleniem sk³adu osobowego. Struktura ta
pozwala bowiem na budowanie mostu od cz³owieka do cz³owieka, oczywicie
zwodzonego7. U¿ywanie nieco gawêdziarskiego jêzyka i potocznego toku wypowiedzi jest celowe.
Przy opracowaniu zagadnienia wykorzystano dogmatyczn¹ metodê badawcz¹,
analityczn¹ metodê badawcz¹ oraz analizê orzecznictwa. Metoda dogmatyczna8 zosta³a wykorzystana w taki sposób, ¿e poddano analizie przepisy kodeksu spó³ek
5 Szerzej: £. Gasiñski, Kryterium natury spó³ki akcyjnej jako kryterium ograniczenia kszta³towania treci statutu a projekt kodeksu cywilnego, [w:] Instytucje prawa handlowego w przysz³ym kodeksie
cywilnym, red. T. Mróz, M. Stec, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 624636; Sz. Pawelec, O potrzebie poszanowania natury spó³ek kapita³owych w postêpowaniu karnym w wietle zasady rzetelnego
procesu, [w:] Rzetelny proces karny. Materia³y konferencyjne (Trzebieszowice, 1719.09.2009 r.), red.
J. Skorupka, W. Jasiñski, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 206213; M. Romanowski, Zasada
jedna akcja  jeden g³os a natura spó³ki akcyjnej, Czasopismo Kwartalne Ca³ego Prawa Handlowego, Upad³ociowego oraz Rynku Kapita³owego 2008, nr 4, s. 459480; P. Bielski, Przymusowy wykup
akcji drobnych akcjonariuszy a natura spó³ki akcyjnej, Przegl¹d Prawa Handlowego 2001, nr 11,
s. 1119.
6 M. de Cervantes Saavedra, [online] <www.przyslowia.imedyk.com/cytat/5030> (dostêp:
1.12.2015).
7 S.J. Lec, [online] <www.aforyzmy.com.pl/aforyzmy/obyczaje-i-moralnosc> (dostêp: 1.12.2015).
8 Szerzej: A. Bator, W. Gromsik, A. Kozak, S. Kamierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk
prawnych. Leksykon tematyczny, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 2425.
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handlowych9 w zakresie powództwa o uchylenie uchwa³y wspólników sprzecznej
z umow¹ spó³ki b¹d dobrymi obyczajami i godz¹cej w interesy spó³ki lub maj¹cej
na celu pokrzywdzenie wspólnika. Metoda analityczna10 polega³a na przegl¹dzie
naukowych opracowañ i pogl¹dów przedstawicieli doktryny w zakresie poruszanego
zagadnienia.

1. Zasada s³usznoci a natura lisa i lwa w spó³ce kapita³owej
Zasada s³usznoci to regu³a prawa cywilnego11. Zwi¹zana jest z wykonywaniem
w³adzy publicznej. Zgodnie z treci¹ art. 4172 k.c., je¿eli przez zgodne z prawem
wykonywanie w³adzy publicznej zosta³a wyrz¹dzona szkoda na osobie, poszkodowany mo¿e ¿¹daæ ca³kowitego lub czêciowego jej naprawienia oraz zadoæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê, gdy okolicznoci, a zw³aszcza niezdolnoæ
poszkodowanego do pracy lub jego ciê¿kie po³o¿enie materialne wskazuj¹, ¿e wymagaj¹ tego wzglêdy s³usznoci12. W literaturze wskazuje siê, ¿e zasada s³usznoci
bywa aktualizowana jedynie wówczas, gdy nie ma prawnych podstaw do wyst¹pienia z roszczeniem odszkodowawczym na zasadach ogólnych, ale istniej¹ wa¿ne
racje do przyznania kompensacji13. W orzecznictwie widoczny jest problem okrelenia zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy wykonywaniem w³adzy publicznej a wyrz¹dzon¹ szkod¹. Podejmuje siê w tym zakresie próby wskazania sytuacji, w których
zaistnienie zwi¹zku przyczynowego nie jest konieczne do zastosowania odpowiedzialnoci na zasadzie s³usznoci14.
Jednak¿e, bior¹c pod uwagê treæ art. 4172 k.c., zauwa¿a siê, ¿e ustawodawca
wskazuje mo¿liwoæ wyst¹pienia odpowiedzialnoci na zasadzie s³usznoci wówczas, gdy pojawi siê szkoda na osobie. Oznacza to, ¿e szkoda ta winna powstaæ
wskutek uszkodzenia cia³a albo wywo³ania rozstroju zdrowia. Nie ma zatem przes³anek do zastosowania wskazanego przepisu w przypadku szkody na mieniu15.
9

Ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r.  Kodeks spó³ek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 1030 z pón. zm.)  dalej: k.s.h.
10 Szerzej: J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Kantor Wydawniczy Zakamycze,
Kraków 2003, s. 33.
11 Szerzej: W. Dziedziak, S³usznoæ jako wartoæ prawa, Studia Iuridica Lublinensia 2011,
t. 15, s. 7181; R. Sobañski, S³usznoæ w prawie, Pañstwo i Prawo 2001, nr 8, s. 312.
12 Zob. A. Szpunar, Odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa na zasadzie s³usznoci, Pañstwo i Prawo 1970, Nr 2, s. 229241.
13 W. Czachórski, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, wyd. LexisNexis, Warszawa 2009, s. 252.
14 Tak np. wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 wrzenia 2012 r. (sygn. akt I ACa
527/12, OSA 2013, nr 4, poz. 8, s. 41), gdzie w uzasadnieniu stwierdza siê, ¿e przes³ank¹ odpowiedzialnoci z art. 4172 k.c. jest istnienie adekwatnego zwi¹zku przyczynowego, a wyj¹tkowo (maj¹c na
uwadze humanitarne wzglêdy tej normy) istnienie niekwalifikowanego powi¹zania kauzalnego, przy
czym owo powi¹zanie kauzalne winno stanowiæ relacjê i w danych okolicznociach okrelone dzia³anie
(zaniechanie) by³o jedyn¹ przyczyn¹ skutku w postaci szkody na osobie.
15 Z. Radwañski, A. Olejniczak, Zobowi¹zania  czêæ ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 228.
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Natomiast w prawie handlowym trudno wskazaæ okolicznoæ, gdzie podjêcie
uchwa³y mog³oby spowodowaæ uszczerbek cia³a czy wywo³aæ rozstrój zdrowia.
Sytuacja taka mo¿e byæ pochodn¹ w stosunku do podjêtej uchwa³y, jednak¿e nie
bêdzie wówczas traktowana jako skutek bezporedni, a tym samym nie wyst¹pi
konieczna przes³anka istnienia zwi¹zku przyczynowego. Ponadto, czynnoæ powoduj¹ca szkodê winna byæ wykonywana przez w³adzê publiczn¹16. Wydaje siê zasadne zastosowanie wskazanej regulacji wprost. Jednak¿e ustawowe przes³anki do jej
stosowania uniemo¿liwiaj¹ to w odniesieniu do ochrony interesu wspólnika spó³ki
kapita³owej17.
Zwa¿aj¹c na zasadê jednoci prawa cywilnego, nale¿y spojrzeæ na zasadê s³usznoci w kontekcie szerszym. Byæ mo¿e, aby znaleæ zasadê s³usznoci w prawie
handlowym, nale¿y wyjæ od pojêcia dobrych obyczajów. Zgodnie z treci¹ uzasadnienia wyroku S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 2009 r., kodeks
spó³ek handlowych nie zawê¿a pojêcia dobrych obyczajów do norm uczciwoci
panuj¹cych pomiêdzy przedsiêbiorcami. Nale¿y bowiem zwróciæ uwagê, i¿ pojêcie
dobrych obyczajów u¿yte w treci art. 249 k.s.h. odnosi siê nie tylko do uczciwoci
kupieckiej skierowanej na zewn¹trz funkcjonuj¹cej spó³ki (w stosunku do innych
uczestników obrotu gospodarczego), ale przede wszystkim do stosunków wewnêtrznych w spó³ce, w tym relacji pomiêdzy wspólnikami. Przemawia to zatem do siêgniêcia do kryteriów moralnych obowi¹zuj¹cych nie tylko pomiêdzy przedsiêbiorcami ale tak¿e panuj¹cych w spo³eczeñstwie, w tym ogólnej normy przyzwoitego
zachowania. Z regu³y zatem uchwa³a zgromadzenia wspólników podjêta w celu lub
z zamiarem pokrzywdzenia wspólnika mniejszociowego narusza obowi¹zuj¹c¹
w spo³eczeñstwie normê moraln¹ przejawiaj¹c¹ siê obowi¹zkiem przyzwoitego zachowania siê. Najczêciej pokrzywdzenie wspólnika polega na podejmowaniu uchwa³,
które s¹ powziête w interesie wspólników wiêkszociowych przy jednoczesnym
wyrz¹dzeniu szkody albo pozbawieniu korzyci wspólnika mniejszociowego18.
Kontynuuj¹c ten w¹tek, trzeba skomentowaæ kwestie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. W literaturze podkrela siê, ¿e proces wcielania zasad w ramy prawa cywilnego jest z³o¿ony i wymaga jeszcze wielu lat. Poczynaj¹c od klauzul generalnych, a na
16

