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możliwość kształcenia i rozwoju oraz opiekę 
zdrowotną i well-being jako najistotniejsze 
świadczenia, decydujące o sukcesie rekruta-
cyjnym. Dla pracodawców oznacza to odejście 
od znanych dotąd systemów wynagradzania 
do budowania relacji, co ma kluczowe zna-
czenie w tworzeniu i umacnianiu nowej formy 
interakcji z pracownikiem – mówi Irena 
Pichola. Najlepsi powinni mieć dostęp 
do systemu nagród, dostosowanego do ela-
stycznych metod oceny wyników i modeli 
zarządzania, zaspokajającego jednocze-
śnie potrzeby i oczekiwania pracowników 
oraz zabezpieczającego przyszłość firmy. 
Tymczasem prawie połowa zatrudnionych 
z Polski (48 proc.; 55 proc. globalnie) 
twierdzi, że system motywacyjny w ich fir-
mach nie jest w żaden sposób powiązany 
ze zdobywaniem nowych umiejętności.

Prawidłowo dobrane szkolenia jeszcze 
nigdy nie były tak ważne

Tymczasem kwestia kształcenia okazuje 
się być trendem numer jeden w tegorocz-
nej edycji badania. Aż 82 proc. responden-
tów w Polsce (86 proc. globalnie) uznało 
zmianę sposobu szkolenia za ważną lub 
bardzo ważną. Pracownicy chcą szkoleń 
i możliwości kształcenia lepiej dopasowa-
nych do ich stanowisk i zadań. Rozwój nie 
polega już na kumulowaniu wiedzy, lecz na 
zdobywaniu umiejętności, które pracow-
nik rzeczywiście będzie mógł wykorzystać 
w praktyce. Z badania wynika, że liderzy 
rynkowi starają się zaspokoić tę potrzebę, 
inwestując w nowe narzędzia, które umoż-
liwiają pracownikom kształcenie się nie 
tylko w pracy, ale i w życiu prywatnym. 
Jednak tylko zaledwie 5 proc. pracowni-
ków (10 proc. globalnie) uważa, że firmy 
w których pracują są gotowe do podjęcia 
tego tematu. – Od lat obserwujemy, że rośnie 
długość życia, a wraz z nią wydłuża się kariera 

zawodowa do nawet 60 lat i więcej. Ciągły 
rozwój, poszerzanie wachlarza kompetencji nie 
jest już jedynie warunkiem awansu. Kto się 
nie rozwija, po prostu nie przetrwa na rynku. 
Proces ustawicznego kształcenia powinien 
być wbudowany w DNA organizacji – mówi 
Sylwia Dębińska, Senior Manager, Talent 
Leader, Deloitte.

Mobilność talentów
Jedynie 8 proc. polskich firm (o 2 pp. 

więcej niż globalnie) uważa, że dyspo-
nuje najlepszymi w swojej klasie proce-
sami i technologiami, umożliwiającymi 
przyciągnięcie cenionych specjalistów. 
W opinii aż 92 proc. pytanych (81 proc. 
na świecie) sposoby i procesy pozyski-
wania talentów, stosowane w ich firmie, 
są standardowe lub nawet poniżej stan-
dardu. Taki wynik zastanawia, zwłasz-
cza, że 72 proc. respondentów (70 proc. 
globalnie) uznało rekrutację za istotną 
kwestię. Według raportu Deloitte warto 
zmienić perspektywę rekrutacyjną 
i odejść od tradycyjnego poszukiwania 
pracowników, ponieważ eksperci mogą 
być pod ręką. Wiele firm jednak nie radzi 
sobie z wewnętrzną mobilnością talen-
tów i często jest to kwestia omawiana na 
poziomie zarządów. Dla 77 proc. (76 proc. 
globalnie) to temat ważny lub bardzo 
ważny. – Ponad dwie trzecie pracowników 
w Polsce jest zdania, że łatwiej znaleźć nowe 
stanowisko u innego pracodawcy niż w ich 
obecnej firmie. To sporo więcej niż pokazują 
globalne wyniki. Wśród barier, które ograni-
czają mobilność wewnętrzną trzeba wymie-
nić brak narzędzi, które pomagają rozpoznać 
właściwych kandydatów i przesunąć ich na 
inne stanowiska. Część badanych uważa też, 
że pracownicy nie mają możliwości zapo-
znania się z ofertą rekrutacji wewnętrznej 
– mówi Sylwia Dębińska .

