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т. о. ковдря1

пірАтство Як сучАснА ЗАгроЗА морськіЙ 
беЗпеЦі

Морське піратство як загроза міжнародній безпеці на початку ххі ст. 
залишається актуальною та, на жаль, не вирішеною проблемою, адже є го-
ловною загрозою для безпеки судноплавства та вантажоперевезень морськи-
ми шляхами.

сучасне піратство є загрозою міжнародній безпеці, оскільки, по-перше, 
являє собою комплексну проблему, яка зачіпає економічну, політичну та 
воєнну сфери. по-друге, – через відсутність інструментів попередження 
й викорінення цього явища. по-третє, сьогодні зникає межа між піратством 
і тероризмом, й таким чином, з’являється дилема щодо можливості застосу-
вання до боротьби з піратськими нападами антитерористичних міжнародних 
угод. Зокрема у 2014 р., за оцінками британського королівського інституту 
міжнародних досліджень, збитки, нанесені світовій економіці від піратства, 
склали до 12 млрд. доларів.

традиційне визначення піратства надаєст.101 конвенції організації 
об’єднаних Націй з морського права 1982 р. (далі – конвенція), згідно з якою 
піратством є: «будь-який неправомірний акт насильства, затримання або 
пограбування, вчинений з особистими цілями екіпажем або пасажирами 
будь-якого приватно-власницького судна або приватновласницького літаль-
ного апарата й спрямований: у відкритому морі проти іншого судна або лі-
тального апарата або проти осіб чи майна, що перебувають на їхньому 
борті;проти будь-якого судна або літального апарата, осіб або майна в місці 
поза юрисдикцією якої б то не було держави…» . до того ж піратством вва-
жається будь-який акт добровільної і свідомої участі у використанні пірат-
ського судна, а також будь-яке діяння, що є підбурюванням або свідомим 
сприянням здійсненню зазначених вище дій.

За останні 6–8 років, коли проблема піратства стала серйозно загрожу-
вати судноплавству, багато держав і міжнародних організацій почали актив-
но вживати заходів щодо вирішення цієї проблеми. На даний момент бороть-
бою з піратством активно займаються такі міжнародні структури, як Нато, 
рада безпеки ооН, Міжнародне морське бюро. у 2008 році Євросоюз почав 
операцію «аталанта» – першу колективну міжнародну військову акцію 

1 студентка 4 курсу слідчо-криміналістичного інституту Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого.



з боротьби з піратами біля берегів сомалі. пізніше, у 2009 році, була ство-
рена змішана оперативна група, що складалася з вМс різних країн, із за-
гальною координацією вМс сШа – стF 151. На рівні держав було створе-
но спеціальні комітети і комісії з боротьби з морськими злочинами, також 
було залучено органи внутрішніх справ і юстиції.

відповідно до конвенції ооН із морського права 1982 р., встановлено 
фундаментальні засади та норми, які регулюють питання боротьби з цим 
неправомірним злочином. цей документ зобов’язує усі держави співпра-
цювати у питанні попередження піратства у відкритому морі або в будь-
якому місці за межами юрисдикції якої-небудь держави. положення кон-
венції визнала більшість країн світу і зазначено у кримінальному законо-
давстві багатьох країн, з україною включно. у грудні 2009 р. рада безпеки 
ооН одноголосно прийняла вже третю резолюцію№ 1816, у якій санкціо-
новано застосування сили проти піратів на морі та зроблено спробу ство-
рити міжнародний механізм з координації боротьби з морським розбоєм, 
зокрема засновано регіональний центр для обміну інформацією щодо пі-
ратства. 

у боротьбі з піратством зростає значення співробітництва держав у меж-
ах міжнародних міжурядових організацій, таких як Міжнародна морська 
організація, яка є спеціалізованою установою ооН. у 2004 р. в організації 
прийнятий міжнародно-правовий акт, який регулює окремі питання поперед-
ження актів піратства – Міжнародний кодекс по охороні суден та портових 
споруд (ISPS Code) . кодекс встановлює уніфіковані стандарти безпеки 
і щодо несанкціонованого проникнення сторонніх осіб на судно включно. 
Міжнародна морська організація неодноразово приймала циркуляри для 
держав-членів цієї організації з питань піратства (циркуляр комітету по 
безпеці мореплавства ММо від 22.06.1993 р. № 662 «піратство та розбій по 
відношенню до суден»). та ж організація розробила декілька рекомендацій 
щодо боротьби з піратством і грабунками суден.

однак зміст цих рекомендацій мало в чому може практично допомогти 
морякам у боротьбі зі злочинцями. адже використання водяних струменів 
пожежних шлангів суден, забезпечення посилених вахт за надводною ситу-
ацією та маневрування, щоб запобігти проникненню піратів на борт судна 
не є ефективними засобами проти озброєних вогнепальною зброєю, висо-
кошвидкісними катерами піратів. це змушує моряків застосовувати власні, 
інколи не зовсім законні заходи попередження піратських атак.

у травні 2009 р. на засіданні представників країн «великої вісімки» про-
звучали пропозиції створити за допомогою ради безпеки ооН механізм 
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міжнародного правосуддя щодо цього міжнародного злочину через створен-
ня міжнародного антипіратського трибуналу. Незрозуміло тільки, чому 
міжнародна спільнота не може поширити на піратство як міжнародний зло-
чин юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. він наділений юрис-
дикцією щодо найсерйозніших міжнародних злочинів, що хвилюють світо-
ве співтовариство, до яких сьогодні можна віднести морське піратство. тим 
більше, що статут суду зазначає, що його юрисдикція має засновуватися на 
конкретних міжнародних договорах. 

свій традиційний вплив на всі процеси в сфері безпеки в регіонах, без-
перечно, зберігають за собою сШа. Зусилля американців, як світового лі-
дера у протидії тероризму, відзначаються й у боротьбі з піратством, чому 
неодмінно сприяє передова присутність вМс сШа. так,кілька років тому 
американський 7 – ий флот,разом з індійськими кораблями,почали спільне 
патрулювання північно-західної частини Малаккської протоки та андаман-
ського моря. Значні патрульні сили, що задіяні для боротьби з піратством, 
були взяті зі складу вМс індонезії, тайваню, таїланду і Філіппін. прово-
дяться інтенсивні заходи щодо модернізації і посилення берегової охорони, 
морської поліції та вМс зазначених країн.

тому одним з ефективних способів протистояння піратам є наявність 
озброєної команди, що охороняє судно. до теперішнього часу не було жод-
ного випадку, коли піратам удалося захопити судно за наявності на ньому 
такої команди, проте не всім суднам по кишені такі послуги, оскільки вар-
тість роботи складає близько 50 000 доларів сШа за місяць.

слід зазначити,що непогану ефективність показує практичне викорис-
тання екіпажами суден рекомендацій керівництва з протидії піратам (вМр – 
4, «Best Maritime Practices»): застосування бортової огорожі з колючого 
дроту, використання звукових сигналів і сирен, пожежних брандспойтів 
і гармат, укриття екіпажу в цитаделі до моменту звільнення судна. однак 
і до таких протидій пірати швидко пристосовуються.

Як свідчить аналіз, основні проблеми в боротьбі з піратством полягають 
у: ресурсних (фінансових) утрудненнях більшості прибережних держав тре-
тього світу; нездатності уряду цих країн вплинути на ситуацію;неможливості 
постійного перекриття районів піратства наявною кількістю кораблів, катерів 
і літальних апаратів (патрулювання на сьогодні залишається одним з най-
більш ефективних заходів у боротьбі з піратством); наданні прибережними 
державами та судовласницькими компаніями хибної статистичної й іншої 
інформації про напади на судна; неузгодженості правових норм і актів, що 
визначають режим прибережних районів та ін. 
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у підсумку слід зазначити, що морські операції проти піратів, започат-
ковані й здійснювані міжнародною спільнотою, є достатньо ефективним 
інструментом підтримання безпеки на морі та захисту світового судноплав-
ства, однак не можуть забезпечити цілковите викорінення цього явища. 
питання подальшого удосконалення заходів в рамках операцій проти піратів, 
як і вироблення загального цільового підходу до боротьби з піратством, 
здатного його подолати, все ще стоїть на порядку денному. 

основні ініціативи, що розвиваються в галузі боротьби з піратством, 
спрямовані на: 

– усунення протиріч і невідповідностей національних юридичних актів, 
що стосуються боротьби з піратством (законодавство окремих країн навіть 
не кодифікує поняття піратства, а розслідування злочинів ведеться по статтях, 
пов’язаних із крадіжками і грабежем).

– вірогідне та необхідне поглиблення діяльності в рамках більш широ-
кого спектра міжнародних організацій та інститутів, за провідної ролі на 
світовому рівні Міжнародної морської організації ооН; 

– розширення дво– і багатостороннього співробітництва з організацією 
спільного патрулювання об’єднаними силами, проведення спільних навчань 
і маневрів, обмін інформацією і технічним співробітництвом. 

науковий керівник: кудас і. б., к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

н. п. козак1

індивід – суб’Єкт міжнАродного прАвА

будь-яка правова система існує для впорядкування певного виду від-
носин, які виникають між суб’єктами цієї системи. однак, на відміну від 
національного права, яке можна назвати більш стабільним і яке чітко окрес-
лює коло суб’єктів, що вступають між собою у ті відносини, які воно регу-
лює, сучасне міжнародне право постійно розширює коло суб’єктів, поведін-
ку яких, регулюють його норми. і на даному етапі великого масштабу на-
була дискусія з приводу міжнародної правосуб’єктності індивіда. Як 
зазначає а. ковлер, одні автори (і їх коло стрімко скорочується), як і раніше, 

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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вважають єдиним суб’єктом міжнародного права державу. інші вдаються до 
іншої крайності, визнаючи єдиним суб’єктом міжнародного права людину, 
і пропонують, подібно до французького правознавця ж. селля, називати 
міжнародне право «правом людей».

у зв’язку з такою неоднозначністю серед науковців і зміною вектора 
міжнародної політики у бік гуманізації, регіоналізації в галузі захисту прав 
людини постала необхідність дослідити дане питання. 

ряд науковців працювали над поставленою проблемою серед них:  
а. ковлер, в. буткевич, о. тарасов, о. Шибаєва, р. Мюллерсон, с. крилов,  
с. черниченко тощо.

о. тарасов пропонує таке визначення поняття «суб’єкт міжнародного 
права» – це соціальний актор, який наділений якостями міжнародно-право-
вої особистості, який виступає у вигляді міжнародно-правового обличчя, 
має міжнародно-правовий статус і являється стороною міжнародних право-
відносин.

також тарасов у своїй монографії зазначає, що нормологи під суб’єктом 
міжнародного права розуміють, особу, поведінка якої безпосередньо регу-
люється нормою міжнародного права (динамічне визначення), або особа, що 
володіє міжнародно-правовим статусом (статичне визначення). комунікато-
логи надаютьсвоє визначення, але значно звужене. На їхню думку суб’єкт 
міжнародного права – це учасник (сторона) міжнародних правовідносин [1, 
с.274–276]. 

поворотним моментом в розвитку людської цивілізації стало прийняття 
10 грудня 1948 року всесвітньої декларації прав людини. стаття 6 цього 
документу закріплює: «кожна людина, де б вона не знаходилася, має право 
на визнання своєї правосуб’єктності». Норма закріплена у цій статті стосу-
ється не тільки національного права, а і міжнародного. вона імперативно 
вказує: «людина завжди, повсюди і при будь-яких обставин залишається 
суб’єктом права! в цьому і полягає одне з найбільших завдань всесвітньої 
декларації прав людини». дані доводи підтверджуються положення Між-
народного пакту про громадянські і політичні права і Міжнародного пакту 
про економічні, соціальні і культурні права, практики Міжнародного суду 
ооН і Європейського суду з прав людини, а також процедурою і діяльністю 
адміністративних трибуналів з питань міжнародного трудового права (ад-
міністративного трибуналу організації об’єднаних Націй, адміністратив-
ного трибуналу Міжнародної організації праці).

і вже на той час р. кассен у своїй статті «людина як суб’єкт міжнарод-
ного права та захист прав людини у всесвітньому співробітництві», наголо-
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сив, що після закінчення першої світової війни, яка викликала незліченні 
злочини, які залишилися практично безкарними, стало неможливим зали-
шитися сліпо вірними принципам, згідно з якими війна – це сфера виключ-
них відносин держави з державою.

За перше десятиліття ххі ст., у країнах Західної Європи, африки, пів-
нічної і латинської америки, австралії і Нової Зеландії майже 75 % авторів 
визнають фізичну особу суб’єктом міжнародного права. у країнах централь-
ної і східної Європи, азійського континенту переважна більшість вчених 
і практиків міжнародного права фізичну особу суб’єктом міжнародного 
права не визнають. у республіках колишнього радянського союзу (зокрема 
в україні й росії), китаї, індії та деяких інших країнах Євразії лише пооди-
нокі вчені і практики визнають таку правосуб’єктність.

Наприклад с. черниченко відстоює позицію, що індивід за жодних умов 
не є і не може бути суб’єктом міжнародного права. На його думку, якщо 
міжнародне право регулятивно впливає на фізичних і юридичних осіб, це 
не означає, що такі особи стають його суб’єктами або, висловлюючись мовою 
слушною для філософії міжнародного права, його адресатами. такі вчені як  
с. крилов, Ф. кожевніков, л. Моджорян та інші висунули концепцію, що 
суб’єктом міжнародного права може бути лише суверенна держава, сувере-
нітет є невід’ємною властивістю суб’єкта міжнародного права, під суб’єктом 
міжнародного права розуміється носій суверенних прав, а також прав 
і обов’язків, які виникають з міжнародних договорів і звичаїв. такими 
суб’єктами у сучасному міжнародному праві виступає, як правило тільки 
суверена держава. окремі особи не можуть бути суб’єктами цього права [2, 
с. 46].

Не можу погодитися із вище зазначеними науковцями адже не виправ-
дано ігнорувати людину у даних відносинах і критерієм віднесення до 
суб’єктів міжнародного права обирати суверенітет. 