Zob. J. Parchomiuk, Zasada s³usznoci jako podstawa odpowiedzialnoci odszkodowawczej
w³adzy publicznej, [w:] Ksiêga pami¹tkowa z okazji 10-lecia Wydzia³u Zamiejscowego Nauk Prawnych
i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II w Tomaszowie Lubelskim, red.
T. Guz, M. Pa³ubska, M. Kuæ, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 447467.
17 Por. M. Rejmer, Zasada s³usznoci w prawie prywatnym i jej praktyczne znaczenie, Pañstwo
i Prawo 2014, nr 11, s. 121123; B. Wiêzowska-Czepiel, Odpowiedzialnoæ za zgodne z prawem
wykonywanie w³adzy publicznej na zasadzie s³usznoci, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materia³y
2009, s. 3956; A. R¹pa³a, Odszkodowanie na zasadzie s³usznoci jako przejaw humanizacji regu³
odpowiedzialnoci cywilnej, [w:] Cz³owiek pomiêdzy prawem a ekonomi¹ w procesie integracji europejskiej, red. G. Dammacco, B. Sitek, Wyd. UWM, Olsztyn 2008, s. 178189; J. Bieluk, Zasada
s³usznoci a art. 216 § 2 kodeksu cywilnego, Bia³ostockie Studia Prawnicze 2008, nr 3, s. 2132.
18 Wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 2009 r., sygn. akt V ACa 49/09,
OSA 2010, nr 7, poz. 19, s. 65.
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konkretnych rozwi¹zaniach koñcz¹c, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e proces ten nie jest jednakowy dla wszystkich zasad. Przyk³adowo, w polskim prawie szeroko przyswojono
zasadê wspó³¿ycia spo³ecznego, natomiast ochrona w³asnoci spo³ecznej stosunkowo niedawno doczeka³a siê normatywnego ujêcia. Stanowi to dowód na ci¹gle
rozwój prawa cywilnego w polskiej rzeczywistoci prawnej19.
Arystoteles uwa¿a³, ¿e s³usznoæ nie jest czym lepszym od sprawiedliwoci
samej w sobie, ale od b³êdu wynikaj¹cego z ogólnego sformu³owania. Podawa³, ¿e
istot¹ s³usznoci jest korektura prawa w tych sytuacjach, gdzie prawo niedomaga
w wyniku ogólnego sformu³owania20. Immanuel Kant natomiast okrela³ s³usznoæ
mianem odpowiedzi na najwiêksz¹ krzywdê  najcilejsze prawo. Twierdzi³, ¿e nie
mo¿na temu zaradziæ na drodze prawa, a jedynie na drodze sumienia. Zwraca³
jednak uwagê, ¿e ka¿de zagadnienie prawa musi byæ rozpoznane przed forum prawa
cywilnego21.
Wydaje siê zasadne uznanie, ¿e s³usznoæ stanowi odpowied na krzywdê wyrz¹dzan¹ przez niedookrelenie prawa z jednej strony, za z drugiej  wykorzystanie
niedookrelonego prawa celem realizacji w³asnego interesu. W³aciwe kryterium
oceny zachowania godziwego lub niegodziwego bêdzie stanowi³o odes³anie do zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, obyczajowoci i moralnoci. Bynajmniej nie chodzi tu
o okrelenie winy osoby dokonuj¹cej czynnoci, ale jedynie wskazanie ³adunku
moralnego22. Oznacza to koniecznoæ wyodrêbnienia dokonanej czynnoci od dokonuj¹cego i wziêcie pod uwagê jedynie skutku czynnoci dokonanej. Istotne staje siê
okrelenie skutku podjêtej czynnoci dla wspólnika, który dochodzi praw w zwi¹zku
z dokonan¹ czynnoci¹. Nale¿y zwróciæ uwagê, z czym wi¹¿e siê naruszenie jego
praw, a tym samym gdzie powstaje jego szkoda. W kontekcie prawa handlowego
moralnoæ nie jest w³aciw¹ przes³ank¹ do stosowania zasady s³usznoci.
Andrzej Stelmachowski rozwa¿a³ zasadê s³usznoci i zasadê wspó³¿ycia spo³ecznego w kontekcie stosowania prawa23. Oponowa³ przeciwko cis³emu ustaleniu
treci zasad wspó³¿ycia spo³ecznego w taki sposób, jaki ma to miejsce w stosunku
do zasad prawnych. Podkrela³, ¿e klauzule generalne s¹ wprowadzane celem oderwania od rygoru prawa pozytywnego. Zauwa¿y³, ¿e zasady wspó³¿ycia spo³ecznego
zawieraj¹ w sobie normy moralne. Ró¿nica le¿y w tym, ¿e normy moralne s¹ to¿same z pogl¹dami moralnymi, czego ju¿ nie mo¿na powiedzieæ o normach prawnych.
Zgodnie z prezentowanym pogl¹dem, zasady wspó³¿ycia spo³ecznego dotycz¹ nie
tylko zasad najogólniejszych, ale wszystkich zasad ¿ycia codziennego24.
19

A. Stelmachowski, Wstêp do teorii prawa cywilnego, PWN, Warszawa 1984, s. 136.
Arystoteles, Etyka Nikochamejska, V, 10, 1137b, 10-30, Warszawa 1956, s. 199200.
21 I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, Berlin 1922, s. 36.
22 A. Stelmachowski, Wstêp do teorii prawa cywilnego, PWN, Warszawa 1984, s. 163.
23 Por. K. Sójka-Zieliñska, Zasada s³usznoci wobec teoretycznych za³o¿eñ kodyfikacyjnych XIX,
Pañstwo i Prawo 1974, nr 2, s. 3044.
24 A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, PWN, Warszawa 1998, s. 118.
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Zasadne wydaje siê przyjêcie, ¿e zasada s³usznoci stosowana w prawie handlowym to zasada wspó³¿ycia spo³ecznego25 wyra¿ona w treci art. 5 k.c., zgodnie
z któr¹ nie mo¿na czyniæ ze swego prawa u¿ytku, który by³by sprzeczny ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Takie dzia³anie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwa¿ane za wykonywanie
prawa i nie korzysta z ochrony.
Czy w strukturze korporacyjnej spó³ki kapita³owej natura lisa i lwa wystêpuje
po stronie wiêkszoci? Przyk³adami takich sytuacji s¹ uchwa³y podejmowane z pominiêciem wspólnika czy wspólników, w wyniku których os³abieniu ulega pozycja
prawna wspólnika zarówno pod wzglêdem korporacyjnym, jak i maj¹tkowym. Symulacj¹ takiego stanu faktycznego mo¿e byæ spó³ka akcyjna, w statucie której nie
okrelono szczegó³owej procedury zwo³ywania walnego zgromadzenia wspólników.
Zwykle zarz¹d wysy³a³ w tym celu listy polecone. Jednak¿e w konsekwencji personalnych konfliktów czêæ akcjonariuszy postanowi³a os³abiæ pozycjê prawn¹ k³opotliwego akcjonariusza. Postanowiono zatem o podniesieniu kapita³u zak³adowego
poprzez ustanowienie nowych akcji. Walne zgromadzenie akcjonariuszy zosta³o
zwo³ane za pomoc¹ og³oszenia w MSiG. Akcjonariusz nie przyby³ w okrelonej
w og³oszeniu dacie, a tym samym nie uczestniczy³ w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W efekcie nieobecnoci, a przede wszystkim braku wiedzy o jakichkolwiek planach pozosta³ych akcjonariuszy jego pozycja prawna znacz¹co uleg³a os³abieniu. W wyniku nabycia nowych akcji przez pozosta³ych akcjonariuszy powsta³a
znacz¹ca ró¿nica w stosunku do posiadanych uprawnieñ korporacyjnych i maj¹tkowych sprzed podniesienia kapita³u. Akcjonariusz nieobecny na walnym zgromadzeniu poniós³ zatem realn¹ stratê w wyniku podniesienia kapita³u zak³adowego, pomimo ¿e walne zgromadzenie zosta³o zwo³ane w sposób prawid³owy, a uchwa³a
podjêta zgodnie z formalnymi wymogami.

2. Zasada s³usznoci  lek na uwolnienie cz³owieka z side³
Podstawê prawn¹ ochrony interesu wspólnika spó³ki kapita³owej stanowi treæ
art. 249 § 1 k.s.h., w myl której uchwa³a wspólników sprzeczna z umow¹ spó³ki
b¹d dobrymi obyczajami i godz¹ca w interesy spó³ki lub maj¹ca na celu pokrzywdzenie wspólnika mo¿e byæ zaskar¿ona w drodze wytoczonego przeciwko spó³ce
powództwa o uchylenie uchwa³y oraz treæ art. 422 § 1 k.s.h., zgodnie z któr¹
uchwa³a walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem b¹d dobrymi obyczajami
i godz¹ca w interes spó³ki lub maj¹ca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza mo¿e
byæ zaskar¿ona w drodze wytoczonego przeciwko spó³ce powództwa o uchylenie
uchwa³y.
25 Por. M.E. Stefaniuk, S³usznoæ jako kryterium oceny prawa  kontrowersje wokó³ praw mniejszoci, Studia Iuridica Lublinensia 2011, t. 15, s. 157173.
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Gdzie le¿y granica miêdzy pokrzywdzeniem wspólnika czy akcjonariusza
a nadinterpretacj¹ faktów na swoj¹ korzyæ? Warto w tym momencie pos³u¿yæ siê
przyk³adami wynikaj¹cymi ze stosowania prawa.
Prezentuj¹c liniê orzecznicz¹ w zakresie stosowania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego czy zasady s³usznoci, nale¿y wskazaæ sposób rozumienia zachowania aktualizuj¹cego przepisy bêd¹ce podstaw¹ do wyst¹pienia z roszczeniem o uchylenie
uchwa³y26 . Zgodnie z treci¹ uzasadnienia wyroku S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 padziernika 2014 r., wyra¿ona w art. 249 § 1 k.s.h. klauzula generalna dobrych obyczajów to takie zachowania, które wp³ywaj¹ pozytywnie na funkcjonowanie spó³ki, s¹ zwi¹zane z postrzeganiem uczciwoci kupieckiej przy
prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej. Jest to, ogólnie rzecz ujmuj¹c, przyzwoite
postêpowanie, które uwzglêdnia w odpowiednim stopniu ró¿ne interesy s³u¿¹ce
wszystkim w spó³ce27.
Natomiast zgodnie z treci¹ uzasadnienia wyroku S¹du Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2014 r., sprzecznoæ uchwa³y z dobrymi obyczajami28,
o której mowa w art. 422 § 1 k.s.h., wystêpuje wówczas, gdy w obrocie handlowym
mo¿e byæ ona uznana za nieetyczn¹ w wietle tradycyjnie rozumianej uczciwoci
kupieckiej, sprzeczn¹ z normami moralnymi i obyczajowymi, godz¹c¹ w poczucie
przyzwoitoci, tj. sprzeczn¹ z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Uchwa³y (przyznaj¹ce ra¿¹co wygórowane i niczym nieuzasadnione wynagrodzenie cz³onkom organów spó³ki, które znacznie zwiêkszaj¹ koszty jej dzia³alnoci i jednoczenie zmniejszaj¹ jej zysk oraz ograniczaj¹ mo¿liwoæ jego przeznaczenia na rozwój spó³ki29)
godz¹ zarówno w interes spó³ki, jak i maj¹ na celu pokrzywdzenie akcjonariusza30.
Wed³ug uzasadnienia wyroku S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z dnia 30 grudnia
2013 r., oceniaj¹c, czy uchwa³a walnego zgromadzenia akcjonariuszy ma na celu
pokrzywdzenie akcjonariusza31, nale¿y uwzglêdniæ szerszy kontekst podejmowania
uchwa³y, w tym pozycjê akcjonariusza w spó³ce oraz skutki, jakie poci¹gnie za sob¹
wykonanie tej uchwa³y. Pokrzywdzenie akcjonariusza spó³ki akcyjnej mo¿e nast¹piæ
26