HR w chmurze
W przedsiębiorstwach rośnie świado-

mość, że znaczenie ma również zmiana 
podejścia do technologii w chmurze, która 
ma stać się punktem wyjścia, a nie celem. 
76 proc. (74 proc. globalnie) responden-
tów Deloitte uznało technologie HR za 
ważne lub bardzo ważne, ale tylko jedna 
czwarta w Polsce i na świecie deklaruje, 
że efektywnie wykorzystuje technologie 
HR działające w chmurze z aplikacjami 
lub w pełni zintegrowanymi platformami 
HR. – Na pewno daje się tu zauważyć zna-
czący postęp, jednak wiele firm wciąż nie inte-
gruje systemów, choć to umożliwiłoby pełne 
wykorzystanie ich potencjału. Systemy HR 
otwierają możliwości do innowacji z wyko-
rzystaniem narzędzi opartych o rozwiązania 
z dziedziny robotyki, technologii kognitywnych 
czy sztucznej inteligencji. Jednocześnie ich 
stosowanie umożliwi poprawę wydajności 
przy jednoczesnej redukcji kosztów – dodaje 
Sylwia Dębińska .

Tylko 14 proc. (19 proc. na świecie) 
szefów firm deklaruje gotowość do pro-
wadzenia odpowiedzialnego biznesu 4.0, 
ale aż 83 proc. (globalnie 88 proc.) firm, 
które badają zależność między pozio-
mem zaangażowania pracowników 
a efektywnością ich pracy, uznało ją za 
istotną. – To oznacza, że odpowiedzialny 
biznes 4.0 przestaje być jedną z możliwych 
form zarządzania, a  staje się naturalną 
drogą każdej organizacji. Na przestrzeni 
dziewięciu lat badania Deloitte pokazują, 
jak w zarządzaniu przenosił się środek cięż-
kości z działów HR, przez samą organiza-
cję do odpowiedzialnego biznesu 4.0. Dla 
firm, które zdecydowały się iść tą drogą rów-
nie ważny jak zysk jest człowiek, który na 
ten zysk pracuje – mówi Tomasz Konik .

Źródło: https://www2.deloitte.com/pl

Siergiej O. Szohin, Olga G. Bobrova, Anon Y. Kozhankov

Aktualne zagadnienia z zakresu prawa celnego 
Teoria Prawa Celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

Pytania dotyczące koncepcji, przed-
miotu, metody i  miejsca w  systemie 
prawa celnego są dyskusyjne od połowy 
lat 70. do chwili obecnej. Jak zauważa 

wielu naukowców, «w wyniku powstania 
i działalności EAEU pojawiło się nowe 
zjawisko prawne – prawo EAEU regu-
lujące stosunki państw członkowskich 

w związku z funkcjonowaniem i rozwo-
jem integracji gospodarczej, co rodzi pyta-
nie o jego związek z prawem krajowym 
państw członkowskich» [1, s. 12].
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Tak więc, biorąc pod uwagę hipotezę 
naukową dotyczącą przydziału Prawa 
Celnego Unii Europejskiej, jak również 
teoretyczne i praktyczne przesłanki jego 
powstania prześledźmy ewolucję poglą-
dów czołowych prawników na temat 
miejsca prawa celnego w  systemie 
prawnym. W latach 90-tych w literatu-
rze naukowej na ten temat istniały trzy 
główne pozycje.

Według pierwszego z nich, prawo 
celne było instytucją prawa administra-
cyjnego. D.N. Bakhrakh sformułował 
następujące uzasadnienie dla stwierdze-
nia: «Prawo celne jest elementem prawa 
obyczajowego/ogólnego», które z kolei 
jest «złożoną i organiczną instytucją 
reprezentującą część władzy wykonaw-
czej». [2, c. 2].