підтримую думкою о. тарасова, який зазначає, що індивід є суб’єктом 
міжнародного права, адже існування інших суб’єктів не можливе, якщо 
людина буде викреслена із міжнародно-правової реальності [3, с. 167]. За-
стереження про звернення в міжнародні судові інстанції противники між-
народної правосуб’єктності фізичної особи завжди вважали наріжним каме-
нем в обґрунтуванні їх позицій. Як тільки держави зняли заборону (україна, 
росія та інші держави колишнього радянського союзу в тому числі) на такі 
звернення, вони почали висувати нові критерії, наприклад заборона брати 
участь у створенні норм міжнародного права і мати повноваження по забез-
печенню виконанням норм міжнародного права. під забезпеченням норм 
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міжнародного права вони розуміють, як здатність виконувати обов’язки 
і нести відповідальність, так і мати право звернення з позовом до держави 
у міжнародні установи. Якщо виходити з критерію брати участь у створен-
ні норм міжнародного права, то майже половина держав (не тільки малих, 
невизнаних чи залежних) і міжнародні організацій випадає з кола суб’єктів 
міжнародного права, оскільки вони мало беруть участь у міжнародній право-
творчості. разом з тим не можна категорично заявляти, що фізичні особи 
зовсім відсторонені від міжнародної правотворчості. деякі вчені вважають, 
що твердження про те, що індивіди не беруть участь у виробленні міжна-
родного права, не можна визнати абсолютним. Зокрема, вони називають 
вплив доктрин на вироблення норм міжнародного права, розробку вченими 
проектів конвенцій (наприклад, конвенції про права дитини) для обговорен-
ня і утвердження в рамках ооН тощо. 

Не може викликати особливих заперечень питання щодо здатності інди-
відів нести обов’язки і відповідальність з виконання норм міжнародного 
права. після проголошення вироку Міжнародним воєнним трибуналом 
у Нюрберзі: «Злочини проти міжнародного права здійснюються людьми, 
а не абстрактними утвореннями, і лише шляхом покарання індивідів, які 
здійснюють такі злочини, приписи міжнародного права можуть бути при-
мусово здійснені». питання взагалі перестало бути дискусійним після ство-
рення Міжнародного кримінального трибуналу по югославії і міжнародно-
го кримінального суду по руаді.

остаточно були усунені будь-які сумніви, коли було створено Міжнарод-
ний кримінальний суд і встановлено, що він діятиме на постійній основі, 
доповнюватиме національні кримінальні юрисдикції, здійснюватиме власну 
юрисдикцію над особами, які вчинили найбільш серйозні злочини міжна-
родного значення (ст. 1). статут суду закріпив його юрисдикцію над фізич-
ними особами і визначає, що особи, які скоїли злочин в межах юрисдикції 
суду, нестимуть індивідуальну відповідальність і підлягають покаранню 
відповідно до цього статуту (ст. 25) [2, с. 49–50].

ж. спіропус також слушно зазначив, що право без конкретної людини 
мертве та схоластичне, навіть якщо це міжнародне право з усією його спе-
цифікою. ж. селль вважає неприпустимою ідею про те, що захист прав 
людини повинен забезпечуватися винятково в системі держав до яких гро-
мадяни «приписані». Загальне міжнародне право повинне мати своїм дже-
релом індивідуальну правову компетентність. в свою чергу і л. – е. ле Фюр 
вважав невідкладним завданням нового міжнародного права подолання 
«ненависної теорії» абсолютного суверенітету держави [4, с. 30 ].
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На сьогодні понад сотні універсальних і регіональних міжнародних до-
говорів, а ще більше двосторонніх міжнародних угод визнаю і закріплюю за 
індивідами міжнародні права. серед них такі авторитетні міжнародні до-
говори, як женевські конвенції про захист жертв війни від 2 серпня 1949 р і 
два додаткових протоколи до них від 8 червня 1977 р., Міжнародний білль 
про права людини, конвенції про скасування рабства, про попередження 
злочину геноциду, про політичні права жінок, численні конвенції, схвалені 
Моп та багато інших. 

практика Європейського суду з прав людини також підтримує таку по-
зицію. так у справі «ван генд і лус проти Нідерландів» зазначається: «спів-
робітництво констатує новий правовий порядок у міжнародному праві, за 
яким перевага держав щодо їх суверенних прав обмежується і суб’єктами 
визнаються не лише держава, а й громадяни». 

Нерідко противники міжнародно-правової суб’єктності індивідів ви-
магають дотримуватися таких критеріїв, які не передбачені ні міжнародни-
ми договорами, ні авторитетними рішеннями міжнародних судів. так, у кон-
сультативному висновку Міжнародного суду ооН від 11 квітня 1949 р. 
у справі «відшкодування збитків, понесених на службі ооН» суд досить 
чітко визначив, кого слід вважати суб’єктами міжнародного права: «бути 
суб’єктом міжнародного права значить мати здатність володіти міжнарод-
ними правами і обов’язками, а також спроможність підтримувати ці права 
зверненнями, заявами у міжнародні інстанції». 

На основі проведених досліджень, можна зробити висновок, що статус 
фізичної особи у міжнародному праві трактується по різному, однак на мою 
думку, індивід має бути визнаним суб’єктом міжнародного права і не 
з кон’юнктурних передумов, а тому що він таким суб’єктом є. виключення 
із переліку суб’єктів міжнародного права індивіда, приведе до нівелювання 
всіх гарантованих йому міжнародною спільнотою прав. 

література:
1. тимченко л. д. человек – субьект международного права? естествено! 

// право і суспільство. – 2015. – № 1. – с. 273–283. – бібліогр.: с. 282–283 рец. На 
кн. : тарасов о. в. суб’єкти міжнародного права: проблеми сучасної теорії: 
монографія / о. в. тарасов. – харків: право, 2014. – 512 с. 

2. буткевич в. генеза доктрини міжнародної правосуб’єктності індивідів // 
право україни. – 2010. – 2. – с. 44–54.

3. тарасов о. в. персоноцентризм як метод міжнародно-правової персоно-
логії // проблеми законності: акад. зб. наук. пр. / відп. ред. в. Я. тацій; редкол. 
в. тацій [та ін.]. – х., 2010. – вип. 110. – с. 166–172. 
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4. ковлер а. і. індивід як суб’єкт міжнародного права (повернення до дис-
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науковий керівник: асірян с. р., асистент кафедри міжнародного права На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

в. А. козлова1

міжнАроднА прАвосуб’Єктність 
трАнснАЦіонАльниХ корпорАЦіЙ

в умовах поширення глобалізаційних процесів широкого розповсюдження 
набули транснаціональні корпорації. по мірі розповсюдження цих утворень 
постало питання щодо корисності їх діяльності на глобальному рівні. в світі 
існують як прихильники такої діяльності, які вважають, що тНк сприяють роз-
витку світової економіки, торгівлі на виробництва товарів і послуг, так і ті, хто 
виступає проти такої діяльності, так звані «антиглобалісти», які виступають 
категорично проти діяльності тНк. вони вважають тНк компаніями «монстра-
ми», що вкрай негативно впливають на міжнародну спільноту: шляхом моно-
полізації, пригнічення національного виробництва та доведення товарів націо-
нального виробника до стану не конкурентоспроможності, порушення трудових 
прав людини. також не будемо забувати про актуальну в наш час проблему за-
бруднення навколишнього середовища. діяльність антиглобалістів має багато 
аспектів, одним із них є спроби притягнення тНк до відповідальності через 
судові органи. проте для правильної реалізації такого способу захисту потрібно 
визначитись із місцем тНк у системі суб’єктів міжнародного права.

Щодо визначення тНк, то їх існує декілька. у розробленому у межах 
ооН проекті кодексу поведінки тНк, вона визначається як підприємство, 
будь то державне або змішане, що має відділення у двох або більше країнах, 
незалежно від юридичної форми й сфери діяльності цих відділень, яке функ-
ціонує відповідно до певної системи прийняття рішень, що дозволяє про-
водити погоджену політику й загальну стратегію через один або більше 
центрів із прийняття рішень, і в межах якого відділення у таких спосіб 
пов’язані між собою, будь то відносинами власності або іншими відносина-
ми, що одне або декілька з них можуть здійснювати (здійснюють) значний 
вплив на діяльність інших і, зокрема, користуватися загальними знаннями 
й ресурсами й ділити відповідальність з іншими [1, с.1]. 

1 студентка інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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інше визначення було запропоновано в Нормах, що стосуються обов’язків 
тНк та інших підприємств у сфері прав людини, прийнятих підкомісією із 
заохочення й захисту прав людини 13 серпня 2003 р.: термін «транснаціо-
нальна корпорація»означає суб’єкта економічної діяльності, що провадить 
свої операції більш ніж в одній країні, або групу суб’єктів економічної ді-
яльності, що провадять свої операції у двох чи більше країнах, незалежно 
від того, в якій юридичній формі вони виступають, перебувають у своїй 
власній країні або країні, в якій здійснюють свою діяльність в індивідуаль-
ній або колективній якості [2, с.1]. при цьому можлива така організаційна 
структура, коли є не тільки одна материнська компанія із жорсткою системою 
ієрархічних відносин із дочірніми компаніями, а й безліч головних компаній, 
що виступають у координаційні (мережні) відносини між собою. 

Єдиного нормативного акта, який регулював би діяльність тНк, немає. 
численні міжнародно-правові документи є або регіональними, або ж їх 
норми не мають імперативного (обов’язкового) характеру. так, регіональна 
декларація про міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства 
від 21 червня 1976 р., керівні принципи для багатонаціональних підприємств 
(додаток до декларації) мають диспозитивний характер. ці документи вклю-
чають, зокрема, такі правові принципи, як дотримання норм міжнародного 
права; підпорядкованість праву країни перебування; співробітництво з кра-
їною перебування. діяльність тНк регулюють також норми кодексу іно-
земних інвестицій, що його було прийнято 1970 р. латиноамериканськими 
державами-членами андського пакту 1963 р.: болівією, колумбією, перу, 
еквадором (чилі – до 1976 р.). питаннями тНк займається й комісія кар-
тахенської угоди, створена в межах цієї групи держав.

у 1974 р. резолюцією ооН затверджено хартію економічних прав та 
обов’язків держав, норми якої спрямовані на захист економічних прав країн, 
що розвиваються, на обмеження діяльності тНк. відповідно до неї кожна 
держава має право в межах своєї юрисдикції регулювати й контролювати 
діяльність тНк.

На думку в. М. Шумілова, тНк, взаємодіючи між собою, а також укла-
даючи з державами різного роду угоди, особливо інвестиційного характеру, 
тим самим створюють нову категорію норм, які регулюють відносини, що 
виходять за межі внутрішнього права відповідних держав, формуючи так 
зване транснаціональне право, яке походить як з національного, так і з між-
народного економічного права, що є ознакою динамічного розвитку норма-
тивної системи в епоху глобалізації [3, с.120].

із наведених визначень очевидно, що тНк діє на міжнародному рівні. 
проте чи є вони суб’єктами Мп? при більш детальному дослідження тНк як 
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міжнародного утворення стає очевидним, що ми не можемо визначити їх як 
суб’єктів міжнародного права, адже вони не діють на міжнародній арені як 
єдиний суб’єкт, а діють як мережа різних юридичних осіб, що мають різну 
національність. Мережа тНк розгорнулася як павутина навколо земної кулі, 
діяльність окремих підрозділів керується з центру компанії, проте до відпо-
відальності притягається лише окрема дочірня компанія на території певної 
країни, а не уся тНк в цілому. Як зазначає о. в. тарасов: «з правової точки 
зору суб’єктом права є не сама тНк, а лише її окремі елементи» [4, с.329]. 
тому некоректно вести мову про міжнародну правосуб’єктність тНк, бо 
суб’єктом Мп виступатиме не сама тНк, а її окремі структурні підрозділи. 

ця проблема досить гостро постає у процесі боротьби з порушеннями 
з боку тНк норм міжнародного права. Задля її подолання необхідно роз-
робити міжнародну нормативно-правову базу, яка буде регулювати діяльність 
тНк та визначатиме відповідальність усієї компанії в цілому, а не лише її 
окремих елементів. 
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А. о. колдашов1

міжнАроднА прАвосуб’Єктність червоного 
ХрестА

Міжнародний комітет червоного хреста (далі Мкчх) є однією з най-
старіших і найбільш шанованих гуманітарних організацій у світі. у 1917 р. 

1 студент інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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Мкчх навіть отримав Нобелівську премією миру – «За діяльність із поліп-
шення становища військовополонених». багато в чому саме зусиллями 
Мкчх міжнародне гуманітарне право перетворилось в досить ефективну 
систему захисту жертв війни. 

в сучасній доктрині міжнародного права, Мкчх є особливим суб’єктом 
міжнародного права, який поєднує в собі елементи, характерні для юридичної 
природи як міжнародних неурядових, так і міжнародних міжурядових органі-
зацій. проте формально-юридично Мкчх є асоціацією, некомерційною юри-
дичною особою, зареєстрованою у відповідності зі ст. 60цивільного кодексу 
Швейцарії, і відповідно до сучасного міжнародного права не має визнаватися 
суб’єктом міжнародного права[1, с. 321]. На мою думку проблеми міжнародно-
го статусу Мкчх не виникло б, якби міжнародно-правовими актами на комітет 
не були покладені певні функції і надані певні правомочності.

Міжнародний комітет червоного хреста було створено відповідно до 
норм національного права, його статут є цивільно-правовою угодою, чле-
нами цієї організації є виключно фізичні особи, йому було надано консуль-
тативний статус при економічній і соціальній раді ооН, що є характерним 
виключно для неурядових організацій. 

в той же час, Мкчх має більшість ознак правосуб’єктності, притаман-
них міжнародним міжурядовим організаціям. юридичними підставами ді-
яльності Міжнародного комітету червоного хреста є акти як національно-
го, так і міжнародного права. до перших слід віднести національне законо-
давство Швейцарії, відповідно до якого його було створено, а також статут 
Міжнародного комітету червоного хреста як цивільно-правову угоду, 
укладену відповідно до національного законодавства, до других – міжнарод-
ні договори та звичаї [2, с. 21].

джерела, які складають юридичні підcтави діяльності Міжнародного 
комітету червоного хреста, характеризується такими специфічними рисами: 
по-перше, одним із найважливіших джерел, які складають підстави його 
діяльності, є статут та резолюції руху, правова природа яких є досить спір-
ною; по-друге, Мкчх не є учасником універсальних міжнародних договорів, 
на підставі яких він діє, хоча вони регулюють окремі аспекти його право-
вого статусу; по-третє, крім норм міжнародного права, що регулюють ді-
яльність загалом всіх чи деяких груп суб’єктів, міжнародні договори містять 
низку норм, які регулюють виключно статус Мкчх, що свідчить про уні-
кальність такого статусу.