Zob. wyrok S¹du Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 r., sygn. akt I ACa 91/14,
Legalis 1062360; wyrok S¹du Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2014 r., sygn. akt I ACa
670/13, Legalis 863105; wyrok S¹du Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt I
ACa 370/13, Legalis 776473.
27 Zob. wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 padziernika 2014 r., sygn. akt VI
ACa 1840/13, Legalis 1162391.
28 Zob. wyrok S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z dnia 22 listopada 2012 r., sygn. akt V ACa 760/12,
Legalis 733968; wyrok S¹du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt I ACa
1036/12, Legalis 721917.
29 Zob. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 5 listopada 2009 r., sygn. akt I CSK 158/09, OSNC 2010,
nr 4, poz. 63, s. 82; wyrok S¹du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 marca 2014 r., sygn. akt I
ACa 1630/13, Legalis 1180187.
30 Wyrok S¹du Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt I ACa 5/14, Legalis
1067384.
31 Zob. wyrok S¹du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. akt I ACa 1269/12,
Legalis 726602.
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tak¿e w sferze jego interesów pozamaj¹tkowych zwi¹zanych z funkcjonowaniem
spó³ki, w tym w zakresie jego praw i obowi¹zków korporacyjnych. Pojêcie »pokrzywdzenie akcjonariusza« nale¿y zatem interpretowaæ szeroko, z uwzglêdnieniem
 co oczywiste  nie tylko interesów maj¹tkowych akcjonariusza, ale tak¿e ca³ego
kontekstu funkcjonowania spó³ki i jej otoczenia gospodarczego, pozycji danego
akcjonariusza itp., celu podjêcia danej uchwa³y i skutków, jakie poci¹gnie za sob¹
jej wykonanie32.
Interpretacja taka nie mo¿e byæ zbyt szeroka. Pokrzywdzenie nie mo¿e byæ
traktowane jako oczywista przes³anka do uchylenia uchwa³y. Przede wszytskim pokrzywdzenie musi wynikaæ z naruszenia okrelonych procedur czy warunków formalnych, np. takiego sposobu zwo³ania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, który
faktycznie doprowadzi³ do niedoinformowania akcjonariusza o planowanym zgromadzeniu, a z drugiej strony uchwa³a podjêta na tym¿e zgromadzeniu naruszy³a
interes akcjonariusza33. Tym samym mo¿na domniemaæ, ¿e pozostali akcjonariusze
celowo pominêli poszkodowanego akcjonariusza34. Przyk³adem jest uzasadnienie
wyroku S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 padziernika 2012 r., gdzie
stwierdza siê, ¿e wychodz¹c z za³o¿enia racjonalnoci ustawodawcy, nale¿y uznaæ,
¿e nieprawid³owoci o charakterze formalnym, maj¹ce miejsce przed odbyciem
zgromadzenia, na etapie jego zwo³ywania, nie poci¹gaj¹ za sob¹ automatycznie
sprzecznoci uchwa³y walnego zgromadzenia z ustaw¹. Samo wadliwe zwo³anie
zgromadzenia lub podjêcie uchwa³y w sprawie nieobjêtej porz¹dkiem obrad nie
stanowi wy³¹cznej przes³anki eliminacji jej z obrotu. Tego typu nieprawid³owoci
otwieraj¹ natomiast drogê do zaskar¿ania powziêtych na nieprawid³owo zwo³anym
zgromadzeniu uchwa³ tym, którzy z tego powodu nie mogli uczestniczyæ w podjêciu
decyzji. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e osoby te musz¹ wykazaæ ustawowo okrelo32 Wyrok S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z dnia 30 grudnia 2013 r., sygn. akt I ACa 633/13,
Legalis 999040.
33 Szerzej: K. Szczepañska, Przes³anki powództwa o uchylenie uchwa³y spó³ki kapita³owej,
Przegl¹d Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2012, nr 1, s. 5976; A. Owczarewicz,
Zabezpieczenie powództwa o uchylenie b¹d stwierdzenie niewa¿noci uchwa³ organów w³acicielskich
spó³ek kapita³owych przez zawieszenie postêpowania rejestrowego po nowelizacji Kodeksu postêpowania cywilnego, Przegl¹d S¹dowy 2012, nr 11/12, s. 138145; £. B³aszczak, Zdatnoæ arbitra¿owa
z art. 1157 k.p.c. a spory o stwierdzenie niewa¿noci lub uchylenie uchwa³ w spó³kach kapita³owych,
Radca Prawny 2012, nr 127/128, s. 24; W. Popio³ek, W sprawie czêciowej niewa¿noci (uchylenia
w czêci) uchwa³y wspólników spó³ki kapita³owej, [w:] Proces cywilny. Nauka  kodyfikacja  praktyka.
Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek,
M. Walasik, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 12111221; M.J. Nowak, Powództwo o uchylenie
uchwa³y a powództwo o stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y w spó³kach kapita³owych, Edukacja Prawnicza 2010, nr 2, s. 35; M. Gutowski, Dopuszczalnoæ stosowania art. 58 § 3 k.c. do podlegaj¹cych
uchyleniu uchwa³ zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spó³ek kapita³owych, Przegl¹d
Prawa Handlowego 2009, nr 12, s. 1925; A. Szumañski, Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzecznoæ z dobrymi obyczajami jako przes³anki uchylenia uchwa³y walnego zgromadzenia spó³ki akcyjnej
o przymusowym wykupie akcji, Przegl¹d Prawa Handlowego 2006, nr 3, s. 411.
34 Zob. wyrok S¹du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 wrzenia 2012 r., sygn. akt I ACa 734/12,
Legalis 719497.
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ne przes³anki eliminacji tych uchwa³ z obrotu, a zatem wp³ywu naruszenia przepisów formalnych na treæ uchwa³y. Oznacza to, ¿e w przypadku wadliwego zwo³ania
zgromadzenia wspólników (np. uchybienie w sposobie zawiadomienia, podjêcie
w sposób wadliwy decyzji o zwo³aniu zgromadzenia itp.) powód, wystêpuj¹c
z ¿¹daniem stwierdzenia niewa¿noci podjêtych na nim uchwa³, zobowi¹zany jest
wykazaæ, ¿e uchwa³a w zwi¹zku z zaistnia³ym uchybieniem proceduralnym narusza
jednoczenie jaki inny przepis ustawy, co czyni j¹ bezwzglêdnie niewa¿n¹. Ewentualne mog¹ce wchodziæ w grê uchybienia postanowieniom statutu nie stanowi¹ podstawy
stwierdzenia niewa¿noci, a innego objêtego treci¹ art. 249 § 1 k.s.h. powództwa.
Wp³yw na wynik g³osowania wyra¿a siê w uzasadnionym okolicznociami faktycznymi twierdzeniu, i¿ uchybienie formalne spowodowa³o lub mog³o spowodowaæ podjêcie uchwa³y o okrelonej treci. Podstaw¹ stwierdzenia niewa¿noci uchwa³y powinno byæ wiêc nie tylko wskazanie naruszenia prawa, ale równie¿ wykazanie
wp³ywu tego uchybienia na podjêcie uchwa³y lub podjêcie uchwa³y o okrelonej
treci. Ustalenie zwi¹zku pomiêdzy wadliwoci¹ formaln¹ uchwa³y a jej treci¹ nastêpuje wiêc in concreto, a nie in abstracto35.
Ponadto, aby uchwa³a mog³a byæ uznana za maj¹c¹ na celu pokrzywdzenie
wspólnika czy akcjonariusza, musi wp³ywaæ na jego prawa. W treci uzasadnienia
wyroku S¹du Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2013 r. wskazano, ¿e
u¿yte w art. 249 k.s.h. okrelenie: »uchwa³a (...) maj¹ca na celu pokrzywdzenie
wspólnika« nie mo¿e byæ wyk³adane tylko z punktu widzenia interesów maj¹tkowych tego wspólnika, którego treæ uchwa³y ma dotyczyæ. Wyk³adnia ta musi bowiem, bior¹c pod rozwagê wszystkie istotne okolicznoci konkretnego wypadku,
uwzglêdniaæ generaln¹ pozycjê wspólnika w ramach podmiotu korporacyjnego, którego status ekonomiczny jest tylko jednym z wyznaczników. Ocena zatem, czy
kwestionowana uchwa³a ma na celu pokrzywdzenie wspólnika, musi byæ przeprowadzona w formie odpowiedzi na pytanie, czy podjêto tê uchwa³ê po to, by pozycjê
tê os³abiæ i w ten sposób doprowadziæ do jego pokrzywdzenia przejawiaj¹cego siê
tak¿e w skali korzyci finansowych, jakie wi¹¿¹ siê z t¹ pozycj¹36.

Podsumowanie
Konkluduj¹c, trudno wskazaæ podmiot chroniony zasad¹ s³usznoci. Z jednej
strony ochroni ona interes wspólnika, którego prawa zosta³y uszczuplone b¹d jego
pozycja prawna w strukturze korporacyjnej spó³ki os³abiona w wyniku uchwa³y
podjêtej przez pozosta³ych wspólników. Z drugiej strony, w przypadku rosn¹cego
35 Wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 padziernika 2012 r., sygn. akt V ACa 417/12,
OSA 2013, nr 12, poz. 34, s. 56.
36 Wyrok S¹du Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt I ACa 643/12,
Legalis 744288.
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konfliktu wewnêtrznego w spó³ce, zastosowanie zasady s³usznoci mo¿e godziæ
w interes spó³ki. Nie mo¿na jednoznacznie wykluczyæ, ¿e poszkodowany wspólnik
nie by³ wspólnikiem gnunym, dzia³aj¹cym na szkodê spó³ki i w zwi¹zku z takim
zachowaniem pozostali wspólnicy podjêli drastyczne kroki. Wówczas zastosowanie
zasady s³usznoci by³oby niezasadne, bior¹c pod uwagê interes spó³ki. Nale¿y
stwierdziæ, ¿e gdy zachowanie wspólników k³óci siê z normami moralnymi, zastosowanie znajduje zasada s³usznoci chroni¹ca interesy pokrzywdzonych wspólników.
Stanowi ona lekarstwo na brak wewnêtrznej lojalnoci wspólników.
Trudno siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e w obecnej przestrzeni gospodarczej struktura
korporacyjna spó³ki kapita³owej ukierunkowana jest na zysk, czêsto zwi¹zany
z celowym uszczupleniem sk³adu spó³ki. Dowodem tego s¹ liczne orzeczenia s¹dowe odnosz¹ce siê do sygnalizowanego zagadnienia. Trudno znaleæ uzasadnienie,
dlaczego dzieje siê tak, ¿e wspólnicy po pewnym czasie wspólnego d¹¿enia do
realizacji zamierzonego celu gospodarczego staraj¹ siê wzajemnie wykluczyæ z gry.
Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e to, co u innych nazywamy grzechem, w naszym wykonaniu jest jedynie dowiadczeniem ¿yciowym37. Tym samym powinien niby cieszyæ
fakt, ¿e z roku na rok przybywa dowiadczonych przedsiêbiorców. Radoæ ta jednak
dotyczy jedynie okresu, w którym korzystamy z ich dowiadczenia. Humor znacz¹co ulega pogorszeniu, gdy sami stajemy siê obiektem dowiadczalnym. wiat jest
pe³en porz¹dnych ludzi. Poznaje siê ich po tym, ¿e wiñstwa robi¹ bardzo nieudolnie38.

Summary
The principle of equity, as protect the interest
of shareholder capital company
Key words: capital, principle of equity, shareholder, company.