Druga grupa naukowców wyraziła 
opinię, że prawo celne jest podsektorem 
prawa administracyjnego (K.K. Sandro-
vsky, L.L. Markv). W ten sposób K.K. 
Sandrovsky mówił o specyfice prawa cel-
nego, co wynika z faktu, że «wraz z prze-
kroczeniem granicy celnej następuje 
przejście od jednej jurysdykcji celnej 
do drugiej». Taki bezpośredni kontakt 
pomiędzy różnymi systemami praw-
nymi nie jest zazwyczaj obserwowany 
w innych gałęziach lub podsektorach 
prawa krajowego» [3, s. 16]. Ponadto, 
K.K. Sandrovsky poczynił cenną uwagę 
w 1974 roku, że «uznając ważność przy-
pisywania prawa celnego sferze prawa 
administracyjnego, uważamy, że obecnie 
istnieją już podstawy do mówienia o ist-
nieniu specjalnego podsektora w ramach 
prawa administracyjnego – prawa cel-
nego. Jest możliwe, że w odpowiednim 
czasie, w miarę jak materiał prawny 
w tej dziedzinie będzie się dalej rozwi-
jał, możliwe będzie rozdzielenie prawa 
celnego jako niezależnej gałęzi prawa» 
[3, s. 20]. N.M. Kozhukhanov przytacza 
następujące argumenty przemawiające 
za uznaniem prawa celnego za podsek-
tor prawa administracyjnego: «Przed-
stawiciele tego podejścia nie biorą pod 
uwagę faktu, że stosunki prawa celnego 
są znacznie szersze niż interakcje róż-
nych kategorii osób z organami celnymi, 
podczas gdy te ostatnie stosują głów-
nie obowiązkowe metody wywierania 
wpływu. Tak więc uczestnicy zagranicz-
nej działalności gospodarczej – przedsta-
wiciele różnych państw na terytorium 

Federacji Rosyjskiej aktywnie współ-
pracują z przedstawicielami celnymi, 
przewoźnikami i  innymi podmiotami 
w celu przemieszczania towarów przez 
granicę itp. [4, c. 55]. 

Trzecim punktem widzenia było 
wyznaczenie prawa celnego jako 
odrębnej, złożonej gałęzi prawa. Zwo-
lennikiem tej tezy był B.N. Gabrichi-
dze, który wskazał, że rosyjskie prawo 
celne jest «zbiorem instytucji prawnych 
i norm regulujących stosunki w dzie-
dzinie ceł». 

W  1996 roku, w  ramach trzeciego 
punktu widzenia, Y.A. Vorobyov sfor-
mułował koncepcję prawa celnego, zgod-
nie z którą jest to «nowa złożona gałąź 
prawa rosyjskiego, której przedmiotem 
są stosunki między organami celnymi 
i osobami dotyczące przepływu towa-
rów i pojazdów przez granicę celną zgod-
nie z prawem odprawy celnej, kontroli 
i płatności». Według Y.A. Vorobyova, 
podstawą przydziału prawa celnego są 
«stosunki właściwe tylko prawu cel-
nemu, którego regulatorem jest tylko 
on – jest to specyficzny związek wynika-
jący z przepływu towarów przez granicę 
celną i potrzeby (konieczności, ustano-
wionej przez państwo, a konstrukcja ta 
jest sformalizowana w formie przepisów) 
rejestracji i kontroli takiego przepływu 
i uiszczania należności celnych» [5, s. 19].

Profesor A.F. Nozdrachev uważał, 
że «Prawo celne jest złożoną gałęzią 
prawa, która jest systemem norm róż-
nych gałęzi prawa [6, s. 256]. Obecnie 
naukowiec pracuje nad «systematyczną 
charakterystyką prawa celnego jako 
wyłaniającej się nowej gałęzi prawa 
i  identyfikacji jego głównych instytu-
cji». [7, c. 446]. Koncepcja złożonych 
gałęzi prawa pojawiła się pod koniec 
lat 40. i nie straciła na aktualności do 
dnia dzisiejszego. Według profesora S.V. 
Rybakowej «podstawą powstania zło-
żonych formacji w prawie są złożone 
relacje społeczne» [8, s. 179]. Złożony 
charakter jest również pokazany przez 
S. V. Chalipow, który sformułował nastę-
pujące pojęcie prawa celnego: «zbiór 
zasad regulujących porządek i zasady 
przepływu towarów (pojazdów) przez 
granicę celną» [9, s. 41-42].