Норми міжнародного права передбачають низку міжнародних прав 
і обов’язків Мкчх, а саме: право створювати та забезпечувати діяльність 
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центрального довідкового агентства, відвідувати всі місця, де перебувають 
військовополонені та особи, що знаходяться під захистом, перевозити та 
проводити розподіл посилок та іншої гуманітарної допомоги, сприяти ство-
ренню санітарних та безпечних зон і місцевостей, захищати жертв збройних 
конфліктів які мають неміжнародний характер, пропонувати добрі послуги, 
виконувати функції «держави-покровительки», вносити пропозиції щодо 
змін та доповнень до женевських конвенцій 1949 р. та додаткових протоко-
лів 1977 р., виконувати інші доручення, передбачені спеціальними угодами 
тощо [3, с. 33].

серед прав Мкчх, прямо передбачених чинними нормами міжнарод-
ного права, особливе місце посідає право на ініціативу. право Мкчх на 
ініціативу слід розуміти як передбачену договірними та звичаєвими норма-
ми міжнародного права можливість Мкчх пропонувати сторонам збройних 
конфліктів прийняти гуманітарні дії на користь жертв цих конфліктів. пра-
во на ініціативу не є необмеженим. Норми міжнародного права встановлю-
ють ряд вимог до такої ініціативи: по-перше, ініціатива має носити гумані-
тарний характер, тобто бути спрямованою захистити права та інтереси жертв 
конфлікту; по-друге, ініціатива повинна передбачати активну участь Мкчх 
у втіленні даної пропозиції в життя. крім того, вона може здійснюватися 
лише в рамках, передбачених нормами міжнародного права (тобто не пови-
нна суперечити його імперативним нормам), та у відповідності з основопо-
ложними принципами (зокрема нейтралітету та незалежність). 

Норми міжнародних договорів сформульовані таким чином, що прямо 
не передбачають жодного обов’язку Мкчх. проте, це не означає, що між-
народне право не накладає на Мкчх жодних обов’язків[4, с. 11].

кожна з норм, що передбачає будь-яке право Мкчх містить і умови його 
здійснення, які практично завжди пов’язані з прийняттям на себе зобов’язань. 
таким чином, лише коли Мкчх використовує певне конкретне право, він 
зобов’язаний виконувати покладені на нього у цьому випадку обов’язки. 
отже, правосуб’єктність Мкчх виникає не в силу норм, що містяться в його 
установчому акті, як у більшості сучасних міжнародних організацій, а є 
результатом визнання останнього суб’єктом міжнародного права з боку 
більшості держав та міжнародних організацій. 

така ситуація склалася історично і є наслідком визнання його вне-
ску в захист жертв війни. в цілому, можна виділити три аспекти статусу 
суб’єкта міжнародного права, якими користується Мкчх: міжнародною 
правосуб’єктністю універсального типу, яка визнається за ним женевськи-
ми конвенціями 1949 року та додатковими протоколами до них 1977 року 
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та покликана забезпечити йому можливість здійснювати усі необхідні дії 
з метою ефективного захисту жертв війни та інші функції, визнані за ним 
цими документами [5, с. 37].

оскільки женевські конвенції 1949 року ратифікували 194 держави, то 
таке визнання носить загальний характер; міжнародною правосуб’єктністю 
визнаною ооН, яка надала Мкчх статус спостерігача на генеральній асамб-
леї ооН. На сьогодні Мкчх є єдиною міжнародною неурядовою організа-
цією, яка має такий статус. крім того, Мкчх має консультативний статус 
при економічній і соціальній раді ооН та інших міжнародних організаціях; 
міжнародною правосуб’єктністю, визнаною договорами про статус Мкчх 
та іншими договорами із спеціальних питань, які він укладає з державами 
та міжнародними організаціями. хоча установчі документи Мкчх не містять 
положень про міжнародну правосуб’єктність Мкчх, її зміст може бути ви-
значено на основі аналізу його відповідних міжнародних прав та обов’язків, 
а саме: права на привілеї та імунітети; права на укладення договорів з дер-
жавами та іншими міжнародними організаціями; права обміну представни-
цтвами з державами та міжнародними організаціями; обов’язку щодо не-
сення відповідальності за свої дії тощо. 

привілеї та імунітети Мкчх характеризуються тим, що: 1) поділяються 
на привілеї та імунітети, що застосовуються в мирний час, та привілеї та 
імунітети, що застосовуються під час війни; 2) джерелами першої групи 
привілеїв та імунітетів є угоди про статус делегацій та інші двосторонні 
угоди, джерелами другої женевські конвенції 1949 року, додаткові протоко-
ли до них 1977 року та міжнародні звичаї; 3) вони мають чіткий функціо-
нальний характер; 4) за своїм характером вони не є дипломатичними, в той 
же час, персоналу Мкчх можуть надаватися дипломатичні паспорти Швей-
царії; 5) норми міжнародного права передбачають низку імунітетів Мкчх, 
які є притаманними лише цій організації: імунітет Мкчх та його персоналу 
не свідчити в органах міжнародної кримінальної юстиції, зокрема Міжна-
родному кримінальному суді. 

Загалом, система та обсяг привілеїв та імунітетів Мкчх аналогічні сис-
темі та обсягу привілеїв та імунітетів, що притаманні більшості міжнародних 
міжурядових організацій, зокрема таким, як спеціалізовані установи ооН та 
рада Європи. характерними рисами нормативно-правової регламентації до-
говірної правоздатності Мкчх є: 1) право Мкчх укладати міжнародні до-
говори у загальній формі визначено як договірними, так і звичаєвими норма-
ми міжнародного права, зокрема про нього йдеться в декількох універсальних 
угодах, серед яких женевські конвенції 1949 року і додаткові протоколи до 
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них 1977 року; проте, таке право носить чіткий функціональний характер – 
Мкчх може укладати лише ті міжнародні угоди, які мають на меті захист 
жертв війни; 2) право Мкчх укладати двосторонні договори з державами 
регулюється також міжнародним звичаєм; 3) двосторонні договори про статус 
його делегацій, які Мкчх укладає з державами, практично нічим не відрізня-
ються від так званих угод «про штаб-квартиру», які укладають міжнародні 
міжурядові організації. Завдання та функції, які міжнародне право покладає 
на Мкчх неможливо здійснювати без використання права обміну представ-
ництвами з державами та міжнародними організаціями[6, с. 25]. 

саме тому Мкчх має свої представництва у великій кількості держав. 
реалізація даного права Мкчх має ряд особливостей: по-перше, в залеж-
ності від завдань, які покладаються на представництво, їх поділяють на 
регіональні (діють у мирний час) та оперативні – в державах, де відбуваєть-
ся збройний конфлікт; по-друге, такі представництва створюються виключ-
но на підставі двосторонніх угод між Мкчх та державою розміщення і за 
статусом аналогічні представництвам міжнародних міжурядових організацій. 
Що ж стосується представників держав в Мкчх, то таке представництво 
є можливим, проте використовується досить рідко.

крім того, Мкчх має свої представництва при ряді міжнародних між-
урядових організацій, зокрема ооН, Європейському союзі, сНд та інших. 
право зворотнього представництва жодного разу не застосовувалося. серед 
особливостей слід виділити те, що Міжнародний комітет червоного хреста 
ніколи не бере участь у договорах, які він розробляє, що дає йому змогу 
зберігати нейтралітет та не порушувати власні принципи, зокрема принцип 
неупередженості. 
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А. с. колісниченко

до питАннЯ прАЦевлАШтувАннЯ іноЗемЦів  
нА територіЇ укрАЇни

посилення співпраці україни з Європейськими державами з економіч-
них, соціальних, правових та інших питань, а також стрімкий розвиток ін-
теграційних процесів україни з Європейським союзом передбачає активі-
зацію не лише публічно правових, а й приватноправових відносин. в першу 
чергу це стосується сфери застосування праці іноземців в україні, так само 
як і громадян україни закордоном. прозорість, ефективність та спрощеність 
залучення іноземних громадян до роботи за трудовим договором з робото-
давцем української юрисдикції має забезпечуватися на рівні міжнародно-
правових стандартів з метою виконання міжнародно-правових зобов’язань 
україни з цих питань, з урахуванням національних інтересів україни, та 
сприяти створенню нових робочих місць, модернізації виробництва, при-
току іноземних інвестицій та зміцненню принципу верховенства права 
в державі, зокрема завдяки ефективним юридичним гарантіям реалізації 
права на працю як резидентами, так і нерезидентами.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону україни «про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства», іноземець – це особа, яка не перебуває 
у громадянстві україни і є громадянином (підданим) іншої держави або 
держав. у свою чергу, іноземці та особи без громадянства, які перебувають 
на території україни на законних підставах, – іноземці та особи без грома-
дянства, які в установленому законодавством чи міжнародним договором 
україни порядку в’їхали в україну та постійно або тимчасово проживають 
на її території, або тимчасово перебувають в україні. відносини щодо пра-
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цевлаштування зазначеної категорії осіб регулюються кількома норматив-
ними актами, зокрема конституцією україни, міжнародними багатосторон-
німи (наприклад, Європейською конвенцією про правовий статус трудящих-
мігрантів № 93, (ратифіковано україною у 2007 році) та двосторонніми 
міжнародними договорами, кодексом законів про працю україни, законами 
україни «про зайнятість населення», «про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства», «про біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту», «про міжнародне приватне право», «про імміграцію», 
постановою кабінету Міністрів україни № 437 «питання видачі, продо-
вження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб 
без громадянства» та іншими нормативно-правовими актами.

Необхідність залучення праці іноземних фахівців у певних галузях 
економіки неухильно зростатиме разом з модернізацією процесів вироб-
ництва, збільшення інвестиційної привабливості та конкурентоспромож-
ності національного продукту. в умовах сьогодення роботодавці зверта-
ються до територіальних органів державної служби зайнятості з метою 
оформлення дозволу на застосування праці іноземця, як правило, з метою 
залучення кваліфікованих працівників. Надання такого дозволу є однією 
з умов і юридичним фактом легального працевлаштування в україні. однак 
існують категорії осіб, які не є громадянами україни, проте їх працевла-
штування не передбачає одержання роботодавцем дозволу на застосування 
праці іноземців, згідно з чинним законодавством. так, відповідно до ч. 6 ст. 
42 Закону україни «про зайнятість населення» визначено категорії праців-
ників, отримувати дозвіл на працевлаштування яких не потрібно, зокрема: 
іноземці, які постійно проживають в україні; іноземці, які набули статусу 
біженця відповідно до законодавства україни або одержали дозвіл на ім-
міграцію в україну; іноземці, яких визнано особами, що потребують до-
даткового захисту або яким надано тимчасовий захист в україні; іноземці, 
які прибули в україну для провадження викладацької та/або наукової ді-
яльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення тощо. також, 
чинним законодавством передбачена категорія посад, які не можуть обі-
ймати іноземці, бо громадянство україни є обов’язковою умовою працев-
лаштування (для суддів, прокурорів, нотаріусів, державних службовців 
тощо).

право іноземців на працевлаштування в україні передбачено Законом 
україни «про зайнятість населення». відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 3 зазна-
ченого Закону іноземці та особи без громадянства, які прибули в україну 
для працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями 
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на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без 
громадянства (далі – дозвіл).

власне застосування праці іноземців регламентується статтею 42 За-
кону україни «про зайнятість населення». роботодавець може одержати 
дозвіл за виконання однієї з двох умов: 1) відсутність в україні (регіоні 
україни) кваліфікованих працівників, які здатні виконувати відповідний 
вид роботи; 2) наявність достатнього обґрунтування доцільності застосуван-
ня праці іноземців. стаття 42 Закону україни «про зайнятість населення» 
зазначає три категорії осіб, на працевлаштування яких надається дозвіл не-
залежно від виконання зазначених вище умов, а саме: 1) іноземці, які на-
правлені закордонним роботодавцем в україну для виконання певного об-
сягу робіт (послуг) на підставі договорів, укладених між вітчизняним та 
іноземним суб’єктом господарювання, за умови, що відсоток кваліфікованих 
іноземців, які залучаються в рамках договору, не перевищує половини за-
гальної чисельності осіб, що працюватимуть на умовах договору; 2) іно-
земців, які відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг 
протоколу про вступ україни до COT (стаття II генеральної угоди про 
торгівлю послугами) належать до категорії «внутрішньо-корпоративні цесі-
онарії»; 3) осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення докумен-
тів для вирішення питання щодо надання статусу біженця. причому відпо-
відно до пункту «с» ст. 35 багатосторонньої «угоди про партнерство та 
співробітництво між Європейським співтовариством і україною», «внутріш-
ньо-корпоративний цесіонарій» – це фізична особа, яка працює в організації 
на території однієї зі сторін і є тимчасово переведеною в контексті здійснен-
ня економічної діяльності на території іншої сторони.

відповідно до порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу 
на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженим 
постановою кМу від 27.05.2013 № 437, у розвиток положень статті 42 За-
кону україни «про зайнятість населення», визначено критерії визначення 
доцільності та достатньої обґрунтованості застосування праці іноземців та 
осіб без громадянства. до них належать, зокрема, випадки, коли іноземець 
чи особа без громадянства: претендує на зайняття посади керівника, заступ-
ника керівника або іншої керівної посади за умови, що такий іноземець чи 
особа без громадянства є засновником або учасником підприємства, устано-
ви, організації; претендує на зайняття посади, яка передбачає створення 
об’єктів авторського права та (або) суміжних прав як основний трудовий 
обов’язок; претендує на зайняття у суб’єкта індустрії програмної продукції 
посади керівника або посади, назва якої визначається відповідно Національ-
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ного класифікатора україни дк 003:2010 «класифікатор професій»; має 
диплом про вищу освіту одного з навчальних закладів, віднесених до першої 
сотні в одному з таких світових рейтингів (Times Higher Education; Academic 
Ranking of World Universities by the Center for World– Class Universities at 
Shanghai Jiao Tong University; QS World University Rankings by Faculty; 
Webometrics Ranking of World Universities).