Many times there are situations in which inverse proportion to the companys
profit growth decreasing the number of shareholders. Whose interests are actually
protected by the principle of fairness? This article aims to identify the problem
application of the principle of fairness in the situations, where the nature of the fox
and the lion left a man in the clutches. The article thesis assumes that the corporate
structure of a capital company is focused on profit, often associated with deliberate
depletion of composition. Corporate structure of the company allows you to build
a bridge from man to man, of course drawbridge.
37

R.W. Emerson, [online] <www.aforyzmy.com.pl/grzech-i-sumienie/to-co-u-innych-nazywamygrzechem-w-naszym-wykonaniu-jest-jedynie-doswiadczeniem-zyciowym> (dostêp: 1.12.2015).
38 Ch. Péguy, [online] <http://mottazyciowe.pl/motto/show?page=3554> (dostêp: 1.12.2015).
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Ê âîïðîñó î ïîíÿòèè ïðèíöèïà ñïðàâåäëèâîñòè
(=AGKEJ=I) â ðèìñêîì êëàññè÷åñêîì ïðàâå
×òî åñòü ñïðàâåäëèâîñòü? Êàê ïðàâèëî, ïðè ïðîèçíåñåíèè ýòîãî ñëîâà
âîçíèêàåò ñëåäóþùèé àññîöèàòèâíûé ðÿä: ïðèíöèï ðàâåíñòâà, îáùàÿ íîðìà
äîáðîñîâåñòíîñòè, ðàâíîå ðàñïðåäåëåíèå öåííîñòåé è áëàã, è ïðî÷.
Â îáùåñòâå ïîíÿòèå ñïðàâåäëèâîñòè òðàêòóåòñÿ êàê óñòðàíåíèå íåðàâåíñòâà
ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè (ò.í. «ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü»), à ñ þðèäè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ñïðàâåäëèâîñòü òîæäåñòâåííà
ñàìîìó ïðàâó, âûñòóïàåò èíñòðóìåíòîì ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæëè÷íîñòíîé êîììóíèêàöèè ïîñðåäñòâîì ïðàâîâûõ ïðåäïèñàíèé (ò.í. «ïðàâîâàÿ ñïðàâåäëèâîñòü»)1.
Åñëè çàäàòüñÿ öåëüþ è ïðîñëåäèòü èñòîêè òàêîãî âîñïðèÿòèÿ â çàïàäíîé
(ðîìàíî-ãåðìàíñêîé) ïðàâîâîé òðàäèöèè, òî áåçóñëîâíî ñëåäóåò íà÷àòü
ñ ðèìñêîé þðèñïðóäåíöèè, êîòîðàÿ âûðàáîòàëà èíòåðåñíûé ïîäõîä ê òîëêîâàíèþ òåðìèíà aequitas. Ñàìî ýòî ïîíÿòèå èçäðåâëå îòîæäåñòâëÿëîñü ñ áîãèíåé
ïðàâîñóäèÿ êàê ñèìâîëîì ñïðàâåäëèâîñòè, èçîáðàæàâøåéñÿ â âèäå äåâû
ñ âåñàìè â ïðàâîé ðóêå è ðîãîì èçîáèëèÿ â ëåâîé. Â ïèñüìåííîé òðàäèöèè
ðèìñêîãî ïðàâà ïîíÿòèå aequum î÷åð÷èâàëî ñôåðó äîëæíîãî è íîðìàòèâíîãî,
ò.å. ïðàâîìåðíîãî, è ïî ñìûñëó ñâîåìó ïðèðàâíèâàëîñü ê ïîíÿòèþ ius (ïðàâî).
Ïî ìíåíèþ ðèìñêèõ «îòöîâ ïðàâà», êîíñîëèäèðóþùèì ÿäðîì äðåâíåãî
îáùåñòâà êâèðèòîâ áûëè ôèäóöèàðíûå (äîâåðèòåëüíûå) îòíîøåíèÿ, à èìåííî
äîáðîñîâåñòíîñòü è ÷åñòíîñòü, ïðåäñòàâëåííûå ïåðâîíà÷àëüíî êàê fides
(äîâåðèå), à íå êàê aequitas (ñïðàâåäëèâîñòü)2. Íî äëÿ äîñòèæåíèÿ èñòèíû
1 Â ñîâðåìåííîì ìèðå ñïðàâåäëèâîñòè ïðèäàåòñÿ áîëüøîå çíà÷åíèå, ÷åìó ñâèäåòåëüñòâî
ñïåöèàëüíàÿ ðåçîëþöèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåé ÎÎÍ ¹ À/RES/62/10, êîòîðàÿ ïðîâîçãëàñèëà
20 ôåâðàëÿ «Âñåìèðíûì äíåì ñïðàâåäëèâîñòè».
2 Ì.Â. Íîâèêîâ, Ñïðàâåäëèâîñòü êàê äîáðîñîâåñòíîñòü: öåííîñòü ðèìñêîãî ïðàâà, [â:]
Èñòîðè÷åñêèå, ôèëîñîôñêèå, ïîëèòè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå íàóêè, êóëüòóðîëîãèÿ è èñêóññòâîâåäåíèå. Âîïðîñû òåîðèè è ïðàêòèêè, ¹ 5 (19), ÷. I, Òàìáîâ 2012, c. 139141.
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â ñóäåáíûõ ñïîðàõ ñòàëè îñíîâûâàòüñÿ êàê íà äîáðîé ñîâåñòè, òàê è íà
ñïðàâåäëèâîñòè, ïîñòåïåííî îòîæäåñòâëÿÿ èõ3. Êàê óòâåðæäàë çíàìåíèòûé
ðèìñêèé þðèñò Þëèé Ïàâåë, «âî âñåì, îñîáåííî æå â ïðàâå, ñëåäóåò èñõîäèòü
èç ñïðàâåäëèâîñòè» (D. 50.17.90  Paul., 15 Quaest.).
Ñîáñòâåííî òåðìèí aequitas ïîëó÷èë ðàñïðîñòðàíåíèå â ðèìñêîé
þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå â êîíöå II â. í.ý., è òîãäà îí âûðàæàë óæå èäåþ
«ïðàâîâîé ñïðàâåäëèâîñòè» êàê âåäóùåãî íîðìàòèâíîãî ïðèíöèïà è ñïîñîáà
ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ. Â ýòó ýïîõó aequitas ïðåäñòàâàëî êàê ïðèíöèï
ðàâåíñòâà ðèìñêèõ ãðàæäàí è ïåðåãðèíîâ ïåðåä ñóäîì è çàêîíîì. Òàêèì
îáðàçîì, ñïðàâåäëèâîñòü âûâîäèëàñü ïðàâîâåäàìè èç ðàâíîïðàâèÿ, êàê
îñíîâíîé ïðèíöèï ïðàâîðåàëèçàöèè, èáî ïî ìåòêîìó èçðå÷åíèþ Öåëüñàìëàäøåãî: Ius est ars boni et aequi. Êñòàòè, ýòî çíàìåíèòîå âûðàæåíèå áîëåå
êîððåêòíî ïåðåâîäèòü òàê: «Ïðàâî åñòü èñêóññòâî (íàóêà) äîáðîãî è ðàâíîãî»,
à íå ñïðàâåäëèâîãî (îò ëàò. aequus  ðàâíûé)4. Ïðè ýòîì ìåñòíûå þðèñòû
êîíñòðóèðîâàëè òàêîå îïðåäåëåíèå, îïèðàÿñü íà ôèëîñîôñêîå ó÷åíèå
Àðèñòîòåëÿ5 è Öèöåðîíà. Ïîñëåäíèé, ðàññóæäàÿ îá óêîðåíåííîì â ïðèðîäå
ïðàâå, îáúåäèíÿë â îáùåì ïîíÿòèè ñïðàâåäëèâîñòè òàêèå ðîäñòâåííûå
òåðìèíû, êàê iustitia, aequitas è bonum et aequum6.
Ðèìñêèå ïðàâîâåäû ââåëè è òàêîå ïîíÿòèå, êàê «íåñïðàâåäëèâûé» çàêîí
(iniquum), êîãäà íåîáõîäèìî áûëî ïîäâåðãíóòü êðèòèêå ïîëîæåíèÿ èëè íîðìû
çàêîíîäàòåëüñòâà, íå ñîîòâåòñòâóþùèå «ñïðàâåäëèâîñòè» êàê âàæíåéøåìó
êðèòåðèþ ïðàâèëüíîñòè ïðàâîïîðÿäêà. Òàê, Ãàé â ñâîèõ Èíñòèòóöèÿõ
ïðîòèâîïîñòàâëÿë îòâåòñòâåííîñòü ïî ïðàâó è íåñïðàâåäëèâîñòü ïðèâëå÷åíèÿ
ê ñóäó (Gai. 4.116). Òàêèì îáðàçîì, óæå èç óñò êëàññèêîâ ðèìñêîãî ïðàâà ìû
ñëûøèì òðàêòîâêó ñïðàâåäëèâîñòè â å¸ ñîîòíîøåíèè ñ ïîçèòèâíûì ïðàâîì,
êîãäà áîëåå ñïðàâåäëèâîå ðåøåíèå ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ òðåáîâàíèÿì
«ñòðîãîãî ïðàâà» (ius strictum).
Èñèäîð Ñåâèëüñêèé, «ïåðâûé ýíöèêëîïåäèñò Ñðåäíåâåêîâüÿ», èññëåäóÿ
ðèìñêî-ïðàâîâóþ òðàäèöèþ óïîòðåáëåíèÿ ïîíÿòèé aequitas è iustitià, îòìå÷àë,
÷òî ñïðàâåäëèâîñòü â ôîðìå aequitas áûëà îñíîâàíà íà åñòåñòâåííîì ïðàâå (ius
naturale), ïîäðàçóìåâàÿ èçíà÷àëüíûé ïðàâîïîðÿäîê, â îñíîâå êîòîðîãî áûëî
ðàâåíñòâî âñåõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà. Ñïðàâåäëèâîñòü æå â ôîðìå iustitia áûëà
3 Ñì. ïîäðîáíåå: Ä.Â. Äîæäåâ, Äîáðîñîâåñòíîñòü (bona fides) êàê ïðàâîâîé ïðèíöèï, [â:]
Ïîëèòèêî-ïðàâîâûå öåííîñòè: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü, ðåä. Â.Ñ. Íåðñåñÿíö, Ìîñêâà 2000.
4 Ñì.: Äèãåñòû Þñòèíèàíà, êí. I, ðåä. Ë.Ë. Êîôàíîâ, Ìîñêâà 2002, ñ. 83.
5 Êàê èçâåñòíî, Àðèñòîòåëü â ñâîåì òðóäå Íèêîìàõîâà ýòèêà ïðîàíàëèçèðîâàë ïîíÿòèå
ñïðàâåäëèâîñòè, ñîïîñòàâèâ åãî ñ çàêîíîì è ðàâåíñòâîì è ñôîðìóëèðîâàâ «àðèôìåòè÷åñêîå
ðàâåíñòâî» â âèäå ïðîïîðöèè, ñôåðà ïðèìåíåíèÿ êîòîðîé  ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ
(ñäåëêè, êîìïåíñàöèè, øòðàôû, âîçìåùåíèå óùåðáà, ðàñïðåäåëåíèå áëàã è ò.ä.). Â ñîîòâåòñòâèè
ñ ýòîé ïðîïîðöèåé ñïðàâåäëèâûì ÿâëÿåòñÿ âñ¸, ÷òî èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü íåðàâåíñòâà,
ñïîñîáñòâóåò åãî âîçìåùåíèþ è êîìïåíñàöèè.
6 Ñì.: Ä.Â. Äîæäåâ, Ïðàâî è ñïðàâåäëèâîñòü â ïîíÿòèéíîé ñèñòåìå ðèìñêîé þðèñïðóäåíöèè (ius civile, ius naturale, bonum et aequum), «Âåcòíèê äðåâíåé ècòîðèè» 2003, ¹ 3, ñ. 100122.
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òåñíî ñâÿçàíà ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è ïóáëè÷íûì ïðàâîñóäèåì. Íî íà ïðàêòèêå
ðàçëè÷èå aequitas è iusitia ïîñòåïåííî ñòèðàëîñü, ïðåâðàùàÿ èõ âî
âçàèìîçàìåíÿåìûå ñèíîíèìû7. Êàê âåðíî ðåçþìèðîâàë Ä.Â. Äîæäåâ, äëÿ
ðèìñêîãî þðèñòà ñïðàâåäëèâîñòü  ýòî ïîäëèííîå ïðàâî, íàéäåííîå ïðàâî,
ïîñêîëüêó «íåñïðàâåäëèâîå» ïðàâîì ñ÷èòàòüñÿ íå ìîæåò8.
Â ñôåðå ÷àñòíîãî ïðàâà ðèìñêèå ìàãèñòðàòû (ñóäüè è ïðåòîðû) ñòàðàëèñü
ðàçðåøàòü ñïîðû, âîçíèêàâøèå âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ ãðàæäàí îò èñïîëíåíèÿ
fides («îáåùàíèÿ», íàïðèìåð, òîðãîâîãî èëè èíîãî îáÿçàòåëüñòâà)9, ñîãëàñíî
òðåáîâàíèÿì «âûñøåé ñïðàâåäëèâîñòè», ïðîíèçûâàâøåé âñþ ïðàâîâóþ
ìàòåðèþ èäåàëîì âñåîáùåãî áëàãà10. Îäíàêî, ðèìñêîå ïðàâî íå çíàëî äåëåíèÿ
÷àñòíîãî ïðàâà íà äâå ñèñòåìû  ãðàæäàíñêîå è òîðãîâîå ïðàâî. Íî, êàê ìåòêî
âûðàçèëñÿ Ã.Ô. Øåðøåíåâè÷, ïðèíöèï èñêëþ÷èòåëüíîñòè â äðåâíåì ðèìñêîì
ïðàâå áûë â èòîãå ïîáåæäåí íà÷àëîì òîðãîâîãî êîñìîïîëèòèçìà è ñâîéñòâåííûì
åìó ïðèíöèïîì ñïðàâåäëèâîñòè11.
Òàê, èíîñòðàííûå òîðãîâöû ñ îñîáûì ïðàâîì commercium îáðàùàëèñü
â ïîèñêàõ ñïðàâåäëèâîñòè çà çàùèòîé ê ðèìñêèì ñóäüÿì-recuperatores, êîòîðûå
âûáèðàëèñü èç ëþäåé, ñâåäóùèõ â òîðãîâûõ äåëàõ, êàê íåêîå ïîäîáèå
êîììåð÷åñêîãî ñóäà â Ðèìå. Áëàãîäàðÿ èõ àêòèâíîé òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè
â èìïåðèè íà ïåðâûé ïëàí âûøëè êîíñåíñóàëüíûå äîãîâîðû, îòòåñíèâ ñòàðûå
ôîðìàëèçîâàííûå ñäåëêè. Èìåííî ýòà êàòåãîðèÿ òîðãîâûõ ñîãëàøåíèé
ïîêîèëàñü íà äîâåðèè, êîãäà îäíîãî ñîãëàñèÿ áûëî äîñòàòî÷íî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà.