Rozwijając stanowiska wspomnia-
nych naukowców, A.M. Zryaczkin sfor-
mułował swoją definicję Prawa Celnego 

jako «złożoną gałąź prawa, która jest 
systemem praw norm regulujących 
stosunki między przedsiębiorstwami 
związane z przepływem towarów i pojaz-
dów przez granicę celną, ustanowieniem 
przez państwo określonego reżimu cel-
nego, pobieraniem należności celnych, 
odprawą celną, kontrolą celną i innymi 
środkami prowadzenia polityki celnej» 
[10, s. 55].

Na długo przed utworzeniem Unii 
Celnej i Wspólnej Przestrzeni Gospodar-
czej oraz przejściem od regulacji praw-
nych stosunków celnych do poziomu 
ponadnarodowego, wielu naukowców 
wyraziło swoje poglądy na temat istot-
nego wpływu prawa międzynarodo-
wego na prawo celne. Na przykład O. 
Fomina uznał «prawo międzynarodowe 
za aktywny element, który ma wpływ 
na regulację spraw celnych», co wyni-
kało z «aktywnego rozwoju zagranicz-
nej działalności gospodarczej Federacji 
Rosyjskiej, jak również zwiększonych 
kontaktów międzypaństwowych. 

Wspomniany wyżej A.M. Zryaczkin 
argumentował, że «Prawo celne znajduje 
się na styku dwóch lub więcej obszarów 
prawnych państwa. W ten sposób kra-
jowe prawo celne i zagraniczne prawo 
celne współgrają ze sobą. Kiedy krajowe 
oddziały prawa wchodzą we wzajemny 
kontakt, powstaje nowy transteryto-
rialny kontakt (prawo międzynaro-
dowe). Tak więc utworzone między-
narodowe prawo celne jest instytucją 
zarówno prawa międzynarodowego, jak 
i krajowego» [10, s. 37].

Powyższe poglądy naukowców na 
częściowo międzynarodowy charakter 
prawny prawa celnego zostały potwier-
dzone później niż zostały wyrażone pod-
czas tworzenia przepisów prawa celnego 
unii celnej w ramach Euroazjatyckiej 
Wspólnoty Gospodarczej. 

Niektórzy autorzy proponują połą-
czony projekt Prawa Celnego, podkreśla-
jący prawo celne Rosji, uwzględniający 
jej członkostwo w EEU. Autor propo-
nuje uznanie prawa celnego za niezależną 
gałąź prawa rosyjskiego, która reguluje 
stosunki publiczne związane z importem 
towarów do Federacji Rosyjskiej i eks-
portem towarów z Federacji Rosyjskiej, 
ich transportem na terytorium Federacji 
Rosyjskiej pod kontrolą celną [11, s. 69]. 
Jednak biorąc pod uwagę fakt, że Rosja 
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jest obecnie podmiotem Euroazjatyckiej 
Unii Gospodarczej, należy zauważyć, że 
udział w niej wpływa również na przed-
miot prawa celnego. Tak więc terytorium 
Federacji Rosyjskiej jest tylko częścią 
obszaru celnego EEU, który obejmuje 
terytoria innych państw członkow-
skich. N.M. Kozhukhanov stwierdził, że 
«metoda regulacji prawnej prawa celnego 
jest specyficzną symbiozą metod impe-
ratywnych (metod), takich jak regulacja 
celna i taryfowa, zakazów i ograniczeń 
(regulacja pozataryfowa) oraz metod dys-
pozytywnych (metod). Pomimo zmian 
w ramach regulacyjnych prawa celnego, 
typowa dla branży metoda regulacji 
prawnej pozostaje niezmieniona i  jest 
dobrze ugruntowana. To, wraz z odręb-
nym przedmiotem regulacji prawnej, 
pozwala nam stwierdzić, że prawo celne 
jest niezależną gałęzią prawa» [12, s. 60]. 