На оформлення та видачу дозволу державною службою зайнятості 
україни відведено три робочих дні з дня зарахування коштів на рахунок 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування україни 
на випадок безробіття. при чому оплата здійснюється після отримання по-
зитивного рішення щодо оформлення дозволу. дозвіл видається на строк до 
1 року (3 роки для «внутрішньо-корпоративних цесіонаріїв») з можливістю 
пролонгації необмеженої кількості разів. плата за продовження дії дозволу 
не справляється. розмір плати за видачу дозволу становить чотири мінімаль-
ні заробітні плати.

таким чином, можна зробити висновок, що для іноземців, за деякими 
виключеннями, чинним законодавством україни встановлено чимало пере-
шкод у працевлаштуванні, які, на нашу думку, не завжди знаходяться у пра-
вовому полі.

так, для того, щоб іноземцю вступити у трудові відносини на території 
україни, повинен бути у наявності такий юридичний факт, як відповідність 
особи іноземця вимогам щодо доцільності застосування його праці. На нашу 
думку, ці положення порушують принцип рівного доступу до праці (принцип 
недискримінації), який прямо закріплений у конституції україни та кодек-
сі законів про працю україни та гласить, що будь-яке пряме або непряме 
обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укла-
денні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, 
соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, 
статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у про-
фесійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, 
місця проживання не допускається. Необхідність отримання дозволу на 
працевлаштування, як юридичний факт, також де-факто є прямим обмежен-
ням права на працевлаштування, а отже також порушує вищевказаний 
принцип.

також, відповідно до ч. 3 ст. 4 Європейської конвенції про правовий 
статус трудящих-мігрантів від 24.11.1977 № 93 зазначено, що документи, 
необхідні трудящому-мігранту для еміграції та імміграції, видаються якнай-
швидше, безоплатно або з оплатою в розмірі, що не перевищує адміністра-
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тивних витрат на них. На нашу думку, розмір плати за видачу дозволів, 
встановлений чинним законодавством у розмірі чотирьох мінімальних за-
робітних плат є порушенням зазначених вимог конвенції, оскільки явно 
перевищує розмір адміністративних витрат за його видачу.

крім цього, численні питання, такі як критерії визначення доцільності та 
достатньої обґрунтованості застосування праці іноземців та осіб без грома-
дянства, підстави відмови у видачі дозволів, та інші, які здійснюють істотний 
вплив на реалізацію прав іноземців на працевлаштування в україні регулю-
ються не законом, а підзаконними нормативно-правовими актами, що в свою 
чергу відступає від положень ст. 26 конституції україни, відповідно до якої 
іноземці та особи без громадянства, що перебувають в україні на законних 
підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть 
такі самі обов’язки, як і громадяни україни, – за винятками, встановленими 
конституцією, законами чи міжнародними договорами україни.

таким чином, можна зробити висновок, що в умовах зростання інвести-
ційної активності, залучення іноземної робочої сили (як кваліфікованих, так 
і некваліфікованих працівників) може мати наслідком розширення виробни-
цтва, а відтак зростання економіки. у зв’язку з цим, потрібно забезпечити 
прозорі та зрозумілі умови легального працевлаштування іноземців, що 
в свою чергу неодмінно сприятиме збільшенню інвестицій в економіку 
україни. дотримання принципів недискримінації, верховенства права та 
захисту національних інтересів у відносинах працевлаштування іноземців 
свідчитиме про усталення демократичних засад в україні, наближення до 
європейських стандартів у соціальній сфері.
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А. і. коновалова1

діЯльність ЮнісеФ в Аспекті допомоги 
дітЯм донбАсу

людина, її життя визнається найвищою цінністю майже всім міжнарод-
ним співтовариством. так, ще у XVIII сторіччі на законодавчому рівні були 
закріплені права людини, зокрема у таких важливих актах як декларація 
прав людини та громадянина 1789 року, а також декларація незалежності 
сШа 1776 року, прийняття яких можна вважати відправним пунктом у ста-
новленні прав людини в їх сучасному розумінні.

дещо інакше відбувалось регулювання захисту прав дітей, незважаючи 
на те, що вони є невід’ємною частиною, майбутнім будь-якого суспільства. 
так, вперше права дитини було визнано лише у 1959 році в декларації прав 
дитини, прийнятій ооН. вона складалась з 10 невеликих статей-принципів, 
і закріплювала, що визначені в ній права повинні визнаватись за всіма без 
винятку дітьми без будь-яких винятків і без різниці чи дискримінації за озна-
ками раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, 
національного або соціального походження, майнового стану, народження або 
інших обставин, що стосуються самої дитини або її сім’ї [1]. 

саме з прийняттям зазначеної декларації проблемі захисту прав дітей 
почала приділятися значна увага. важливою подією стало прийняття 
у 1989 році конвенції ооН про права дитини, до якої приєдналась 61 країна, 
в тому числі й україна. Нею питання захисту прав дітей регулювалось вже 
більш детально, а на держав-учасниць покладався обов’язок вживати всіх 
необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискри-
мінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних по-

1  студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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глядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших 
членів сім’ї [2], а також ряд інших обов’язків, які держави повинні неухиль-
но дотримуватись.

але, незважаючи на нормативне закріплення прав дитини, необхідним 
було ще і створення дієвих засобів їх реалізації, органів, якими б надавалась 
соціальна допомога і відбувався захист порушених прав цієї верстви насе-
лення. таким органом став юНісеФ. так, враховуючи той факт, що під час 
воєн діти стали об’єктом підвищеної уваги, одним з перших результатів 
діяльності ооН було рішення, прийняте генеральною асамблеєю ооН 
в 1946 р., про утворення дитячого фонду організації об’єднаних Нації 
(юНісеФ) як одного з органів ооН для надання допомоги дітям в Європі 
після другої світової війни. коли ж в 1950 р. термін повноважень фонду 
фактично закінчився, за проханням держав азії, африки й латинської аме-
рики генеральна асамблея ооН прийняла рішення про включення юНісеФ 
у систему організації об’єднаних Націй як постійно діючу структуру, метою 
якої є задоволення довготривалих потреб дітей у країнах, що розвиваються. 
із назви були виключені слова «міжнародний» і «надзвичайний», однак відо-
ма на той вже час абревіатура юНісеФ збереглась [3, с. 386]. 

дитячий фонд ооН (юНісеФ) – це єдина організація ооН, діяльність 
якої присвячена винятково дітям. юНісеФ працює заради захисту, вижи-
вання і розвитку дитини відповідно до конвенції про права дитини. створе-
ний генеральною асамблеєю в 1946 р. для задоволення потреб дітей у після-
воєнній Європі, юНісеФ у даний час підтримує програми, спрямовані на 
поліпшення життя дітей усюди, особливо в країнах, що розвиваються. 
у співробітництві з іншими установами ооН, урядами і неурядовими орга-
нізаціями юНісеФ сприяє програмам щодо надання дешевих послуг на 
общинному рівні в галузі надання первинної медичної допомоги, харчуван-
ня, початкової освіти, очищення води і поліпшення санітарних умов, лікві-
дації гендерної нерівності та розвитку. він відстоює дотримання прав лю-
дини стосовно всіх дітей, особливо дівчаток. юНісеФ також продовжує 
надавати невідкладну допомогу і проводити відбудовні роботи у випадку 
надзвичайних подій. у 1965 р. юНісеФ був нагороджений Нобелівською 
премією світу [4, с. 22].

слід зазначити, що юНісеФ має власну штаб-квартиру, яка знаходить-
ся в Нью-йорку. до того ж, має власні представництва більш ніж в 190 
країнах світу, в тому числі і в україні, яке було відкрито в 1997 році. 

цікавим є той факт, що при здійсненні своєї діяльності юНісеФ вра-
ховує менталітет і національні особливості кожної окремої держави. Напри-
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клад, основними факторами, які з точки зору юНісеФ визначили головний 
напрям його діяльності в україні, були визнані такі фактичні обставини: 
скорочення або повна відміна системи соціального обслуговування сімей, 
включаючи систему дитячих дошкільних закладів; обмежене фінансування 
державою системи охорони здоров’я, зокрема лікувальних закладів; скоро-
чення зайнятості жінок і молоді в усіх сферах виробництва; втрата в сус-
пільстві морально-етичних і правових орієнтирів і, як наслідок, зростання 
підліткової злочинності, розповсюдження алкоголізму, наркоманії, прости-
туції [3, с. 386].

в нашій країні юНісеФ надає значну допомогу урядові в галузі охоро-
ни прав дітей, здійснюючи свою діяльність за такими напрямками:1) адво-
кація, інформація та соціальна політика; 2) віл/сНід; 3) захист дитини; 
4) здоров’я та розвиток дитини. 

особливої уваги потребує діяльність юНісеФ на донбасі, адже на даний 
час для нашої країни ця проблема постає особливо гостро, кожного дня 
гинуть люди. так, за даними ооН з початку конфлікту загинуло більш ніж 
6000 людей. Загинуло також немало дітей. Не слід забувати і про те, скільки 
з них були важко поранені, стали інвалідами на все життя, залишились без 
даху або без батьківського піклування. Незважаючи на складність і жахли-
вість ситуації, що склалась, всі ці діти мають право на захист своїх прав, на 
дитинство, достатній рівень життя і підтримку, щоб в майбутньому стати 
гідними громадянами своєї держави. 

авжеж, з боку органів державної влади також здійснюються певні за-
ходи для підтримки населення сходу, але і роль інших, в тому числі міжна-
родних, організацій до яких належить юНісеФ, є вагомою. так, юНісеФ 
здійснює свою діяльність за різними напрямками, а саме надає певну мате-
ріальну допомогу дітям, постачає медикаменти, засоби гігієни, продукти 
харчування, одяг тощо. до того ж надається підтримка як у відновленні шкіл, 
дитячих садків, які були пошкоджені через воєнні дії так і житла, водопос-
тачання, іншої інфраструктури. Не можна не згадати про надання психоло-
гічної допомоги дітям висококваліфікованими спеціалістами, які працюють 
від імені організації на території ато, що є особливо важливо, адже не 
кожна доросла людина здатна пережити таку ситуацію, не зламатись психо-
логічно, що вже казати про дітей, які вимушено зіткнулись з насильством, 
агресією, кожного дня бачать смерть власними очима. до того ж, як звітують 
представники організації, на території воєнних дій силами юНісеФ ство-
рюються центри підтримки сімей, у складі яких працюють мобільні групи, 
які їздять у більш віддалені від міст населені пункти. Загалом, за час дії 
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центрів до них звернулось вже більше тисячі людей з метою отримання со-
ціальної допомоги. до того ж, у їх складі працюють психологи, вчителі, 
логопеди, які допомагають сім’ям, які через скрутне матеріальне становище 
не спроможні дозволити надання дітям платної освіти. 

більш того, силами юНісеФ регулярно здійснюється збір коштів, спря-
мованих на надання допомоги дітям, які постраждали від конфлікту. Не 
можуть не вражати масштаби діяльності. представники різних країн світу 
об’єднуються з метою збору кошт на допомогу дітям україні, не беручи до 
уваги сотні тисяч кілометрів, що нас розділяють, не залишаються осторонь 
і проявляють людяність у такій важкій ситуації. 

Загалом, на сьогоднішній день юНісеФ: надав соціально-психологічну 
підтримку більш ніж 80 000 дітей та їхніх сімей, що постраждали від кон-
флікту; 18 центрів підтримки сім’ї, що працюють за підтримки юНісеФ, 
протягом цього року нададуть допомогу 250 000 дітей та їхніх сімей на 
сході україни; надав гігієнічні набори більше 260 000 дітей і дорослих та 
забезпечив доступ до питної води більше 1,6 мільйона людей на сході укра-
їни; підтримав роботи з відбудови 57 шкіл у східних областях україни і роз-
дав навчальні набори і шкільне приладдя 200 000 дітей; доставив антире-
тровірусні препарати 8000 дорослим і дітям, які живуть з віл, на непідконтр-
ольних уряду україни територіях, а також тести на віл для більше ніж 31 000 
вагітних жінок; надав вакцини проти поліомієліту для 4,7 мільйона дітей [5].

враховуючи наведені дані, стає очевидним, що підтримка, яка надаєть-
ся юНісеФ, має неабияке значення для забезпечення прав і добробуту дітей 
донбасу. цілком зрозуміло, що силами одного лише уряду навряд чи вдалось 
би досягти таких результатів у наданні допомоги зазначеній частині насе-
лення, тим паче, що організація здійснює свою діяльність в тому числі і на 
непідконтрольних територіях, що є особливо важливо, адже інакше неаби-
яка кількість громадян були б позбавленні будь – якої соціальної допомоги. 
кількість коштів, які надаються україні є великою, але не менш важливою 
є професійна діяльність, яка здійснюються силами юНісеФ. 

безпосередньо на прикладі нашої держави стає зрозумілим, наскільки 
виправданим було створення організації, наскільки ефективною є її діяль-
ність, особливо з урахуванням того, що і зараз тисячі дітей страждають через 
воєнну агресію, а саме з метою допомоги дітям, постраждалим в результаті 
війни свого часу і створювався юНісеФ. до того ж, стає зрозумілим, що 
міжнародне співробітництво є невід’ємною умовою розвитку сучасного 
світу, адже тільки шляхом об’єднання зусиль різних країн стало можливим 
не тільки надання допомоги нашій державі, а і взагалі нормативне закріплен-
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ня прав дитини, механізмів захисту цієї відносно незахищеної верстви на-
селення.
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екологічні прАвА лЮдини в ЄвропеЙському 
соЮЗі

сучасна міжнародна політика приділяє велику увагу соціальним, по-
літичним, економічним правам людини, а результатами цієї діяльності 
є укладання міжнародних конвенцій, договорів, проведення різноманітних 
форумів і конференцій та в інших проявах. однак, тільки останні 
п’ятдесят років міжнародна спільнота почала усвідомлювати глобальне 
значення нових викликів, в тому числі екологічних. це також пов’язано 
з інтеграційними процесами, що відбуваються майже у всіх сферах полі-
тичного та економічного життя людства, у тому числі геополітичного ха-
рактеру набувають і питання охорони навколишнього середовища та еко-
логічної безпеки. тому є закономірним інтерес до вивчення та досліджен-
ня в цілому екологічних прав людини, що займають одне з провідних місць 

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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у науковій концепції окремих країн Європейського союзу (далі – Єс). 
аналізу тих чи інших питань екологічного права Єс присвячені роботи 
таких вчених, якт. М. анакіна [1], а. о. андрусевич [3], а. п. гетьман [2], 
в. г. дідик [4], М. М. Микієвич [5], C. в. Шевчук [6], ю. с. Шемшученко 
[7], Н. Шпарик [8] та інші.