Summary
Issues of the concept of the principle of justice (aequitas)
in the Roman classical law
Key words: justice, Roman classical law, law, equity, fairness.

What is justice? In general, the word appears in our minds as the following
association: the principle of equality, the overall standard of good faith, common
7 Å.Ñ. Ìàðåé, Ïîíÿòèå ñïðàâåäëèâîñòè â òðóäàõ Èñèäîðà Ñåâèëüñêîãî, «Scholae.
Ôèëîñîôñêîå àíòèêîâåäåíèå è êëàññè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ» 2014, ¹ 2.
8 Ä. Äîæäåâ, Ïîíÿòèå ñïðàâåäëèâîñòè â ðèìñêîé ïðàâîâîé òðàäèöèè, «Æóðíàëå
Ìîñêîâñêîé Ïàòðèàðõèè» 2011, ¹ 11, [online] <http://e-vestnik.ru/analytics/rimskoe_pravo_aequitas_3869>.
9 Ñì., íàïðèìåð Çàêîíû XII Òàáëèö (ï. 20à òàáëèöû VII  î íåäîáðîñîâåñòíîì âûïîëíåíèè
îáÿçàííîñòåé îïåêóíîì).
10 Ìàðê Òóëëèé Öèöåðîí, Ðå÷è, ïåð. Â.Î. Ãîðåíøòåéíà, Ìîñêâà 1993; Öèöåðîí, Ðå÷è,
«Âåñòíèê äðåâíåé èñòîðèè» 1986, ¹ 4; 1987, ¹ 1-2.
11 Ã.Ô. Øåðøåíåâè÷, Òîðãîâîå ïðàâî, ò. I: Ââåäåíèå. Òîðãîâûå äåÿòåëè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã1908.
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rules for all, equal distribution of property values e.t.c. In society, the concept of
justice is regarded as the elimination of inequalities between social groups (eg.
social justice), whereas if from a legal point of view, justice is identified with the
law, being the instrument for the regulation of interpersonal communication through
the law (eg. legal justice). In an attempt to investigate the origins of the birth of
such an approach in Western legal culture, it should be started with recognition by
explaining the meaning of aequitas in the Roman legal tradition. The intention of
author is to find the solution to this problem.

Streszczenie
Kwestia pojêcia sprawiedliwoci (equitas)
w klasycznym prawie rzymskim
S³owa kluczowe: sprawiedliwoæ, prawo rzymskie, prawo, równoæ, s³usznoæ.