Profesorowie T.A. Matwiejewa i O.S. 
Rogachev doszli do wniosku, że «Prawo 
celne nie może być dłużej uznawane 
jedynie za dziedzinę prawa rosyjskiego, 
ponieważ normy prawa międzynaro-
dowego są podstawą systemu źródeł; 
przedmiot regulacji prawnej został 
znacznie rozszerzony: jest to przede 
wszystkim relacja związana z  prze-
pływem towarów przez granicę celną 
Unii Celnej, a nie Federacji Rosyjskiej. 
zniknęły same pojęcia «granicy celnej 
Federacji Rosyjskiej» i «obszaru celnego 
Federacji Rosyjskiej». [13, c. 6]. 

Według ekspertów-wnioskodawców, 
«przy opracowywaniu projekt TC TC 
TC została wdrożona zasada komplekso-
wej treści prawa celnego: postawa pod-
miotu gospodarczego i organu celnego, 
wynikająca w związku z przepływem 
towarów przez granicę celną, odno-
sząca się do procedur celnych i zgod-
ności z  innymi wymogami w zakresie 
regulacji celnych, określonymi przez 
normy prawa celnego jednostki central-
nej». A w przypadkach, gdy organy celne 
rozwiązują problemy lub wykorzystują 
przyznane im uprawnienia w innych 
stosunkach (administracyjnych, podat-
kowych, cywilnych itp.), które nie 
podlegają przepisom obowiązującym 
w KTZ, jej zasady zawierają odniesienia 
do ustawodawstwa krajowego państw 
członkowskich unii celnej». [14, c. 11]. 

Profesor M. N. Kobzar-Frolova mówi 
o niezależności prawa celnego. Sformu-

łowała charakterystykę prawa celnego, 
wykorzystując opis «stosunków w zakre-
sie regulacji celnych i spraw celnych, 
którymi są stosunki prawne, zwane sto-
sunkami celno-prawnymi». Stosunki 
prawne w dziedzinie ceł regulowane są 
przez międzynarodowe, ponadnarodowe 
i krajowe normy prawne, mają swój wła-
sny, specyficzny przedmiot i podmiot 
regulacji prawnej, co pozwala na pod-
kreślenie badanego kręgu stosunków 
społecznych i ich specyfiki, nadanie im 
cech i właściwości, mają szerokie grono 
uczestników, powstają na podstawie fak-
tów prawnych istotnych dla zakresu roz-
ważanych stosunków» [15, s. 19].

A.Yu. Shumilova: «....wraz z przy-
jęciem Kodeksu Celnego Unii Celnej 
pojawił się powód do rozróżnienia «sta-
rego», czysto krajowego prawa celnego 
(sowieckiego i rosyjskiego) i nowocze-
snego prawa celnego jako elementu 
prawa międzynarodowego (regional-
nego) (określającego system jego pod-
stawowych norm prawnych w między-
narodowym akcie prawnym).

Podsumowując wyniki okresowej 
analizy ewolucji poglądów naukowców 
na pozycję prawa celnego w systemie 
prawnym, należy zauważyć, że wyżej 
wymienione poglądy naukowców z lat 
1970-1990 ukształtowały się pod wpły-
wem systemu źródeł regulacji prawnej 
stosunków prawnych w zakresie ceł. 
W okresie obowiązywania aktów nor-
matywnych ZSRR, Kodeksu Celnego 
Federacji Rosyjskiej z 1993 roku (akty 
prawa krajowego z niewielką częścią 
międzynarodowych umów prawnych), 
prawo celne było traktowane jako zło-
żona gałąź prawa, której instytucje były 
studiowane głównie w formie specjalnej 
części prawa administracyjnego. Fakt 
ten był podstawą do przypisania go do 
specjalności 12.00.14 «Prawo admi-
nistracyjne. Prawo finansowe. Prawo 
informacyjne», którego interpretacja 
praktycznie pochłonęła prawie wszyst-
kie kwestie celne. Należy podkreślić, że 
normatywne dokumenty prawne o cha-
rakterze międzynarodowym zostały 
wyodrębnione, poszerzając przedmiot 
prawa celnego i były już rozpatrywane 
przez międzynarodowe rozprawy.