усвідомлення актуальності екологічних проблем почалося у 60 – х ро-
ках хх століття із публікації книги р. карлсон «Мовчазна весна» та алар-
містських прогнозів римського клубу (неурядова міжнародна організація 
з прогнозування та моделювання всесвітньої системи та вивчення глобаль-
них проблем людства). розвиток правової думки про екологічні права 
людини також пов’язаний з усвідомленням необхідності не лише збере-
ження й ефективного використання природних ресурсів навколишнього 
природного середовища, а й створення умов свого існування, потреби 
дихати чистим повітрям, пити чисту воду, споживати екологічно безпечну 
їжу й задовольняти інші біологічні та духовні потреби. З урахуванням за-
значеного в багатьох країнах світу екологічні права почали визнаватися не 
лише самостійними правами, а й життєво необхідною основою для право-
вого забезпечення задоволення біологічних та еколого-естетичних потреб 
людини [2].

конвенція окремо не виділяє екологічні права громадян, а такий термін 
як «екологічні права» здебільшого не вживається в законодавстві членів– 
держав Єс, хоча у своїх конституціях прямо чи опосередковано їх закрі-
плюють на національному рівні, використовуючи при цьому різну термі-
нологію. так, в конституціях бельгії та Фінляндської республіки визна-
чають «право на здорове навколишнє середовище», в ст. 66 конституції 
португалії – «право на здорове і екологічно збалансоване навколишнє 
середовище» [9], в ст. 45 конституції іспанії – «право на навколишнє серед-
овище, що сприяє розвитку людини» [10]. На практиці при звернені до 
Єспл з питань порушення зазначених вище прав, особи в позовах поси-
лаються на ст. 8конвенції, яка гарантує право на повагу до свого приват-
ного, сімейного життя і до свого житлa. тобто екологічні права настільки 
тісно повязані із звичайним буденним життям людини, що на рівні кон-
венції їх відносять до найбільш значущих прав людини у демократичному 
суспільстві. однак, є багато нормативних актів, які визначають прямо чи 
опосередковано саме екологічні права людини. так, в ст. 191 договору про 
функціонування Європейського союзу 1957 р. цілями політики союзу щодо 
довкілля визначається: збереження, захист та покращення якості довкілля; 
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захист здоров’я людей; виважене та раціональне використання природних 
ресурсів; заходи зі сприяння на міжнародному рівні для вирішення регіо-
нальних та всесвітніх проблем довкілля та, зокрема, боротьба зі зміною 
клімату. в главі і хартії Єс про основні права 2000 р. закріплюється пра-
во на людську гідність, що передбачає повагу до себе, усвідомлення своїх 
прав, а також життя в навколишньому середовищі, що відповідає людській 
гідності. 

цікавою є практика розгляду Єспл справ пов’язаних із захистом еко-
логічних прав та довкілля загалом, в яких суд у своїх рішеннях називає 
навколишнє природне середовище такою цінністю, яка превалює над інтер-
есами однієї особи (чи сім’ї), навіть якщо це стосується її приватного 
життя і власності. у 2007 р. вперше у своїй практиці,у справі Hamer проти 
бельгії суд заявив, що навколишнє середовище, не будучи прямо згаданим 
у конвенції, тим не менш, являє собою цінність, у збереженні якої зацікав-
лені як суспільство, так і публічна влада. так звані «екологічні» справи 
мають досить широке предметне поле. умовно їх можна поділити за більш 
вузькою класифікацією, наприклад, справи щодо шумового забруднення 
до яких можна віднести скарги на шум аеропортів (Powell и Rayner проти 
сполученого королівства(скарга № 9310/81), Hatton проти сполученого 
королівства (скарга № 36022/97) постанова великої палати від 
08.07.2003 р.), скарги від сусідів (шум від сусідніх клубів – Moreno Gomez 
проти іспанії (скарга № 4143/02), шум від автодорожньої траси, що утво-
рилась на вулиці позивача –DEÉS проти угорщини (скарга № 2345/06), 
сусідство з вугільною шахтою –Dubetska та інші проти україни (скарга 
№ 30499/03) – порушення ст. 8 конвенції; промислове забруднення, що 
призвело до погроз здоров’ю людини – сусідство з вугільною шахтою, що 
призвело до значного погіршення здоров’я – Dubetska та інші проти укра-
їни (скарга № 30499/03), забруднення навколишнього середовища заводом 
з переробки шкіри, що призвело до хронічних захворювань – Lopez Ostra 
проти іспанії (скарга № 16798/90), Fadeyeva проти росії (скарга № 55723/00), 
Taşkın та інші проти туреччини (скарга № 46117/99) – порушено ст. 8 кон-
венції; знеліснення та містобудування – Hamer проти бельгії (скарга 
№ 21861/03); пасивне паління –Florea прот румунії (скарга № 37186/03) – 
порушено ст. 3 конвенції та інші сфери, пов’язані з екологічними правами 
людини. 

Як бачимо, значення екологічного права та екологічних прав як таких, 
як в україні, так Європейському союзі, і в міжнародних відносинах в ціло-
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му, з кожним роком стає все більш вагомим, адже, це є тим без чого, по суті, 
взагалі не може існувати людина, бо чисте повітря, вода, їжа. це мінімум 
для здорового і повноцінного існування людини, а яким може бути існуван-
ня без такого мінімуму? – Ніяким! отже, міжнародні екологічні права по-
требують якомога глибшого та галузевого вивчення для більш правомірного 
їх застосування з метою захисту кожної людини на Землі.
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Ю. с. корж1

окремі Аспекти ЮридичноЇ природи 
трАнснАЦіонАльниХ корпорАЦіЙ

в умовах розвитку світової економіки та глобалізаційних процесів важ-
ливу роль відіграють транснаціональні корпорації як учасники міжнародних 
відносин. На сьогодні транснаціональні корпорації мають величезні еконо-
мічні можливості, які іноді перевищують економічний потенціал деяких 
країн. вагомий вплив на міжнародній арені тНк обумовлюється їх контр-
олем у сфері фінансів, робочої сили, природних ресурсів, новітніх техноло-
гій та інноваційної діяльності.

актуальність даного дослідження полягає в тому, що різноманітність 
тНк за організаційно-правовою формою, сферами та методами діяльності 
ускладнює процес дослідження їх правового статусу, а також вироблення 
уніфікованих підходів до визначення юридичної природи транснаціональних 
корпорацій. 

розвиток міжнародного співробітництва забезпечує інвестиційну при-
вабливість держав, в тому числі тих, що розвиваються. високотехнологічне 
виробництво та використання ноу-хау сприяє науково-технічному розвитку 
зазначених країн. однак, незважаючи на те, що тНк є головним двигуном 
прогресу, результати їх діяльності можуть мати негативний характер. таки-
ми проблемами є, зокрема: можливість встановлення економічної, або, на-
віть, політичної залежності держави від тНк; витіснення місцевих компаній 
та монополізація ринків збуту; ухилення від оподаткування завдяки вико-
ристанню транснаціональної структури; використання екологічно небез-
печних методів виробництва та інші [1, с. 3]. більш того, транснаціональні 
корпорації можуть порушувати права людини, а відсутність належного 
міжнародно-правового регулювання унеможливлює притягнення їх до від-
повідальності.

транснаціональні корпорації, функціонуючи на території багатьох країн, 
не підпадають під юрисдикцію окремої держави. тому важливе значення 
має врегулювання правового статусу тНк на рівні міжнародного правопо-
рядку. визначення правового статусу транснаціональних корпорацій було 
предметом численних наукових праць таких вчених як: л. п. ануфрієва, 
М. М. богуславський, д. л. лисенко, а. г. богатирьов, б. і. осмінін та інші.

1 студентка 5 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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у зв’язку з активною участю тНк у міжнародних економічних відноси-
нах термін «транснаціональна корпорація» часто використовується у право-
вій та економічній літературі. однак на сьогодні сталого визначення даного 
поняття немає. так, за визначенням конференції ооН з торгівлі та розвитку 
(юНктад), транснаціональні корпорації – це корпоративні або некорпора-
тивні підприємства, що складаються з материнського підприємства та його 
закордонних філіалів [2, с. 245].

крім того, була спроба дати визначення тНк під час підготовки проекту 
кодексу поведінки транснаціональних корпорацій в рамках ооН. Зокрема, 
соціалістичні країни та країни, що розвиваються пропонували розглядати 
тНк як підприємство, що яке має свої відділення у двох і більше країнах 
незалежно від юридичної форми і галузі їхньої діяльності. у свою чергу, 
колеги західних країн наголошували на тому, що тНк – це будь-яке держав-
не, приватне або змішане підприємство. тобто таке, що має універсальний 
характер.

дослідивши наукові праці та наведені вище визначення, під тНк вар-
то розуміти підприємство, незалежно від форми власності, сфери діяльнос-
ті та країни походження, включаючи державні, приватні та змішані, яке має 
материнську компанію та закордонні філіали у двох і більше країнах.

головними критеріями транснаціональної корпорації за методологією 
юНктад є:

– наявність підрозділів у двох і більше країнах, незалежно від юридич-
ної форми та сфери діяльності;

– контроль активів закордонних підрозділів – частка акціонерного ка-
піталу в дочірньому підприємстві, що належить материнській компанії 
в іншій країні становить 10 % і більше (або еквівалент для некорпоративних 
підприємств) [2, с. 245].

крім того, варто зазначити, що транснаціональні корпорації повинні 
мати єдиний центр прийняття рішень, який визначає стратегію розвитку як 
тНк в цілому, так і окремих підрозділів в різних країнах.

важливим аспектом при визначенні правового статусу тНк постає пи-
тання міжнародної правосуб’єктності, яке є предметом дослідження багатьох 
правознавців.

На думку д. л. лисенка, транснаціональні корпорації на сьогодні не 
є суб’єктами міжнародного права у зв’язку з тим, що на даний момент немає 
міжнародно-правових актів, які б встановлювали права та обов’язки тНк 
[1, с. 26]. в той же час, автор звертає увагу на можливість набуття тНк між-
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народної правосуб’єктності в майбутньому у разі встановлення таких норм.
однак, х. в. кметик зазначає, що в міжнародному праві немає перепон 

для появи тНк як суб’єкта права. аргументом на користь міжнародної 
правосуб’єктності тНк є міжнародне економічне та торговельне право. але 
правосуб’єктність тНк є похідною та функціональною, тому що надається 
від держави або міжнародних організацій та діє з метою реалізації важливих 
економічних завдань [3, с. 7].

На мою думку, сама по собі транснаціональна корпорація не є суб’єктом 
міжнародного права, тому що вона безпосередньо не вступає у відносини 
з іншими суб’єктами. Міжнародною правосуб’єктністю наділені структурні 
підрозділи тНк, які діють в межах відповідної держави і як національні 
юридичні особи можуть вступати у міжнародно-правові відносини.

Наступним аспектом є питання відповідальності тНк. уряди багатьох 
держав, що розвиваються пропонують податкові пільги та субсидії тНк 
з метою їх залучення у розвиток економіки та науково-технічного прогресу 
країни. однак крім позитивних моментів, діяльність транснаціональних 
корпорацій може завдавати значної шкоди громадянам, що виражається 
у різноманітних правопорушеннях від екологічних збитків до неналежних 
умов праці.

проблемним питанням є притягнення транснаціональних корпорацій 
до відповідальності. у випадку порушення права приймаючої держави, 
її національне законодавство не може поширюватись на материнську 
компанія. в свою чергу, держава місцезнаходження материнської компа-
нії не має юрисдикції над діями дочірніх підприємств, розташованих 
закордоном [4, с. 5]. таким чином, національне право ні держави місцез-
находження материнської компанії, ні приймаючої держави не має мож-
ливості ефективно притягнути тНк до відповідальності за порушення 
прав людини.

в науці існують різні концепції притягнення транснаціональних корпо-
рацій до відповідальності.

в англо-американській правовій системі діє доктрина «проникнення за 
корпоративний імунітет», яка передбачає накладення стягнень не на дочірні 
компанії, а безпосередньо на контролюючі органи тНк. тобто суди визнають, 
що компанія не є відокремленим суб’єктом права від контролюючого її ор-
гану і можуть накласти стягнення безпосередньо на майно акціонерів. однак, 
дана доктрина діє лише у випадках доведеності домінування материнської 
компанії.
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також варто звернути увагу на доктрину єдиного економічного суб’єкта 
господарювання, відповідно до якої філії або інші підрозділи та материнська 
компанія розглядаються як єдине ціле. тому заборони та стягнення застосо-
вуються не лише до підприємства, що здійснило порушення, а й до інших 
підприємств єдиного суб’єкта господарювання, які отримали відповідні 
переваги. в даному випадку притягнення до відповідальності здійснюється 
на підставі критерію економічної єдності.

однак, незважаючи на прецеденти притягнення транснаціональних 
корпорацій до відповідальності, не можна констатувати сталого поширення 
на них норм міжнародного права.

таким чином, для визначення правового статусу транснаціональних 
корпорацій важливе значення має закріплення критеріїв тНк та вирішення 
питання щодо міжнародної правосуб’єктності. ці аспекти безпосередньо 
стосуються питання притягнення корпорації до відповідальності за пору-
шення міжнародного права в сфері прав людини. крім того, слід приділити 
увагу питанню створення міжнародного механізму притягнення тНк до 
відповідальності, який повинен мати юрисдикцію щодо розгляду спорів за 
участю транснаціональних корпорацій.
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д. с. корчагін1

міжнАродно-прАвовА оХоронА прАв Авторів 
тА влАсників комп’ЮтерниХ прогрАм

постійний науково-технічний прогрес у світі є критерієм потужного 
економічного розвитку та покращення суспільного благополуччя сучасного 
людства. тому, програмне забезпечення, яке з плином часу постійно вдо-
сконалюється, є одним з тих об’єктів інтелектуальної власності, який часто 
може використовуватися неправомірно. 