Czym jest sprawiedliwoæ? Kojarzy siê za ni¹ zazwyczaj zasadê równoci,
ogóln¹ normê dobrej wiary, wspólne regu³y dla wszystkich, równy podzia³ wartoci
i dóbr itp. W spo³eczeñstwie poprzez pojêcie to rozumie siê eliminacjê nierównoci
miêdzy poszczególnymi grupami socjalnymi (eg. sprawiedliwoæ spo³eczna), podczas gdy z prawnego punktu widzenia sprawiedliwoæ jest traktowana jako instrument regulacji komunikacji interpersonalnych za porednictwem prawa (eg. sprawiedliwoæ prawna). Podejmuj¹c próbê zbadania róde³ takiego podejcia do
sprawiedliwoci w zachodniej kulturze prawnej, nale¿y przede wszystkim wyjaniæ
znaczenie aequitas w rzymskiej tradycji prawnej. Analizy w³anie tego problemu
podjêli siê autorzy niniejszego artyku³u.
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Recenzje i sprawozdania
Urszula Szymañska, El¿bieta Zêbek, Ochrona rodowiska naturalnego jako interdyscyplinarna dziedzina
wiedzy, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014.
Ochrona rodowiska sta³a siê niezwykle istotn¹ dziedzin¹ wiedzy i jednym
z podstawowych kryteriów oceny prawid³owoci dzia³añ podejmowanych zarówno
przez osoby fizyczne przedsiêbiorstwa, jak i instytucje publiczne. Zakres pojêciowy
ochrony rodowiska daleko wykroczy³ poza tradycyjnie postrzegane zachowanie
istniej¹cych zasobów przyrodniczych. Z drugiej strony obecnie, jak nigdy w historii, dzia³ania na rzecz ochrony rodowiska odpowiadaj¹ oczekiwaniom spo³eczeñstw. Dzieje siê tak na skutek zauwa¿alnego kurczenia zasobów naturalnych
i stale rosn¹cych potrzeb zg³aszanych przez przemys³. Konflikt miêdzy prawami
ekonomicznymi a ochron¹ rodowiska musi byæ rozwi¹zywany przez stanowione
przepisy prawne.
Autorki recenzowanej monografii podkrelaj¹, ¿e prawo ochrony rodowiska
nie jest jedynie zbiorem norm prawnych reguluj¹cych ró¿ne dziedziny dzia³alnoci
gospodarczej  to wyodrêbniona, maj¹ca swoj¹ logikê i wewnêtrzne powi¹zania
ga³¹ prawa. Dlatego zaczê³y od przybli¿enia funkcji, jakie spe³nia prawo ochrony
rodowisk oraz powi¹zañ miêdzy t¹ ga³êzi¹ prawa a naukami ekonomicznymi, technicznymi czy biologicznymi. Na szczególne podkrelenie zas³uguje wywód dotycz¹cy prawa ochrony rodowiska jako stymulatora rozwoju gospodarczego, a jednoczenie zbioru instrumentów ograniczaj¹cych niepo¿¹dane u¿ytkowanie zasobów  do
represji w³¹cznie. Opis ogólnych zasad stosowanych w prawie ochrony rodowiska
mo¿na w przysz³ych wydaniach ksi¹¿ki wzbogaciæ o przyk³ady rozwi¹zañ horyzontalnych, jak np. oceny oddzia³ywania przedsiêwziêæ na rodowisko, dostêp do informacji o rodowisku i jego ochronie, udzia³ spo³eczeñstwa w procesach ochrony
rodowiska. Zagadnienia te stanowi¹ przyk³ad przeniesienia ogólnych zasad na prawo, najpierw w Unii Europejskiej, a nastêpnie w Polsce.
Jednak oko³o 80% prezentowanej publikacji powiêcono przyk³adom konkretnego wdro¿enia zasad prawa rodowiskowego do przepisów dziedzinowych. Definicja rodowiska, zamieszczona przyk³adowo w ustawie Prawo ochrony rodowiska,
prezentuje katalog szczególnie istotnych elementów zas³uguj¹cych na ochronê. Autorki wybra³y ochronê wód, ochronê przed odpadami, ochronê przyrody i gospodarowanie zasobami lasach. S¹ to elementy na tyle ró¿norodne, a zarazem reprezentatywne, aby na ich przyk³adzie wyprowadziæ wnioski o mechanizmach regulacji
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w ca³ym obszarze rodowiska. Tym bardziej ¿e w poszczególnych elementach rodowiska ró¿nie roz³o¿ono akcenty prawne realizuj¹ce podstawowe zasady polityki
ekologicznej, czyli zasadê zapobiegania, ostro¿noci, ochrony u ród³a oraz zasady
zanieczyszczaj¹cy p³aci.
Pierwszym przedstawionym w ksi¹¿ce elementem rodowiska s¹ wody. U¿ytkowanie wód polega oczywicie na ich wydobywaniu w celu zu¿ycia, ale te¿ na
traktowaniu rzek jako odbiornika oczyszczonych cieków. Pierwszy rodzaj u¿ytkowania jest analogiczny do poszukiwania i wydobycia kopalin, natomiast drugi np.
do emisji zanieczyszczeñ do powietrza. Dlatego rozwa¿enia w przysz³oci wymaga
rozszerzenie opracowania o rozdzia³ dotycz¹cy ochrony powietrza w zwi¹zku
z rosn¹c¹ liczb¹ oraz coraz ostrzejszym charakterem przepisów UE w zakresie zanieczyszczeñ powietrza i efektywnoci energetycznej. W Polsce zarz¹dzanie wodami zorganizowane jest w oparciu o podzia³ zlewniowy. Do tego systemu dopasowana jest zarówno struktura instytucji publicznych, jak i wymagane przepisami plany
dzia³añ. Rozdzia³ wzbogacono omówieniem zasobów wodnych i podstawowych zagro¿eñ dotycz¹cych wód, a dopiero na tej bazie zaprezentowano system gospodarowania wodami. Takie opracowanie tematu z pewnoci¹ poszerza mo¿liwoci zrozumienia stosowanych w polskim prawie rozwi¹zañ.
Gospodarka odpadami, omówiona w rozdziale pi¹tym, stanowi przyk³ad problemu rodowiskowego, który dotyczy wszystkich. Osoby fizyczne i przedsiêbiorstwa
wystêpuj¹ bowiem w charakterze wytwórcy odpadów, a jednostki administracji publicznej ró¿nych szczebli odpowiedzialne s¹ za zorganizowanie skutecznego systemu zbiórki i przetwarzania lub sk³adowania odpadów. W rozdziale tym znaleæ
mo¿na wyjanienie stosowanej obecnie klasyfikacji odpadów oraz znaleæ opis organizacyjnych, technicznych i prawnych instrumentów prawid³owego gospodarowania odpadami.
Czêæ ksi¹¿ki powiêcona lasom w sposób szeroki i jednoznaczny przekonuje,
¿e s¹ one jednym z najwa¿niejszych zasobów Polski. Zarówno ich obszar, jak i stan
uzasadniaj¹ liczne i doæ cis³e przepisy prawne reguluj¹ce gospodarkê len¹. Na
ostatniej konferencji klimatycznej KOP21 podkrelono, ¿e funkcja klimatotwórcza
lasów obejmuje wp³yw na obecnoæ w atmosferze gazów odpowiedzialnych za efekt
cieplarniany. Z tego powodu oczekiwaæ mo¿na dalszego zainteresowania lasami
w przepisach najpierw prawa wspólnotowego, a nastêpnie krajowego w ujêciu niezwykle interdyscyplinarnym.
Rozdzia³ ostatni przybli¿a formy ochrony przyrody. Dowiemy siê m.in., dlaczego objêcie nowych obszarów ochron¹ napotyka na silny opór spo³ecznoci lokalnych i w³adz samorz¹dowych, mimo ¿e niemal ka¿dy zgadza siê ¿e ochrona przyrody jest istotnym i pozytywnym przejawem troski o zasoby naturalne. Zasady i formy
ochraniaj¹ wybrane, szczególnie cenne elementy otoczenia, a jednoczenie uzale¿niaj¹ decyzje o rozwoju terenu chronionego i terenów s¹siednich od spe³nienia
dodatkowych warunków.
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Autorki dowodz¹, ¿e wystêpowanie powi¹zañ pomiêdzy poszczególnymi elementami rodowiska naturalnego wymusza interdyscyplinarnoæ przy komponowaniu przepisów prawa, jak równie¿ w podejciu do rozwi¹zywania pojawiaj¹cych siê
problemów. Dlatego to w³anie interdyscyplinarnoæ uczyniono w opracowaniu kluczem do skutecznego wdro¿enia zasady zrównowa¿onego rozwoju.
Wojciech Truszkowski
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Ogólnopolska konferencja naukowa Ustawa o prawach konsumenta  szanse i zagro¿enia, £ód,
15 wrzenia 2014 r.
W dniu 15 wrzenia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
£ódzkiego odby³a siê ogólnopolska konferencja naukowa podejmuj¹ca aktualn¹
problematykê dotycz¹c¹ implementacji do prawa polskiego dyrektywy 2011/83/UE
z dnia 25 padziernika 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Konferencja zosta³a
zorganizowana przez Katedrê Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA U£ we
wspó³pracy z Urzêdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Wybór tematu konferencji Ustawa
o prawach konsumenta  szanse i zagro¿enia wskazywa³ zarówno na pewne nadzieje, jak i w¹tpliwoci, które organizatorzy wi¹¿¹ z wprowadzeniem nowej regulacji, wchodz¹cej w ¿ycie w dniu 25 grudnia 2014 r., ale tak¿e z jej znaczeniem dla
tworzenia systemy ochrony konsumentów. Temat ów wzbudzi³ szerokie zainteresowanie teoretyków i praktyków, a na konferencjê przyby³o ponad 400 goci i przygotowano blisko dwadziecia referatów.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali organizatorzy wydarzenia: dziekan
WPiA U£ dr hab. S³awomir Cielak, prof. U£, prezes UOKiK Adam Jasser, dr hab.
Maria Królikowska-Olczak, prof. U£, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego oraz kierownik CARS prof. dr hab. Tadeusz Skoczny. Przedstawiciele
organizatorów podkrelali znaczenie nowej regulacji i potrzebê merytorycznej dyskusji nad przyjêtymi w niej rozwi¹zaniami, maj¹c na uwadze zarówno czas na
przygotowanie siê do jej stosowania przez przedsiêbiorców, jak i zapoznanie z nowymi rozwi¹zaniami przez konsumentów. Czêæ inauguracyjn¹ zamyka³o wyst¹pienie wiceprezes UOKiK Doroty Karczewskiej, która zwróci³a uwagê na radykalny
charakter zmian wprowadzonych przez dyrektywê 2011/83/UE i ostateczne przyjêcie harmonizacji mieszanej w procesie implementacji. Podkreli³a, ¿e przyjêta dyrektywa, jak te¿ ustawa o prawach konsumenta stanowi¹ istotny krok w kierunku
ujednolicenia prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej, wzmocnienia pozycji
konsumenta na rynku, pobudzenia wymiany transgranicznej na rynku wewnêtrznym.
Konferencja zosta³a podzielona przez organizatorów na cztery sesje tematyczne.
Moderatorem pierwszej, zatytu³owanej Nowe regulacje  czy wzmacniaj¹ pozycjê
konsumenta? i powiêconej ocenie nowych regulacji z punktu widzenia wzmocnienia pozycji konsumenta, by³a dr hab., prof. U£ Maria Królikowska-Olczak (U£).
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Najpierw wyst¹pi³a dr Monika Namys³owska (U£) z referatem pt. Ustawa o prawach konsumenta  najwa¿niejsze zmiany. Prelegentka wskaza³a najwa¿niejsze
zmiany przyjête w nowej regulacji, zaznaczaj¹c w szczególnoci te, które jej zdaniem mog¹ stanowiæ ród³o problemów. Zwróci³a uwagê na szerokie obowi¹zki