Teraz, gdy większość kwestii zwią-
zanych z regulacją celną została prze-
niesiona na poziom ponadnarodowy 

i prawdopodobnie w przyszłości stanie 
się w pełni ponadnarodowa, prawo celne 
EAEU stanie się nieuniknione. 

Obecnie «integracyjny» międzynaro-
dowy aspekt prawny prawa celnego jest 
aktywnie rozwijany przez specjalistów. 
W szczególności Oleg Tolochko uważa, 
że prawo EurasEC (Unia Celna, CES) 
jest warunkowo zbiorowe, mające na celu 
określenie konkretnego podsystemu (na 
poziomie mikro) prawa międzynarodo-
wego. Autor rozważa koncepcję prawa 
integracyjnego jako mechanizmu pozwa-
lającego na «wprowadzenie do systemu 
prawa międzynarodowego konglomera-
cyjnego i powiązanie go z krajowym sys-
temem prawnym danego państwa». Prawo 
każdego stowarzyszenia integracyjnego 
jest prawie zawsze mechanizmem regula-
cyjnym mającym na celu rozwiązywanie 
konkretnych problemów gospodarczych 
lub politycznych państw członkowskich 
[16, s. 83]. Autor zwraca uwagę nie tylko 
na teoretyczne znaczenie rozdzielenia 
prawa integracyjnego na odrębną gałąź, 
ale także na stronę praktyczną: «rozdzie-
lenie prawa integracyjnego na odrębną 
gałąź wiedzy i izolacji może dać klucz do 
rozwiązania szeregu kwestii społeczno-
-ekonomicznych leżących na płaszczy-
znach integracji» [16, s. 85].

W ten sposób przedstawiamy argu-
menty przemawiające za hipotetycz-
nym podziałem Prawa Celnego Unii 
Europejskiej na niezależną gałąź prawa, 
wykorzystując cechy gałęzi prawa opra-
cowanej przez V.G. Raikera [17, s. 118]:

1. Całość norm prawnych była ade-
kwatna do pewnego specyficznego kręgu 
relacji społecznych (celnych), tzn. ma 
w tym sensie jeden i niezależny podmiot 
regulacyjny, a zatem jedność meryto-
ryczną. Przedmiotem prawa celnego są 
stosunki powstające i  (lub) związane 
z  przepływem towarów przez gra-
nicę celną UE, ich transportem przez 
wspólny obszar celny UE pod kontrolą 
celną, czasowym składowaniem, zgłosze-
niem celnym, zwolnieniem i wykorzy-
staniem zgodnie z procedurami celnymi, 
kontrolą celną, uiszczeniem należności 
celnych, a także stosunki władzy między 
organami celnymi a osobami korzysta-
jącymi z prawa posiadania, używania 
i dysponowania tymi towarami.

2. Specyficzny zakres relacji regulo-
wanych przez taki zestaw norm ma dość 



MPCiP 06/2019 203

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

duże znaczenie publiczne ze względu na 
krytyczną zależność budżetów państw 
członkowskich UE (zwłaszcza Rosji) 
od poboru ceł, a także potrzebę zapew-
nienia bezpieczeństwa narodowego 
i regionalnego (zwalczanie przestępstw 
celnych), bezpieczeństwa i dobrobytu 
konsumentów oraz ogółu społeczeństwa. 

Materiał regulacyjny, który pzedsta-
wia takie zagregowanie musi być bardzo 
obszerny. Od 2014 r. system przepisów 
prawa celnego jednostki certyfikującej 
obejmował ponad 2000 normatywnych 
aktów prawnych (KT jednostki certyfi-
kującej, ponad 90 traktatów międzyna-
rodowych i ponad 500 decyzji Komisji). 