поняття інтелектуальної власності є узагальнюючим і поділяється на 
авторське право, суміжні права та право промислової власності. Яке ж право 
можна застосувати для охорони прав авторів та власників комп’ютерних про-
грам? відповідь на це питання шукали в. с. дмитришин, ю. і. плотніков, 
ю. Є. атаманова, Є. п. гаврилов, к. в. Єфремова, д. жубанов, о. р полегень-
ка та інші. цілком слушно зазначає к. в. Єфремова, що до інновацій входять 
також комп’ютерні програми, якщо їхній рівень відповідає критерію новизни 
з формальною фіксацією сутності, але постає питання про віднесення їх до 
об’єктів авторського права чи об’єктів промислової власності [1].

серед міжнародних угод, що мають універсальний характер та приді-
ляють увагу зазначеним питанням, можна виділити: всесвітню (женев-
ську) конвенцію про авторське право від 6 вересня 1952 року, бернську 
конвенцію про охорону літературних і художніх творів (паризький акт від 
24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року), угоду сот про торго-
вельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року. 

бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів прямо 
не визначає комп’ютерну програму як об’єкт авторського права, але відпо-
відно до статті 10 угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної 
власності «комп’ютерні програми у вихідному або об’єктному коді охоро-
няється подібно до охорони, що надається літературним творам за бернською 
конвенцією (1971)». аналогічні позиції висвітлені на регіональному рівні, 
а саме у статті 1 директиви ради Європейського співтовариства про право-
ву охорону комп’ютерних програм від 14 травня 1991 року,а також на на-
ціональному рівні у статті 433 цивільного кодексу україни від 16 січня 
2003 року та статті 18 Закону україни «про авторське право і суміжні права» 
від 23 грудня 1993 року.

1 студент 5 курсу відділення для підготовки фахівців для дсаНаціонального 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого.



36

подібним режимом охорони користуються не тільки в україні, але і у 
всьому світі. такий вибір на користь авторського права був зроблений або 
через те, що по своїй суті програма є текстом, який формально підпадає під 
ознаки літературного твору, оскільки і рядки літературного твору, і рядки 
комп’ютерної програми автор поновлює символами-літерами або символами-
операторами, а також через схожість творчого процесу; або тому, що така 
охорона може здійснюватися автоматично та має довгий строк дії (протягом 
усього життя автора і 70 років після його смерті) [2]. але, д. жубанова за-
значає, що порівняння комп’ютерної програми із літературними творами 
є не зовсім коректним, оскільки, на відміну від літературних творів, текст 
комп’ютерної програми у вигляді вихідного чи об’єктного кодів не має само-
стійної цінності без застосування та сприйняття тексту програми за допо-
могою комп’ютера [3].

Як видається, такий спосіб охорони комп’ютерних програм не є над-
звичайно вдалим, оскільки головною догмою авторського права є те, що воно 
охороняю лише форму витвору (тобто текст програми –вихідний код, який 
написаний на одній з мов програмування і доступний для сприйняття), а спо-
сіб, метод, алгоритм, послідовність дій, функціональність принципово за-
лишаються поза межами регулювання авторським правом. саме через це 
авторське право, наприклад, не поширюється на одяг, воно також не заборо-
нить іншим людям готувати страви за вашими рецептами тощо.

отже, чи можна зробити висновок, що є можливість повністю скопію-
вати ідею, алгоритм, функціональність програми, обравши при цьому інший 
спосіб викладу вихідного коду і таким чином обійти авторське право? На-
справді, якщо зважати на основні положення авторського права, то так. тому, 
на мою думку, вдалою є судова практика сполучених Штатів америки щодо 
вирішення таких спірних питань. Як зазначається у рішенні по справі Apple, 
Inc. проти Franklin Corp. 1983 року, що авторське право поширюється на 
команди у вигляді об’єктних та вихідних кодів, хоча охорона команд є функ-
ціональністю, яка не може принципово регулюватися авторським правом. 
також, у справі Whelan Assocs., Inc. проти Jaslow Dental Laboratory, Inc. 
1986 року, суд визнав, що якщо вихідний код і не був скопійований, то навіть 
запозичення структури та послідовності організації комп’ютерної програми 
вважається порушенням авторського права. 

таким чином, можна однозначно стверджувати про надзвичайно специ-
фічну природу комп’ютерної програми, яка дещо відрізняється від природи 
інших об’єктів авторського права. цілком очевидно, що таке ототожнення 
програм з літературними творами створює ймовірність посягань на особис-
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ті немайнові та майнові права автора комп’ютерної програми у якій би 
країні це не відбувалося. також, видається незрозумілим те, чому суди в різ-
них країнах намагаються начебто «притягнути» авторське право на регулю-
вання різних спірних ситуацій, які, в свою чергу, не мають жодного відно-
шення до порушення міжнародно-правових норм з охорони авторських прав. 

отже, для того щоб максимально захистити права автора програми, 
брати активнішу участь у міжнародному співробітництві та сприяти еконо-
мічному зростанню, необхідно здійснювати їх комплексний захист з вико-
ристанням засобів патентного права та запроваджувати міжнародні системи 
реєстрації комп’ютерних програм.
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д. с. косінова1

до питАннЯ вЗАЄмодіЇ міжнАродного прАвА 
тА нАЦіонАльниХ прАвовиХ систем

однією з найбільш складних, і в той же час цікавих проблем сучасної 
правової науки є питання взаємодії національного та міжнародного права. 
актуальність даної теми зумовлена чималими зусиллями, які докладає укра-
їна для забезпечення національних інтересів у політичній, економічній та 
соціальній сферах на основі забезпечення свого суверенітету, а також про-

1  студентка 5 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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цесами глобалізації, що спонукають держави до пошуку гармонічного по-
єднання національного та міжнародного правового регулювання. 

у доктрині існують дві протилежні точки зору щодо взаємовпливу між-
народного та внутрішнього права. перша група вчених (в більшості це були 
радянські вчені) стверджували, що між національною системою права та 
міжнародною немає будь-якої юридичної супідрядності. вони вважали, що 
хоча міжнародні договори і сприяють утворенню нових норм і юридичних 
актів, але при цьому не відбувається перетворення міжнародно-правових 
актів і норм у національно-правові. таку позицію виводили з гіпертрофова-
ного розуміння принципів суверенітету і незалежності держав, охороняти 
які, на думку цих вчених, і покликане міжнародне право. 

інша група науковців (цим шляхом іде зарубіжна доктрина і сучасна 
вітчизняна практика) вже давно різною мірою визнають пріоритет міжна-
родного права над внутрішнім законодавством. ця точка зору обґрунтову-
ється значимістю і особливою соціальною цінністю міжнародного права 
в сучасному світі, яке втілює найбільш досяжну в нашу епоху ідею справед-
ливості. Не випадково основоположні документи з прав людини, якими 
керуються всі демократичні держави, мають своїм джерелом міжнародне 
право. переборюючи державний егоїзм, міжнародне право розробляє осно-
ви гуманізації збройних конфліктів, роззброєння, справедливого користу-
вання ресурсами нашої планети тощо. розмежування міжнародного і вну-
трішньодержавного права може лише заподіяти непоправну шкоду будь-якій 
державі.[1, c. 23,24]

існує 2 основних концептуальних підходи до співвідношення національ-
ного та міжнародного права:

1) моністична теорія – говорить про єдність правових систем національ-
ного та міжнародного права; 

2) дуалістична теорія – говорить про окреме існування цих правових 
систем.

Намагаючись дати юридичну кваліфікацію співвідношенню міжнарод-
ного і національного права, визначити пріоритет першого чи другого, при-
хильники монізму і дуалізму тим самим зміщують акценти дискусії, що 
у практичному плані зводиться до обрання найбільш ефективного механізму 
взаємодії міжнародного і національного права як двох окремих систем у тій 
специфічній ситуації, коли предметом відповідних міжнародних зобов’язань 
держави є питання внутрішньодержавних правовідносин.

при цьому, видається, що така взаємодія характеризується наступним: 
– забезпечення ефективної взаємодії національного законодавства і прак-

тики з міжнародним правом – вияв доброї волі національного парламенту; 
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– національні органи влади вільні у виборі конкретних шляхів забез-
печення такої взаємодії; 

– міжнародні зобов’язання не впливають на верховенство національного 
закону у внутрішньодержавній сфері, так само як національний закон не здатний 
вплинути на обов’язковість зобов’язань держави у міжнародних відносинах. 

саме така характеристика взаємодії міжнародного і національного пра-
ва обумовлює пошук найбільш ефективних шляхів її забезпечення. їх оче-
видний плюралізм забезпечує наукову цінність порівняльно-правових до-
сліджень такого досвіду у різних країнах [2, c. 120].

Як визначає оніщенко Н., міжнародне і внутрішньодержавне право – це 
дві системи однієї соціальної дійсності, обидві мають ряд близьких власти-
востей, рис, виступають як внутрішня єдність більш високої системи – пра-
ва як загально-соціального явища [3, c. 30].

проте це не означає, що ці правові системи (які існують у конкретно 
історичній дійсності) є тотожними. безумовно, вони мають загальні харак-
теристики, але між ними є і відмінності, які визначаються економічними, 
соціальними і політичними структурами тієї чи іншої країни, а також рівнем 
культури, традиціями, національними, демографічними факторами тощо. 

деякі з цих факторів справляють вирішальний вплив на властивості 
правових систем, інші надають їм лише особливого «колориту» або свідчать 
про особливий стиль. 

у нашій країні протягом багатьох років, на жаль, з відомих причин, до-
слідники проблеми співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного 
права часто ототожнювали право і законодавство. розуміння права суто як 
системи норм спрощує співвідношення між внутрішньодержавним і між-
народним правом і, крім того, штучно звужує сферу їх взаємодії. таке розу-
міння права не дозволяє розкрити взаємозв’язок міжнародних і внутрішньо-
державних правовідносин, а також ролі правосвідомості. тому для аналізу 
права важливо, щоб його суто правовий зміст не звужувався. це важливо 
і для того, щоб можна було виявити, чому між внутрішньодержавним та 
міжнародним правом встановилися і встановлюються певні зв’язки[3, c. 31].

На мою думку, існують такі відмінності між міжнародним та національ-
ним правом:

– за суб’єктами: у міжнародному праві – передусім це держави, нації, 
міжнародні організації, у національному праві – юридичні та фізичні особи;

– для суб’єктів національного права характерні відносини підпорядку-
вання, управління, для суб’єктів міжнародного права – відносини рівності 
та співробітництва;
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– у національному праві норми права створюються національними 
органами державної влади, у міжнародному праві – створюються самими 
суб’єктами.

пошук і забезпечення ефективного співвідношення норм міжнародного 
та внутрішнього права є альфою і омегою у вирішенні актуального завдання 
гармонійного розвитку держав та їх правових систем, а також збільшення 
якісного рівня міжнародної співпраці. в цьому контексті фундаментальним 
документом для розвитку міжнародно-правових відносин та формування 
зовнішньої політики є, звичайно, конституція україни, норми якої щодо 
положення про дію міжнародних договорів збагачують зміст правової сис-
теми держави принципами, котрі чітко відображають досягнення світової 
цивілізації в міжнародному праві. цей факт реально сприяє зміцненню су-
веренних прав україни та підвищує її авторитет у світі як країни, яка впев-
нено стоїть на демократичному шляху розвитку. 

разом з тим слід зазначити, що конституції ряду держав взагалі обходять 
питання про включення міжнародно-правових норм у національне законо-
давство (польща, словаччина, чехія, Швеція, Японія), що не заважає їм 
займати гідне місце в у демократичній спільноті. в україні, однак, це питан-
ня залишається ще достатньо гострим, оскільки тлумачення положень ст. 9 
конституції україни свідчить, що міжнародні договори можуть стати час-
тиною національного законодавства лише при дотриманні певної умови, 
тобто тільки тоді, коли згода на їх обов’язковість надана верховною радою 
україни, а це останнім часом постійно залежить від політичної ситуації 
в країні. 

«Межа між правом державним і міжнародним публічним правом в осо-
бливому характері інтересів, які вони охороняють, народних і міжнародних, 
в особливій властивості юридичного зв’язку, яка встановлюється тим і іншим 
правом між їх відповідними носіями (закони, договори) і, нарешті, у від-
мінності їх суб’єктів (носіїв)», – відмічав професор казанський.

сьогодні не менш актуальним є і його ж вислів – «Зрозуміло, що по-
станови міжнародного права та постанови права внутрішньодержавного 
повинні перебувати у злагоді між собою. внутрішньодержавне право не може 
суперечити міжнародному. Якщо ж подібні протиріччя виявляться –держава 
зобов’язана усунути їх, узгодити свої внутрішні порядки з обов’язковими 
для нього началами права народів». важливо відзначити, що ця точка зору, 
відповідно до якої міжнародне право має пріоритет по відношенню до на-
ціонального, знаходить підтримку і у сучасній правовій доктрині україни 
[4, c. 160, 161].
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чим більше держава залучена до системи міжнародних відносин, тим 
більше вона залежить від міжнародного співтовариства, тим більше стає 
відкритою правова система цієї держави для безпосередньої дії міжнарод-
ного права і тим більшою є вірогідність того, що ця держава визнає пріори-
тет міжнародного права. у зв’язку із цим держави, які орієнтують свою 
економіку на світовий ринок і мають незначну стратегічну вагу або відчу-
вають гостру нестачу в інвестиціях, ретельно узгоджують своє національне 
законодавство з міжнародним правом або визнають пріоритет міжнародно-
го права і допускають його безпосередню дію у національній сфері, щоб 
викликати до себе довіру й отримати захист світової спільноти. інакше ви-
глядає справа з наддержавами. останні у багатьох міжнародних питаннях 
мають вирішальний голос і ведуть діалог із міжнародною спільнотою «на 
рівних». це значною мірою і визначає ставлення таких країн до міжнарод-
ного права як до права, яке не можна ігнорувати, але й повністю підпоряд-
куватися якому й орієнтувати на яке свої національні правові системи також 
не варто. 

безумовно, малі держави і наддержави непорівнянні за силою. але коли 
невелика країна строго виконує свої міжнародно-правові зобов’язання, вона 
тим самим ідентифікує себе зі світовим співтовариством. так що навіть над-
держави змушені рахуватися з ними, оскільки відкрито порушити право 
малої держави означає порушити порядок світової спільноти. 