informacyjne, brak generalnych sankcji, kwestiê liczenia terminów czy zmiany
wprowadzone w ustawach ju¿ obowi¹zuj¹cych. Drugi referat: Wy³¹czenia spod zakresu stosowania ustawy  praktyczny wymiar dla konsumentów i przedsiêbiorców
wyg³osi³a dr hab. Anna Piszcz (UwB). Na wstêpie podkreli³a, ¿e w ustawie regulowane s¹ prawa konsumenta i bardzo szeroko obowi¹zki przedsiêbiorców. W obszarze wy³¹czeñ wskaza³a na odmienne ujêcie w odró¿nieniu od dotychczas obowi¹zuj¹cej terminologii dotycz¹cej umowy o us³ugi zdrowotne. Pierwsz¹ sesjê zamkn¹³
referat pt. Konsument w wietle ustawy  czy zmiany id¹ w dobrym kierunku?
dr Ma³gorzaty Sieradzkiej (Uczelnia £azarskiego). Prelegentka omówi³a now¹ definicjê konsumenta i wskaza³a na rezygnacjê przez polskiego prawodawcê z szerokiego ujêcia konsumenta jako osoby fizycznej. Przedstawione referaty sk³oni³y uczestników konferencji do dyskusji. Jako pierwszy g³os zabra³ prof. dr hab. Wojciech
J. Katner, sêdzia S¹du Najwy¿szego, który skrytykowa³ dotychczas obowi¹zuj¹c¹
definicjê konsumenta, która wprost nie okrela drugiej strony umowy zawieranej
z konsumentem, a jednoczenie pozytywnie oceni³ wprowadzone zmiany wprost
wskazuj¹ce na przedsiêbiorcê. Krytycznie jednak wypowiedzia³ siê o niezaliczeniu
do kategorii konsumentów osoby fizycznej mikroprzedsiêbiorcy, który tak¿e wymaga szczególnej ochrony. Prof. dr hab. Anna Fornalczyk podzieli³a obawy dotycz¹ce
sankcji za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Natomiast prof. zw. dr hab. J. Szwaja
(UJ) postulowa³ rozró¿nianie sytuacji konsumentów w Polsce i w krajach starej UE,
co powinno byæ brane pod uwagê przez ustawodawcê w procesie implementacji.
Sesjê drug¹ Prawa konsumenta do informacji i odst¹pienia od umowy  obowi¹zki i wyzwania dla przedsiêbiorców, moderowa³a dr Joanna A. Luzak (Uniwersytet w Amsterdamie). Pierwszym referentem by³ dr Marek wierczyñski (UKSW),
który przedstawi³ Obowi¹zki informacyjne przedsiêbiorcy, krytycznie oceniaj¹c szeroki zakres informacji, który ma pozwoliæ podj¹æ konsumentowi w³aciw¹ decyzjê.
Zgodzi³ siê z opini¹ prezes D. Karczewskiej na temat wagi sposobu przekazywania
informacji i ich zrozumienia przez konsumentów, a nie tylko ich wieloci. Nastêpnie
referat wyg³osi³ dr hab. Pawe³ Ksiê¿ak, prof. U£, który w wyst¹pieniu pt. Skutki
prawne naruszenia obowi¹zków informacyjnych przez przedsiêbiorców odniós³ siê
do mo¿liwych konsekwencji niewywi¹zania siê przez przedsiêbiorców z na³o¿onych
na nich obowi¹zków informacyjnych w sposób szeroki: pocz¹wszy od sankcji prawa
prywatnego, prawie karnym koñcz¹c (prawo do odst¹pienia od umowy lub stwierdzenia jej niewa¿noci, poprzez mo¿liwoæ dochodzenia odszkodowania, a nawet
mo¿liwoæ dochodzenia zadoæuczynienia za naruszenie dóbr osobistych a¿ po karê
grzywny za powsta³e wykroczenia). Kolejny referat Specyfiki umów o dostarczenie
treci cyfrowych wyg³osili przedstawiciele Uniwersytetu Opolskiego dr Berenika
Kaczmarek-Templin i dr hab. Dariusz Szostak, prof. UO, którzy ju¿ na wstêpie
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zaznaczyli, ¿e pojêcie treci cyfrowych jest nowym terminem. Obrót towarami zawieraj¹cymi treci cyfrowe jest powszechny, a szerokie ujêcie obowi¹zków informacyjnych mo¿e budziæ w¹tpliwoci przedsiêbiorców, np. co do zabezpieczeñ i kodowania oraz wzrostu kosztów. Na tym tle zdaniem referentów powstaje tak¿e
niepewnoæ dotycz¹ca zrozumia³oci tych skomplikowanych informacji przez konsumentów. Kolejnym prelegentem by³a dr hab. Marlena Pecyna (UJ), która przedstawi³a problematykê odst¹pienia przez konsumenta od zawartej umowy, wskaza³a w¹tpliwoci zwi¹zane z okreleniem pocz¹tku biegu terminu i krytycznie oceni³a
ostatecznie przyjête w polskiej ustawie rozwi¹zanie w tym zakresie. Sesjê zakoñczy³
referat dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej (Uwr) pt. Umowa dotycz¹ca us³ug
finansowych zawieranych na odleg³oæ. Prelegentka wskaza³a na ró¿norodnoæ okreleñ konsumenta w regulacjach prawa finansowego, które w zale¿noæ od regulowanej
materii pos³uguj¹ siê terminami klient lub u¿ytkownik. Podkreli³a, ¿e wskazuje
to na specyfikê omawianej problematyki i koniecznoæ jej wyodrêbnienia.
Trzeci¹ sesjê, powiêcon¹ wybranym aspektom odpowiedzialnoci przedsiêbiorcy w obrocie konsumenckim, moderowa³a dr Beata Giesen (U£). Rozpoczê³o j¹
wyst¹pienie dr Elwiry Macierzyñskiej-Franaszczyk (Akademia Leona Komiñskiego) pt. Skutki prawne spe³nienia niezamówionych wiadczeñ. Prelegentka odnios³a
siê do nowo przyjêtych w prawie polskim rozwi¹zañ i wskaza³a na niejednolit¹
wyk³adniê przepisów ustawy i brak szerokiego ujêcia skutków dostarczania niezamówionego wiadczenia, który przyjê³a dyrektywa 2011/83/UE. Nastêpne dwa referaty podejmowa³y problematykê rêkojmi i gwarancji. Pierwszy, pt. Rêkojmia i gwarancja  zmiany w odpowiedzialnoci, zaprezentowa³a dr hab. Monika Jagielska
(Uniwersytet l¹ski). Prelegentka zwróci³a uwagê na znowelizowane pojêcie wady
w kodeksie cywilnym i wskaza³a ró¿nice pomiêdzy rêkojmi¹ i gwarancj¹, które
czêsto nie s¹ przez konsumentów rozró¿niane. Sesjê zakoñczy³ referat prof. dr. hab.
Wojciecha J. Katnera (U£), który w swoim wyst¹pieniu Czy nowa ustawa w zakresie dotycz¹cym rêkojmi i gwarancji przy sprzeda¿y jest nam rzeczywicie potrzebna? krytycznie odniós³ siê do zmian wprowadzonych jedenacie lat wczeniej
w ustawie o sprzeda¿y konsumenckiej z 2002 r. Oboje prelegenci ocenili wprowadzone now¹ ustaw¹ zmiany w zakresie rêkojmi i gwarancji oraz uznali je za korzystnie dla konsumentów.
Ostatni¹ sesjê pt. Praktyczne skutki wejcia w ¿ycie ustawy  ró¿ne perspektywy
moderowa³a dr Monika Namys³owska (U£), wspó³organizatorka konferencji. Otworzy³ j¹ referat dr Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej (Ministerstwo Sprawiedliwoci), która przedstawi³a przebieg procesu legislacyjnego w Polsce i UE. Nastêpnie
g³os zabra³a Ma³gorzata Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie
i wiceprzewodnicz¹ca Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, która podzieli³a
siê w¹tpliwociami co do niektórych przyjêtych w ustawie rozwi¹zañ w zwi¹zku
z ich praktycznym stosowaniem. Kolejnym prelegentem by³ pan £ukasz Wroñski
(Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów), który wskaza³ najwa¿niejsze korzyci wynikaj¹ce z przyjêtych rozwi¹zañ ze szczególnym uwzglêdnieniem obowi¹z-
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ków informacyjnych. Z kolei dr Dominik Lubasz (Kancelaria Radców Prawnych
Lubasz i Wspólnicy) dostrzeg³ nieprecyzyjnoæ jêzyka przyjêtego w ustawie
w kontekcie ju¿ obowi¹zuj¹cych regulacji. Wskazywa³ na niejasnoæ podobnych,
lecz ró¿nych pojêæ wykorzystywanych przez ustawodawcê. Ostatnim referuj¹cym
by³ Grzegorz Wójcik (Izba Gospodarki Elektronicznej), który podkreli³ wieloæ
nowych obowi¹zków na³o¿onych na przedsiêbiorców sektora e-commerce i wysokie
koszty zwi¹zane z ich wprowadzeniem.
Konferencjê zakoñczy³y podsumowania i podziêkowania ze strony organizatorów, przy czym podkrelono, ¿e stanowi³a ona doskona³¹ p³aszczyznê wymiany
pogl¹dów nt. nowej ustawy o prawach konsumenta. Organizatorzy planuj¹ wydanie
monografii pokonferencyjnej.
Transmisjê z konferencji mo¿na obejrzeæ na stronie www.uokik.gov.pl.
Beata Pachuca-Smulska
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Sprawozdanie z konferencji Bratislava Legal Forum, Bratys³awa, 910 padziernika 2015 r.
Bratislava Legal Forum to cykliczne miêdzynarodowe spotkanie organizowane przez Wydzia³ Prawa Comenius University w Bratys³awie. Patronat nad konferencj¹ roztacza premier s³owackiego rz¹du Robert Fico. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji by³y prawne i spo³eczne instrumenty maj¹ce w celu usprawnienie
i zwiêkszenie wiarygodnoci s¹downictwa (lega land social instruments for more
efficient and trusthworthy judiciary). Jak stwierdzi³ dziekan Wydzia³u Prawa doc.
JUDr. PhD Eduard Burda, dokonuj¹c otwarcia obrad: g³ównym celem prawa jest
zapewnienie porz¹dku oraz ochrona i zapewnienie dzia³ania wymiaru sprawiedliwoci. Celem konferencji naukowej jest powi¹zanie teorii z praktyk¹ oraz przedstawienie logicznie uporz¹dkowanej i potencjalnie przydatnej nowej wiedzy w tym zakresie. Jeli obywatele pañstwa s¹ zdania, i¿ ich prawa nie s¹ w tej mierze odpowiednio
respektowane, nale¿y podejmowaæ decyzje dotycz¹ce implementacji nowego prawa.
Jakoæ oraz szerzej kultura s¹downictwa jest czynnikiem decyduj¹cym, jeli chodzi
o zasadnoæ i s³usznoæ stosowanego prawa. Je¿eli chcemy, aby prawo rozwija³o siê
w odpowiednim kierunku, nie mo¿emy odwracaæ siê od problemów, które napotyka
s¹downictwo. Z tego w³anie powodu zosta³ obrany taki, a nie inny temat tegorocznej konferencji1. Nastêpnie Eduard Burda pokreli³, i¿ w ostatnim czasie s¹downictwo w S³owacji przechodzi pozytywne zmiany spowodowane presj¹ spo³eczn¹,
jak równie¿ wewnêtrznymi napiêciami w samym systemie. Jakoæ przysz³ych zmian
w s¹downictwie nie jest wa¿kim wspó³czenie tematem jedynie w Republice S³owackiej, wrêcz przeciwnie  temat ten powinien znaleæ siê w centrum zainteresowania w ka¿dym demokratycznym spo³eczeñstwie2.
Podczas pierwszej sesji plenarnej wyg³oszono referaty zwi¹zane cile z realizacj¹ zmian w tej dziedzinie na terenie Republiki S³owackiej oraz Republiki Czeskiej. Wyst¹pienie prof. Jamesa E. Moliterno (Washington and Lee University School of Law) powiêcone by³o uwagom co do zakresu niezale¿noci s¹downictwa.
Prelegent, niejednokrotnie maj¹cy mo¿liwoæ uczestniczenia w sympozjach i projektach zwi¹zanych z systemem prawnym Republiki S³owackiej oraz kultur¹ prawn¹
tego pañstwa, okaza³ siê bacznym obserwatorem zmian w dziedzinie s¹downictwa.
1
2