4. Interes publiczny w przydzielaniu 
i budowaniu nowej gałęzi prawa [18, s. 
88] polega na usprawnieniu skompliko-
wanych w swej naturze celnych stosun-
ków prawnych w celu usystematyzowania 
prawa celnego, które staje się coraz bar-
dziej skomplikowane, zwłaszcza w obli-
czu wzrostu segmentu regulacji ponadna-
rodowych w nie malejącym segmencie 
regulacji krajowych. Zainteresowanie 
wyraża się również w tym, że państwa 
członkowskie EAEU, przystępując do 
WTO, zobowiązały się do dostosowania 
regulacji ponadnarodowych i krajowych 
do norm tej organizacji międzynarodo-
wej. Ponadto, nowy paradygmat handlu 
międzynarodowego, gospodarka cyfrowa, 
ewoluuje w coraz większym stopniu, przy 
czym znaczącą rolę odgrywa transgra-
niczny handel bez użycia papieru. Czyn-
niki te, biorąc pod uwagę rozwój nowych 
środków transportu (transport bezzało-
gowy) oraz nowych, ponadgranicznych 
technologii bezdokumentowych, deter-
minują powstawanie zapotrzebowania 
opinii publicznej na usystematyzowanie 
regulacji prawnych stosunków prawnych 
w sferze celnej. 

Jako dowód publicznego znaczenia 
rozdzielenia prawa celnego na nieza-
leżną gałąź prawa, możemy przytoczyć 
opinię M.E. Romanovy, że «rozwój 
prawa celnego w ramach stowarzyszeń 
integracyjnych ma szczególne znacze-
nie, ponieważ unia celna jest kluczowym 
krokiem w międzynarodowej integra-
cji gospodarczej i bez stworzenia jed-
nej regulacji celnej nie jest możliwe 
dalsze wspieranie procesów integra-
cyjnych» [19, s. 37]. N.M. Kozhukha-
nov broni stanowiska podobnego do 

V.G. Raihera: «Prawo celne jest jedną 
z gałęzi prawa rosyjskiego. Jej normy 
regulują funkcjonowanie mechanizmów 
związanych z napływem środków do 
budżetu państwa i zapewnieniem jego 
bezpieczeństwa. Pozwala nam to mówić 
o znaczeniu tej gałęzi prawa jako jed-
nej z ważnych systemowo gałęzi prawa, 
które odgrywają ważną rolę w funkcjo-
nowaniu państwa» [20, s. 59]. 

W związku z tym dyskusja na temat 
tego, czy prawo celne EUEA jest nie-
zależną gałęzią prawa, elementem mię-
dzynarodowego prawa celnego czy też 
elementem prawa EUEA (prawo do 
zrzeszania się integracyjnego) pozo-
staje otwarta i w niektórych przypad-
kach niejednoznaczna. 

Odrębnie należy podkreślić, że pro-
blem sektorowej przynależności Prawa 
Celnego jest charakterystyczny nie 
tylko dla środowiska naukowego państw 
członkowskich UE, ale także dla zagra-
nicznej wspólnoty prawnej, gdyż «Prawo 
Celne w UE» jest jedną z najbardziej 
rozwiniętych gałęzi przemysłu. 

Przejdźmy więc do zagranicznej 
doktryny prawa celnego. Profesor 
Chizchowicz zauważa, że «problem 
interpretacji prawa celnego w defini-
cjach we współczesnej nauce prawnej 
w Europie Zachodniej i Ameryce pozo-
staje poza interesami teoretyków» [21, 
s. 19]. Naukowiec wskazuje, że jedynym 
wyjątkiem jest Francja (prace naukowe 
poświęcone są korelacji między regula-
cjami krajowymi i ponadnarodowymi 
we Francji i UE) oraz Hiszpania (cha-
rakter procedur celnych). Przepisy dok-
tryny prawa celnego w Niemczech są 
formułowane przez profesora L. Gellerta 
podczas studiowania zasady pewności 
prawnej w krajowym i ponadnarodo-
wym systemie regulacji prawnych sto-
sunków celnych [22, s. 44]. 