вищезазначена залежність є не юридичною, а фактичною. юридично 
ні система міжнародного права, ні система національного права не зумов-
люють дійсності одна одної як систем. вони можуть лише визнавати або не 
визнавати у своїх сферах окремі норми одна одної[5, c. 179].

Можна зробити висновок, що незважаючи на велику кількість наукових 
праць з приводу співвідношення міжнародної та національної правових 
систем, неможливо знайти єдність у поглядах науковців. це, зокрема, сто-
сується питання практики застосування норм міжнародного права у націо-
нальних правових системах та імплементації в неї міжнародних норм. На 
сучасному етапі практики та доктрини різниця між моністичною та дуаліс-
тичною теоріями пом’якшується на користь дослідження механізмів взаємо-
дії міжнародної та національної правових систем.
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А. в. кравченко1

міжнАродно-прАвовиЙ ЗАХист біженЦів

в умовах загострення збройних конфліктів у різних частинах світу зрос-
тає актуальність вирішення проблем, пов’язаних зі становищем мирного 
населення, загроза життя якого стає критично високою. історично ця про-
блема, мабуть, привернула до себе ретельну увагу починаючи з першої 
світової війни та наслідків до яких вона призвела. глобальні територіальні 
зміни, розпад російської та османської імперій, нацистське панування у Ні-
меччині потягнули за собою масові переселення населення, статус якого на 
нових місцях його проживання жодним способом не регулювався. 

вперше поняття «біженець» було надано угодою про видачу посвід-
чень особи російським і вірменським біженцям у 1926 р. воно визначало 
цю категорію осіб такими, які мають відповідне походження, але не ко-
ристується або більше не користується захистом свого уряду і не набули 
іншого громадянства. Значним досягненням у вирішенні цього питання 
стало утворення лігою Націй у 1930 р. Міжнародної організації у справах 
біженців.

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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після другої світової війни світ зіткнувся з безліччю негативних на-
слідків, зокрема й кількість осіб, які з тих чи інших причин потребували 
притулку стала катастрофічною. реакцією ооН стало створення нового 
органу – управління верховного комісара ооН у справах біженців, який 
існує й досі, а згодом у 1951 р. прийняття конвенції про статус біженців. 
цей акт міжнародного законодавства встановив, яка особа може набувати 
статус біженця. визначення наведене у цьому документі зазначало, що дія 
конвенції могла бути застосована лише щодо осіб, які були жертвами подій 
до 1 січня 1951 р. доволі очікувано, що таке формулювання не могло б за-
довольняти потреби реалій універсально та довгостроково, тому у 1967 р. 
конвенція була доповнена протоколом, який встановив, що біженцем є осо-
ба, яка в силу певних, цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою пере-
слідувань за ознаками раси, релігії, громадянства, належності до певної 
соціальної групи чи політичних переконань, перебуває за межами країни 
своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї 
країни внаслідок таких побоювань, і не має певного громадянства, знахо-
диться поза країною свого попереднього проживання не може чи не бажає 
повернутися до неї внаслідок таких побоювань. 

дослідження правових питань пов’язаних з статусом та захистом біжен-
ців є предметом праць багатьох вчених як світу, так і україни. Зокрема, на 
міжнародному рівні такі наукові пошуки здійснювали дж. вернант, л. гор-
денкер, а. грал – Мегсен, Я. Макдональдс, г. Меландер, п. Нобель, г. стен-
берг, х. хаковірт, л. холборн та ін. серед вітчизняних вчених можна виді-
лити праці л. а. галенської, в. і. потапова, а. ю. Ястребової, М. в. буро-
менського, М. о. баймуратова, о. і. піскуна, в. і. Новіка, о. а. Малиновської 
та ін.

хоча юридично закріплене у конвенції про статус біженців та протоко-
лі до неї визначення є дуже вузьким, фактично міжнародно-правовим за-
хистом користуються також і особи, що є біженцями de facto. вче-
ні д. в. Iванов та М. о. бобринський такими вважають біженців, підмандат-
них управлінню верховного комісара ооН у справах біженців, шукачів 
притулку, внутрішньо переміщених особи, апатридів, біженців за конвенці-
єю, що регулює окремі аспекти проблеми біженців у африці, прийнятій 
у рамках організації африканської Єдності (за межами території дії цієї 
конвенції), та картахенською декларацією 1984 р., біженці, які рятуються 
від викликаних людською діяльністю та стихійних лих, а також палестинські 
біженці, які входять до компетенції близькосхідного агентства ооН для до-
помоги палестинським біженцям і організації робіт. джерелами регулюван-
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ня правового статусу осіб, які de facto користуються міжнародним захистом, 
є резолюції генеральної асамблеї ооН і економічної та соціальної ради 
ооН, висновки виконавчого комітету управління верховного комісара ооН 
у справах біженців, а також інші документи рекомендаційного характеру 
управління верховного комісара ооН у справах біженців та близькосхід-
ного агентства ооН для допомоги палестинським біженцям і організації ро-
біт, акти органів регіональних міжнародних організацій (ради Європи, 
африканського союзу). На них також поширюються окремі положення 
міжнародних договорів про статус біженців та універсальних міжнародних 
угод у сфері захисту прав людини [3].

На сучасному етапі, слід звернути увагу , що норми міжнародного пра-
ва, які становлять основу охорони та визначення статусу біженців є доволі 
різноманітними та невпорядкованими. деякі вчені, такі як ю. путцер 
і в. таргонскене, виділяють їх як окрему галузь міжнародного публічного 
права[4].

думки науковців щодо визначення статусу біженців у багатьох випадках 
сходяться на тому, що в першу чергу вони є людьми, яким належать усі при-
таманні їм права та свободи, закріплені у міжнародно – правових нормах. 
додатковий захист таких категорій осіб збоку світового співтовариства 
ґрунтується на їх уразливому стані, викликаному ситуацією в якій вони 
опинилися. переважно, біженцями є особи, які з тих чи інших причин, не 
з своєї вини, втратили ту підтримку збоку держави, громадянами якої вони 
є або були. таким чином, вони, на відміну від людей, які не мають належ-
ності до груп, що потребують додаткового захисту та користуються своїми 
правами у повному обсязі, стають у нерівне положення з ними. Яскравим 
прикладом може стати стаття 12 конвенції про статус біженців. Мова в ній 
йде про те, що такі особисті права людини, як право на шлюб, повинні охо-
ронятися та визнаватися не лише тією країною, в якій він був укладений. 
у випадку ж коли законодавство держави, у якій проживає на даний момент 
особа, потребує формальностей, то вони мають бути дотримані.

взагалі, виникнення в особи статусу біженця дуже тісно пов’язано з до-
держанням прав людини у країни його походження. таким чином, належний 
рівень забезпечення прав людини у всьому світі значно знизив би чисельність 
осіб, які ставали б частиною вищезгаданої групи. Мабуть, найкращим ви-
ходом з ситуації порушення прав і свобод людини певною державою є їх 
добровільне поновлення саме не за рахунок отримання особою статусу бі-
женця на території іншої держави, а їх визнання в країні походження. така 
добровільна репатріація має своєю перевагою те, що лише у державі, де 
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раніше проживала особа їй простіше всього буде адаптуватися та вести 
повноцінне життя. така процедура представляє собою тристоронню угоду 
між управлінням верховного комісара ооН у справах біженців, країною 
притулку та країною походження біженців [5].

Міжнародне публічне право та правові норми, які закріплюють міжна-
родно-правовий захист біженців у своїй взаємодії потребують ретельно-
го розмежування права притулку та принципу відмови від примусової репа-
тріації (принцип non-refoulement). право притулку включає у себе та уточ-
нюється за допомогою принципу non-refoulement, який становить основу 
міжнародно-правового захисту біженців. він закріплений нормою частини 
четвертої статті 45 IV женевської конвенції та передбачає те, що особа яка 
знаходиться під захистом, ні в якому разі не може бути передана до країни, 
де вона могла б боятися переслідувань у зв’язку зі своїми політичними та 
релігійними переконаннями. важливим є факт незаконного, такого, який 
порушує загальні підвалини захисту прав людини, переслідування. 

привертає увагу також те, що не існує єдиного механізму міжнародно-
правового захисту біженців. це викликано тим, що хоча й документи ви-
дані ооН регулюють загальні положення цього питання, конкретизацію вони 
повинні знаходити у законодавстві конкретних держав.

д. в. Iванов звертає увагу на велику кількість нормативно-правових актів 
як регіонального, так і універсального характеру. великою проблемою захис-
ту прав біженців виникає при імплементації цих норм у законодавство окремих 
держав, часом їх суперечності та неповність змісту. виходячи з цього, науко-
вець доходить висновку про те, що «необхідна розробка нового універсально-
го всеохоплюючого договору (на кшталт конвенції ооН з морського права 
1982 р.), який регламентуватиме всі аспекти правового статусу біженців із 
урахуванням досвіду регіональних угод і документів рекомендаційного харак-
теру, яким слід надати юридично обов’язкову силу» [7].

в україні захист біженців регулюється Законом україни «про біженців 
та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Згідно з ним 
біженцем є особа , яка не є громадянином україни і внаслідок обґрунтованих 
побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, 
національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної 
групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї грома-
дянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не 
бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не ма-
ючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого по-
переднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї 
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внаслідок зазначених побоювань. таке визначення за змістом є тотожним до 
того, яке надається у протоколі до конвенції про статус біженців. Законода-
вець імплементує міжнародно-правові норми таким чином, що іноземці та 
особи без громадянства, яких визнано біженцями іншими державами –учас-
ницями конвенції про статус біженців 1951 р. і протоколу щодо статусу 
біженців 1967 року і які перебувають в україні на законних підставах, ко-
ристуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі 
обов’язки, як і громадяни україни, крім випадків, установлених конститу-
цією та законами україни, а також міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана верховною радою україни. Закріплено також 
право таких осіб відмову від примусової репатріації та право отримати про-
їзний документ або документ на виїзд закордон, за відсутності в них такого, 
в порядку встановленому українським законодавством. тобто норми права 
про захист біженців на території україни можна вважати цілком відповід-
ними та респондуючими відносно прийнятих україною міжнародно-право-
вих зобов’язань з цього питання.

тобто, хоча й у міжнародному праві існує велика кількість актів, які 
регулюють захист та правовий статус біженців, їх дієвість не є достатньо 
високою через те, що не існує єдності положень, що закріплені ними. до-
цільно створити такий акт, який би врегулював загалом усі питання пов’язані 
з їх правовим статусом та захистом таких осіб, створив би єдине для всього 
міжнародного права визначення поняття «біженець», але наразі така ідея, 
скоріше за все, є утопічною. Наразі, увагу треба звернути більше не на роз-
робку законодавства, а створення єдиного, універсального та дієвого право-
го механізму для всього світового співтовариства, для спрощення процесу 
набуття такого статусу для осіб, які фактично дійсно потребують такої до-
даткової допомоги з боку країни, в якій вони опинилися.
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к. кривуля1

мирні ЗАсоби виріШеннЯ міжнАродниХ 
спорів

людство знало чимало випадків вирішення міжнародних конфліктів за 
допомогою сили. війни між окремими народами, націями, державами, ім-
періями були невід’ємною частиною їх історії та у багатьох випадках става-
ли каталізатором еволюційного розвитку як окремих держав, так і суспіль-
ства в цілому. високою ціною, проте вони сприяли розвитку різних галузей 
науки, створенню стандартів прав і свобод людини, удосконаленню міжна-
родного права. всім відомі слова цицерона «Inter arma silent leges» – «Під 
час війни закони мовчать», однак за ті тисячоліття, що відділяють нас із 
цицероном, змінилися і «правила» війн, їх масштаби, наслідки, способи і, 
щонайголовніше, було створено механізм їх запобігання. 

На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається глобалізація, від-
носини між державами набули системного характеру, багатоманітності, 
демократичності. але спори й конфлікти продовжують виникають між 
державами та іншими суб’єктами міжнародного права. в сучасному суспіль-
стві фактично є два шляхи розв’язання міжнародних конфліктів: мирними 
засобами та за допомогою силових методів. Застосування сили є негуманним 
та невигідним способом розв’язання конфліктів. людська спільнота на при-
кладі двох світових воєн та численних заворушень зазнала гіркого досвіду 
вирішення конфліктів «зброєю». тому наразі одним з головних принципів 
міжнародного права є принцип мирного вирішення між народних спорів, 

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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який покладений в основу існування і стабільного функціонування міжна-
родного співтовариства. 

Найважливішими актами, які закріплюють даний принцип, є статут ооН 
та Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів 
1982 року. у статуті ооН закріплено перелік способів мирного врегулю-
вання міжнародно-правових спорів, зокрема у ст. 33 зазначається, що сто-
рони, які беруть участь у будь-якому спорі, продовження якого могло б за-
грожувати підтриманню міжнародного миру та безпеки, повинні передусім 
намагатися вирішити спір шляхом переговорів, обстеження (слідчими комі-
сіями), посередництва, примирення, арбітражу, судового розгляду, звернен-
ня до регіональних органів або угод чи іншими мирними засобами на вибір. 

Манільська декларація 1982 року містить більш широкий перелік таких 
засобів, зокрема у ст. 5 розділу і зазначається інститут «добрих послуг», за 
яким до загальних засобів додаються ще й звернення до регіональних до-
мовленостей або органів та добрі послуги. 

слід зазначити, що перелік цих засобів не є вичерпним, сторони можуть 
обирати й інші мирні способи вирішення спорів та розробляти власні про-
цедури, звісно, не порушуючи при цьому права та інтереси інших держав 
чи суб’єктів міжнародного права. На сьогодні найпоширенішими засобами 
врегулювання міжнародних спорів є переговори, посередництво, добрі по-
слуги та міжнародний арбітраж. 

переговори – найбільш простий, зручний і поширений спосіб вирішення 
міжнародних спорів. він передбачає установлення контакту й обмін думками 
між сторонами конфлікту для досягнення консенсусу, ухвалення взаємовигід-
ного рішення, яким усі сторони були би задоволені. у процесі переговорів 
обмірковуються можливі альтернативні рішення, що вимагають менших витрат 
і зусиль. при цьому повинна бути зацікавленість самих сторін, оскільки спря-
мованість на позитивний результат має бути взаємною. також переговори 
дають можливість усунути небажане втручання у спір третьої сторони. Мають 
переговори і певні недоліки: більш сильна сторона має можливість здійсню-
вати тиск на слабшу сторону; переговори можуть завершитися безрезультатно; 
досягнута домовленість може бути юридично необов’язковою.