Eduard Burda, Introductory Word, Bratislava Legal Forum Conference Programme, s. 2.
Ibidem.
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Obrady podzielono na dwanacie równoleg³ych sekcji tematycznych. Tematyka
obrad sekcji pierwszej zwi¹zana by³a z badaniami i narzêdziami organizacji pozarz¹dowych oraz rodowiska akademickiego w sferze s¹downictwa oraz dobrego
zarz¹dzania. Przed s³owackim wymiarem sprawiedliwoci stoi wiele wyzwañ, takich jak niewydolnoæ, d³ugotrwa³e procedury lub nieufnoæ spo³eczeñstwa. Nieefektywna alokacja zasobów publicznych i konflikt interesów, czêste zmiany pracowników sektora publicznego, brak mechanizmów zapobiegaj¹cych niepo¿¹danym
zachowaniom spowodowa³y, i¿ organizatorzy konferencji byli zainteresowani przedstawianiem badañ zorientowanych na analizy, porównania i rozwi¹zania zjawisk
problemowych. Referaty zaprezentowane w tym panelu dotyczy³y pozarz¹dowych
instrumentów spo³ecznych i prawnych zmierzaj¹cych do zwiêkszenia wiarygodnoci
i skutecznoci wymiaru sprawiedliwoci oraz zwiêkszenia jego przejrzystoci. Celem sesji by³a wymiana dowiadczeñ i otwarta dyskusji miêdzy cz³onkami rodowiska akademickiego i praktykami.
Drugi panel dyskusyjny koncentrowa³ siê na problemie równoci i nierównoci
wobec prawa w odniesieniu do s³abszych grup spo³ecznych. Stopniowe zmiany
spo³eczne, gospodarcze i polityczne prowadz¹ do redefinicji tradycyjnych paradygmatów. Wzajemne relacje pomiêdzy podmiotami prawa w zakresie pracy, prawa
cywilnego i handlowego równie¿ powinny uwzglêdniaæ ochronê jednostek s³abszych. Sesja ta zosta³a powiêcona definiowaniu i analizowaniu konkretnych problemów praktyki prawnej w powi¹zaniu z aktualnym stanem regulacji prawnych oraz
propozycjami rozwi¹zañ legislacyjnych tych problemów w przysz³oci.
Trzecia równoleg³a sesja dotyczy³a zagadnieñ zwi¹zanym z tematem Prawo
cywilne pomiêdzy  pomiêdzy przesz³oci¹ a przysz³oci¹. Jej uczestnicy prowadzili
dywagacje na temat nowych regulacji prawnych w zakresie prawa cywilnego, materialnego i procesowego w Republice S³owackiej.
Dowód w postêpowaniu s¹dowym oraz praktyka prawna i nowe wyzwania
stanowi³y sedno rozwa¿añ uczestników sesji czwartej. Uzgodniono, i¿ procedury
normatywnie odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w procesie pozyskiwania w sposób zgodny
z prawem istotnych informacji, które maj¹ zasadnicze znaczenie nie tylko w odniesieniu do samego postêpowania, ale tak¿e mog¹ wp³ywaæ na wynik tego postêpowania. Gwarancje prawne do rzetelnego procesu s¹dowego s¹ zasadami kluczowymi,
okrelaj¹cymi równie¿ zakres interwencji podmiotów, które otrzyma³y odpowiednie
uprawnienia do uczestniczenia w postêpowaniu i mog¹ wp³ywaæ na jego wynik.
Wa¿ne jest równie¿, aby z punktu widzenia teorii prawa i praktyki prawnej zastanowiæ siê nad pytaniem: jakie s¹ granice instytucjonalizacji postêpowania i gdzie te
granice le¿¹, z naciskiem na nowe formy realizacji czynnoci procesowych w postêpowaniu, które maj¹ na celu ochronê podstawowych konstytucyjnych gwarancji
praw podmiotowych.
Obrady pi¹tego panelu konferencyjnego koncentrowa³y siê na wp³ywie niejednoznacznych definicji prawnych i regulacji ustawowych na kwestiê przestrzegania
prawa. Podstawowym narzêdziem regulacji prawnej jest akt normatywny, który nie
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zawsze odwzorowuje ró¿nice w definiowaniu ró¿norodnych zasad i mechanizmów.
Praktyka prawna konfrontuje nas z licznymi problemami stosowania i interpretacji
prawa. Maj¹ one niejednokrotnie szkodliwy wp³yw na wykonalnoæ prawa. Nie s¹
rzadkoci¹ g³osy wzywaj¹ce do zmiany tekstu normatywnego, uzasadniaj¹ce takie
dzia³anie potrzeb¹ formu³owania w bardziej precyzyjny sposób pewnych rozwi¹zañ
d¹¿¹cych do likwidacji problemu. W¹tpliwe, czy taki optymizm legislacyjny,
opieraj¹cy siê na za³o¿eniu, ¿e ka¿dy problem mo¿na rozwi¹zaæ poprzez przyjêcie
lub zmianê regulacji prawnej, nie szkodzi sam w sobie egzekwowaniu prawa, niekorzystnie wp³ywaj¹c na stabilnoæ regulacji prawnych i stosunków prawnych. Podmioty publiczne zajmuj¹ce siê tworzeniem i stosowaniem prawa powinny wspó³pracowaæ we wzajemnej symbiozie, tylko wówczas mo¿liwa bêdzie realizacja zasad
pañstwa prawa.
Tematyka wyst¹pieñ konferencyjnych szóstej sesji zwi¹zana by³a z wzorami sprawiedliwego procesu oraz gwarancjami praw cz³owieka. Podejmowano tu kwestiê sprawiedliwoci w postêpowaniu s¹dowym, administracyjnym i dyscyplinarnym. Nale¿y
w tym miejscu podkreliæ interdyscyplinarnoæ wyg³oszonych referatów.
Wyzwania prawa w cyberprzestrzeni stanowi³y g³ówny element rozwa¿añ
uczestników sesji siódmej. Tradycyjne instytucje prawa publicznego i prawa prywatnego, rozwijaj¹ce siê nieprzerwanie w poprzednich dekadach, s¹ obecnie kwestionowane przez nowe zjawiska technologiczne. Jednym z najwa¿niejszych zjawisk tego
typu jest cyberprzestrzeñ i jej rosn¹ca jurydyfikacja. Interesuj¹ce kwestie konfliktu
praw, odpowiedzialnoci, ochrony w³asnoci intelektualnej, prawa konkurencji
w cyberprzestrzeni, prywatnoci i ochrony danych osobowych oraz cyberprzestêpczoci by³y poruszane w kolejnych referatach. Wiele nowych problemów prawnych
zwi¹zanych z cyberprzestrzeni¹ sta³o siê przedmiotem dyskusji. Mo¿na tu chocia¿by
wymieniæ pojêcie i status tzw. cyberprawa jako nowej dyscypliny prawnej czy nowe
obiekty regulacji (wirtualne nieruchomoci, nazwy domen, wirtualny szkody, cloud
computing), nowe formy transakcji (transakcje elektronicznych, kwestia podpisu
elektronicznego), e-commerce, e-administracja, e-sprawiedliwoæ, e-zdrowie oraz
nowe formy rozstrzygania sporów (on-line dispute resolution), a nawet nowe formy
wojny i terroryzmu (cyberwojna, cyberbezpieczeñstwo).
Demokracja partycypacyjna w XXI wieku sta³a siê przedmiotem badañ oraz
dyskusji uczestników panelu ósmego. Globalizacja jest procesem z³o¿onym, maj¹cym wymiar gospodarczy, spo³eczny i polityczny. Ponadnarodowe korporacje z ich
si³¹ ekonomiczn¹ i mobilnoci¹ maj¹ znacz¹cy wp³yw na funkcjonowanie pañstw
i ich konstytucyjnych organów. Pañstwa straci³y czêæ swoich uprawnieñ na rzecz
organizacji miêdzynarodowych oraz mniejszych jednostek terytorialnych. Szczególnie wa¿ne pytanie dotyczy tego, jakie s¹ dzi s¹ formy i metody uczestniczenia
w sprawowaniu w³adzy publicznej samych obywateli. Dialog spo³eczny oraz dialog
obywatelski staje siê form¹ wp³ywu obywateli na dzia³alnoæ organów pañstwowych
zgodnie z wol¹ spo³eczn¹. Impulsem do zwiêkszenia uczestnictwa obywateli w tym
zakresie s¹ solidne podstawy prawne jako warunek tworzenia platformy dialogu
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spo³ecznego przez zainteresowanych cz³onków spo³ecznoci. Na terenie S³owacji
jest to szczególnie widoczne w obszarze finansowania samorz¹du terytorialnego od
2005 r. Przeprowadzona wówczas decentralizacja administracji publicznej w zakresie spraw fiskalnych mia³a na celu osi¹gniêcie wy¿szego stopnia odpowiedzialnoci
i przejrzystoci lokalnych organów samorz¹dowych przy podejmowaniu decyzji
z zastosowaniem rodków publicznych w danym regionie. Bezporedni¹ konsekwencj¹ tego dzia³ania okaza³o siê indywidualne i zbiorowe uczestnictwo obywateli
w procesie tworzenia bud¿etu partycypacyjnego, stanowi¹cego czêæ bud¿etu lokalnego jednostki samorz¹dowej. Spo³eczeñstwo uzyska³o mo¿liwoæ bezporedniego
wp³ywu przez swoje propozycje na rozlokowanie rodków bud¿etowych. Przez prelegentów zosta³a tak¿e podniesiona kwestia rozwoju demokracji partycypacyjnej
oraz jej instytucji na terenie Polski.
Tematem przewodnim panelu dziewi¹tego by³o zjawisko przestêpczoci gospodarczej oraz narzêdzi prawnych do jej likwidacji. Zakres przestêpczoci gospodarczej uleg³ w ostatnich latach radykalnemu zwiêkszeniu. Widoczny tu brak konsensusu w zakresie definicji terminów zwi¹zanych z przestêpczoci¹ gospodarcz¹
doprowadzi³ do tego, i¿ utajona przestêpczoæ gospodarcza czêsto nie jest identyfikowana, a w zwi¹zku z tym nie jest ani zg³aszana, ani penalizowana.
Podczas obrad dziesi¹tej sesji ukazano prawne aspekty umów pomiêdzy stronami oraz ich wp³yw na postêpowanie s¹dowe i arbitra¿owe. Skupiono siê w du¿ej
mierze na roszczeniach kontrahentów oraz wyrokach w postêpowaniu s¹dowym
i arbitra¿owym. Kwestia egzekwowania umów jest szczególnie wa¿na dla praktyki
gospodarczej i prawnej. Dodatkowo, w niektórych przypadkach egzekwowanie
roszczeñ wynikaj¹cych z umów nabiera egzystencjalnego znaczenia. Ze wzglêdu na
nieefektywne funkcjonowanie systemu s¹downictwa kontrahenci coraz czêciej wybieraj¹ alternatywne i bardziej elastyczne metody rozwi¹zywania sporów.
Rozwój prawa miêdzynarodowego w zakresie bezpieczeñstwa energetycznego
by³ tematem przewodnim panelu jedenastego. Bli¿ej zbadano miêdzynarodowe
aspekty prawne bezpieczeñstwa energetycznego. Zwrócono szczególn¹ uwagê na
strategiczne podejcie do tego zagadnienia m.in. w kwestii bezpieczeñstwa dostaw,
obowi¹zków pañstw w zakresie obchodzenia siê z surowcami mineralnymi oraz ich
tranzytem. Podjêto jednoczenie kwestiê korzystania z zasobów odnawialnych, aktualnych trendów w zakresie prawa miêdzynarodowego i prawa UE w dziedzinie
energii oraz interdyscyplinarnych tematów powiêconych rodowisku, globalnej reakcji na zmiany klimatu, dekarbonizacji gospodarki i suwerennoci pañstw w tym
zakresie.
Panel dwunasty organizatorzy konferencji powiêcili tematyce zwi¹zanej z proporcjonalnoci¹ i pomocniczoci¹ prawa europejskiego oraz kwestiom over-regulation i under-regulation w prawie europejskim. Podczas obrad odby³y siê prezentacje
i dyskusja skoncentrowana na krytycznej analizie formy, zakresu i treci najnowszych i aktualnych róde³ wtórnych prawa europejskiego. Ponadto uczestnicy sekcji
skupili siê na analizie konkretnych przypadków, gdy przepisy europejskie przekro-
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czy³y niezbêdne ramy, jak równie¿ przypadków, w których przepisy europejskie
wydaj¹ siê byæ konieczne, natomiast nadal ich nie wprowadzono.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ dziêki równoleg³ym sesjom o bogatej tematyce konferencja Bratislava Legal Forum zyska³a interdyscyplinarny charakter, stanowi¹c platformê prezentacji wyników badañ dla ekspertów z ró¿norodnych dziedzin. Interdyscyplinarny dyskurs umo¿liwi³ tak¿e przedstawienie bie¿¹cych dzia³añ naukowych
oraz ujawnienie g³ównych braków obecnych regulacji prawnych. Szczególnie istotne bêdzie stosowanie nabytej wiedzy w ró¿nych dziedzinach prawa.
Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego podczas
Bratislava Legal Forum reprezentowali: dr Ma³gorzata Augustyniak z Katedry
Teorii i Filozofii Prawa, dr Aleksander Bauknecht z Katedry Powszechnej Historii
Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej, dr Robert Dziembowski
z Katedry Prawa Karnego Materialnego, dr Pawe³ Polaczuk z Katedry Praw Cz³owieka i Prawa Europejskiego, dr Edyta Sokalska z Katedry Powszechnej Historii
Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej, dr Jaros³aw Szczechowicz
z Katedry Postêpowania Cywilnego, dr Krystyna Szczechowicz z Katedry Prawa
Karnego Materialnego oraz dr hab. El¿bieta ¯ywucka-Koz³owska z Katedry Prawa
Karnego Materialnego. Przedstawili oni wyniki swych badañ dotycz¹cych wy¿ej
wspomnianej materii w wybranych panelach konferencyjnych.
Edyta Sokalska