Profesor H.-M. Wolfgang, analizując 
ewolucję regulacji prawnych stosunków 
celnych w Unii Europejskiej, zauważa, 
że jedną z głównych funkcji unijnego 
prawa celnego jest konsolidacja nowej 
roli służb celnych, która polega nie tylko 
na pobieraniu ceł, ale także na ułatwia-
niu i zabezpieczaniu handlu międzyna-
rodowego [23, s. 3].

Profesor V. Chizhovich stwierdza 
również, że «Prawo celne jest najważ-
niejszą grupą standardów, które kom-

pleksowo regulują handel między-
narodowy. Koncepcja polityki celnej 
służy jako punkt wyjścia do dyskusji 
na temat prawa celnego: najskutecz-
niejszym narzędziem wdrażania polityki 
celnej jest prawo celne. Jednocześnie 
prace prawno-naukowe Szkoły Prawa 
Polskiego, doktryny celne i inne źródła 
w Polsce nie zawierają definicji prawa 
celnego. Źródła te «mniej więcej podob-
nie posługują się takimi pojęciami jak 
«system celny», «ustawodawstwo celne», 
«prawo celne» [21, s. 40]. W polskiej 
nauce prawnej kontrowersyjna jest rów-
nież kwestia rozdzielenia prawa celnego 
jako niezależną gałąź prawa. Większość 
«autorów wskazuje, że prawo celne jest 
gałęzią prawa publicznego. Wynika to 
z faktu, że zakres zagadnienia, które ma 
być znormalizowane w tej gałęzi prawa, 
metody regulacji, rodzaje organizacji 
powodują stosowanie prawa celnego, 
jak również wymagania, które muszą 
być spełnione przez prawo celne. 

Jak widać, poruszone kwestie są nie-
zwykle aktualne dla rosyjskiej i zagra-
nicznej nauki prawnej i można założyć, 
że stanie się ona jedną z kluczowych 
kwestii dalszego rozwoju regulacji cel-
nych w EEU. 

Jak już powiedziano wcześniej, ist-
nieją nie tylko teoretyczne punkty wyj-
ścia dla przypisania prawa celnego Unii 
Europejskiej (podobnego do prawa cel-
nego Unii Europejskiej) jako odrębnej 
gałęzi prawa, zostały one również podane 
powyżej, ale także przesłanki praktyczne:

1. Ewentualny prymat norm WTO 
nad ponadnarodowym prawodawstwem 
regionalnym UC ma nie tylko wymiar 
teoretyczny, ale także praktyczny, który 
jest następujący. Normy «twardego» 
prawa i obowiązkowe standardy mię-
dzynarodowe opracowane przez WTO 
są zgodne z podejściem anglosaskim, 
w którejgo tradycjach opracowano defi-
nicję prawa celnego jako podsektora 
prawa handlowego (handlowego). Takie 
miejsce w systemie prawnym określa 
również sposób regulacji prawnej sto-
sunków prawnych z zakresu prawa cel-
nego, który jest daleki od imperatywu 
typowego dla romańsko-niemieckiej 
rodziny prawnej, do której należą pań-
stwa członkowskie EWEA. Na Biało-
rusi, w Kazachstanie, Rosji, Armenii 
i Kirgistanie prawo celne było złożonym 
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przemysłem, na który duży wpływ miało 
prawo administracyjne i który przyjął 
metodę podporządkowania przed utwo-
rzeniem Unii Gospodarczej i Walutowej. 

2 . 
Nikt nie wątpi w potrzebę wypra-

cowania doktryny prawa celnego dla 
osiągnięcia pomyślnego, zrównoważe-
nego i przemyślanego prawa, biorąc pod 
uwagę dynamicznie rozwijające się sto-
sunki celne pomiędzy przedstawicielami 
państw członkowskich Euroazjatyckiej 
Unii Gospodarczej. Prace nad Trakta-
tem o Euroazjatyckiej Unii Gospodar-
czej z dnia 29 maja 2014 r. oraz Kodek-

sem Celnym EUE ujawniły poważny 
deficyt przepisów doktrynalnych, na 
których prawodawca mógł się oprzeć. 
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