добрі послуги та посередництво – це мирні засоби вирішення міжна-
родних спорів з допомогою третьої сторони. дані засоби передбачені гаазь-
кими конвенціями про мирне вирішення міжнародних спорів 1899 і1907 ро-
ків, у яких зазначається, що добрі послуги та посередництво мають надава-
ти держави, не причетні до спору. третя сторона може надавати добрі 
послуги або посередництво з власної ініціативи або на прохання однієї або 



49

кількох сторін у спорі. добрі послуги або посередництво мають «виключно 
значення поради та не можуть вважатися обов’язковими». 

Метою добрих послуг є налагодження контактів між сторонами у спорі 
для того, щоб підштовхнути їх розпочати переговори. сторона, що надає добрі 
послуги, не повинна брати участі у переговорах та впливати на їх перебіг. 
посередництво включає більш активну участь третьої сторони. його метою 
є досягнення примирення між сторонами. посередник може брати участь 
у переговорах, активно впливати на їх хід, вносячи пропозиції по суті спору. 

Міжнародний арбітраж – це третейський суддя розв’язання спорів між 
державами, створений на основі угоди сторін, рішення якого мають для них 
обов’язкову силу. арбітражний розгляд справи дає сторонам конфлікту мож-
ливість установити порядок розгляду справи. склад арбітражу (один суддя-
арбітр або кілька), порядок його діяльності, а також підлягаючі застосуванню 
норми права визначаються угодою сторін у спорі, що іменується компромісом. 
розрізняють інституціональний (постійний) арбітраж,який здійснюється по-
стійно діючим арбітражним органом та ізольований арбітраж (арбітраж ad 
hoc), що створюється в силу особливої угоди сторін для розв’язання конкрет-
ного спору, не вдаючись до допомоги міжнародних інституцій.

отже, беручи до уваги історичні події минулого (тай й сучасного, до 
речі) і керуючись принципом мирного вирішення міжнародних спорів, слід 
рекомендувати державам та іншим суб’єктам міжнародного права викорис-
товувати мирні засоби для розв’язання міжнародно-правових конфліктів 
заради підтримання миру, правопорядку та дотримання прав і свобод люди-
ни і громадянина у світі.

науковий керівник: Яковюкі. в, д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжна-
родного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

А. в. крутько1

міжнАродне усиновленнЯ дитини 
одностАтевими пАрАми

проблема усиновлення є актуальною у всьому світі. в цій загальновідо-
мій фразі закладено глибокий сенс: піклуючись про підростаюче покоління, 

1  студентка 5 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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ми піклуємося про наше майбутнє. Незважаючи на те, що в нашій країні 
досить чітко розроблено законодавчу базу щодо захисту прав дітей, кількість 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, є дуже великою. 
станом на липень 2012 р. в україні налічувалося 95 956 таких дітей [1].

відповідно до ст. 52 конституції україни «утримання та виховання ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на 
державу». але чи може держава забезпечити дітей необхідною увагою, 
турботою і, найголовніше, любов’ю, яка так необхідна дитині? Навіть пере-
буваючи в інтернатах, дитячих будинках, сиротинцях, діти не позбавляють-
ся відчуття незахищеності і відчуженості. 

потреба мати сім’ю, батька і матір – одна з найважливіших потреб ди-
тини. проте, стаючи самотньою і беззахисною у цьому світі, вона потрапляє 
у тенета відчуженості і замкненості в собі. у дитини складається враження, 
що вона одна в цілому світі, і щоб вижити в ньому, вона стає жорстокою 
і приймає всі правила гри цього суспільства [2].

сім’я – це головна суспільна ланка, якій мають надаватися необхідні 
допомога і захист. Майбутнє будь-якої держави нерозривно пов’язане із 
благополуччям наступних поколінь. психічне та фізичне здоров’я дітей – 
запорука розвинутого й перспективного громадянського суспільства. в усіх 
діях щодо дітей, незалежно від того здійснюються вони державними чи 
приватними установами, що опікуються питаннями соціального забезпечен-
ня, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова 
увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, – зазна-
чено у конвенції про права дитини [3]. основними правами дітей є право на 
життя; право на ім’я й набуття громадянства; право вільно висловлювати 
свою думку; право на свободу думки, совісті й релігії; права на особисте 
життя, сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції, 
право на освіту, право на відпочинок і дозвілля. також кожна дитина має 
право бути захищеною від катування та іншого жорстокого, нелюдського або 
такого, що принижує гідність, виду поводження та покарання, незаконного 
посягання на її честь і репутацію.

в конституціях більшості країн зазначено, що дитина має право зроста-
ти в своїй сім’ї. але часто через деякі обставини діти втрачають своє сімей-
не оточення, бо не можуть знаходитися в колі сім’ї, так як це суперечитиме 
їхнім інтересам. в такому випадку дитині має бути забезпечений необхідний 
догляд шляхом усиновлення або передачі в дитячий будинок. 

Згідно із міжнародними принципами права кожна дитина має право на 
виховання в сім’ї. пріоритетним є національне усиновлення, але коли уси-
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новлення дитини на батьківщині є неможливим, як альтернатива розгляда-
ється міжнародне усиновлення.

Згідно із ч. 1 ст. 207 сімейного кодексу україни (ску) усиновленням 
є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина. 
усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення 
стабільних та гармонійних умов її життя (ч. 2 ст. 207 ску) [4].

отже, усиновлення є формою влаштування дитини у сім’ю шляхом 
юридичного «заміщення» її сім’ї іншою сім’єю. основним завданням цього 
є подолання процесу «відторгнення» дитини з боку суспільства, залучення 
її до нормального життя, але у складі іншої сім’ї, іноді і під іншим іменем 
та зі зміненою датою народження (але не більшою ніж 6 місяців, відповідно 
до ст. 230 ску) [4].

усиновити дитину в будь-якій державі не так легко. потенційні батьки 
повинні відповідати критеріям, які забезпечать безпечний і щасливий роз-
виток прийомної дитини в новій родині. при цьому діти з дитячого будинку 
мають набагато більше шансів на усиновлення в дитячому віці (за умови 
відповідного стану здоров’я). такі високі вимоги з двох сторін призводять 
до того, що багато сиріт так і залишаються жити в притулках і дитячих бу-
динках.

гомосексуальні сім’ї в цьому плані набагато менш прискіпливі. дозвіл 
на всиновлення дітей в одностатевих сім’ях – явище відносно недавнє, тому 
в пам’яті таких пар ще надто свіжі спогади, коли поява дитини в їх сім’ї була 
нездійсненною мрією.

Зараз полеміка про усиновлення одностатевими парами на порядку 
денному багатьох країн, а в деяких таке усиновлення вже легалізовано. 
держава, що приймає подібні закони, штучно створює ситуації, які негатив-
но впливають на дитину і не враховують її прав [5].

статтею 21 конституції україни закріплено, що усі люди є вільні та 
рівні у своїй гідності й правах. права і свободи людини є невідчужуваними 
та непорушними. а стаття 24 конституції проголошує, що громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. отже, прин-
цип рівності прав і свобод людини і громадянина є юридичним стандартом 
та основоположною засадою для усіх видів суспільних відносин, в тому 
числі відносин з усиновлення.

чинне законодавство україни визначає, що усиновлювачами не можуть 
бути особи однієї статі (ч.3 ст. 211 ск україни).

питання усиновлення регулюється як національним, так і міжнародним 
законодавством. 15 лютого 2011 р. верховна рада україни прийняла Закон 
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україни «про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей 
(переглянутої)», що сприяє запровадженню сучасних правових стандартів 
у сфері усиновлення з метою максимального врахування найвищих інтересів 
дитини. відповідно до ч. 1 ст. 7 конвенції закон дозволяє усиновлювати 
дитину:

а) двом особам різної статі;
b) які перебувають у шлюбі між собою або які перебувають у зареєстро-

ваному партнерстві, якщо такий інститут існує;
c) одній особі.
проте, згідно із роз’ясненням Міністерства юстиції україни, зазначена 

стаття дає право (а не встановлює обов’язок) державам, враховуючи їх на-
ціональне законодавство, поширювати дію цієї конвенції на одностатеві 
відносини [6].

деякі європейські країни, як і україна, не легалізували одностатеві 
шлюби та усиновлення дітей особами однієї статі. Зокрема, законодавство 
республіки польща, як і законодавство україни, визначає поняття шлюбу 
виключно як союз чоловіка і жінки [7].

З положень конституції республіки болгарія також випливає, що одно-
статеві шлюби не є легалізованими. так, ч. 1 ст. 46 конституції республіки 
болгарія встановлює, що шлюбом є вільний союз чоловіка і жінки. лише 
офіційний шлюб визнається законним [8].

деякі зарубіжні країни пішли іншим шляхом. канада стала четвертою 
країною в світі, яка легалізувала одностатеві шлюби та усиновлення дітей 
одностатевими парами. канадський Закон про шлюби (Civil Marriage 
Act) містить гендерно нейтральне визначення шлюбу: згідно зі ст. 2 шлюбом 
визнається законний союз, для цивільних потреб, двох осіб за винятком ін-
ших союзів.

Франція стала чотирнадцятою країною в світі і дев’ятою в Європі, яка 
легалізувала одностатеві шлюби та усиновлення дітей одностатевими пара-
ми. прийнятий 17 травня 2013 р. Закон, який дозволяє шлюб між односта-
тевими парами № 2013–404, надає право укладати шлюб одностатевим па-
рам, що проживають у Франції.

у сШа правове регулювання усиновлення одностатевими парами здій-
снюється на локальному рівні. одностатеві пари мають право усиновлюва-
ти дітей в більшості штатів.

Якщо ж одностатеві пари прирівняні до традиційної сім’ї у питанні 
усиновлення дітей, виходить, що дитина, яка підлягає усиновленню, має 
великий шанс потрапити в гомосексуальну «сім’ю» в порядку черги на 
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усиновлення. але в світі величезне число традиційних сімей, здатних нада-
ти оптимальне середовище для росту дитини, чекають своєї черги на те, щоб 
подарувати тепло і затишок дітям. Навіщо штучно створювати несприятли-
ве середовище для цих дітей в ім’я відстоювання якогось «права» – права 
протиприродного, бо дітонародження в одностатевій парі не передбачено 
природою, і це абсолютно очевидно навіть для людини невіруючої.

численні дослідження вже показали, що в одностатевих союзах ймовір-
ність конфліктів, нестійкості, нестабільності вища, ніж у традиційних сім’ях. 
гомосексуальні союзи несуть в собі набагато більше ризику, ніж союз чоло-
віка і жінки. Зокрема, до такого висновку прийшли співробітники Мекси-
канського інституту сексуальної орієнтації. всього вони провели 31 дослі-
дження в різних країнах Європи та америки: в бразилії, голландії, Норвегії, 
англії, сШа, Новій Зеландії, Франції та австралії. серед факторів ризику 
була виявлена велика поширеність споживання наркотиків, більша схильність 
до насильства між партнерами, до депресії і самогубств.

На мою думку, благополуччя дітей, усиновлених одностатевими парами, 
піддається більшому ризику, ніж у випадку традиційних подружніх союзів.

в той час, коли америка вирішує наскільки правомірне визначення 
шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою, україна все ще вирішує, чи кара-
ти за «пропаганду гомосексуалізму».

до цього часу українським парламентом не додано до ознак, за якими 
можуть дискримінувати, сексуальну орієнтацію. тому говорити про легалі-
зацію одностатевих шлюбів в україні передчасно.

Зареєстрований уповноваженими державними органами одностатевий 
союз –це не фальшива сім’я, а спотворений образ сім’ї, штучно створений, 
і не має відповідного оригіналу в реальності, так звана «імітація неісную-
чого», що абсолютно не відповідає природній концепції шлюбу [9].

З огляду на викладене, кожна країна має право на власний підхід до 
усиновлення. Якщо частина суспільства в україні негативно ставиться до 
лгбт-спільноти, краще не загострювати цю проблему на державному рівні, 
а зачекати на еволюцію суспільної думки. адже будь-яке нав’язування дер-
жавою та органами влади підходів, що не відповідають переконанням біль-
шості населення лише загострює протистояння.
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міжнАроднА кримінАльнА відповідАльність 
індивідів ЗА Злочин геноЦиду

Злочин геноциду є одним з найстаріших злочинів проти людства. пер-
шим злочином проти людства XX ст. став геноцид вірмен в османській ім-
перії. термін «геноцид» був запроваджений не так давно, а саме у 1943 р. 
науковцем-правником єврейського походження, фундатором дослідження 

1 студентка 4 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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геноциду рафалом лемкіним (пол. Rafał Lemkin). у своїй книзі «основне 
правило в окупованій Європі» автор мав сумнів щодо того, чи є вдалим цей 
термін, що не цілком вдало утворений з грецького та латинського коренів, 
або ж краще використовувати термін «етноцид». у геноциду є дві основні 
характерні риси. перша – це знищення національної моделі захопленого 
народу, а друга – нав’язування йому своєї ідеології. відносно євреїв і ромів 
це був особливий і крайній випадок нав’язування всій окупованій Європі 
різних ступенів насильства [1, c. 96].

у своїй роботі р. лемкін писав: «Я все більше і більше ототожнював себе 
зі стражданнями жертв, число яких росло в міру того, як продовжував ви-
вчати історію. Я зрозумів, що пам’ять не тільки покликана реєструвати події 
минулого, а й стимулювати совість людини. Незабаром пішли сучасні при-
клади геноциду, такі як різанина вірмен у 1915 р. для мене стало очевидним, 
що різноманіття націй, релігійних груп і рас має важливе значення для ци-
вілізації, бо кожна з цих груп покликана виконати місію і внести вклад 
у плані культури. Я вирішив стати юристом і домогтися заборони геноциду 
і його запобігання за допомогою об’єднання зусиль країн» [2, c. 79].

Незважаючи на досить тривале існування геноциду у світі, лише після 
другої світової війни, а саме у грудні 1948 р., геноцид було кваліфіковано як 
найтяжчий злочин проти людства [3, с. 267, 406]. розробка документу, який 
передбачив міжнародно-правову відповідальність за геноцид, почалася зі 
створенням організації об’єднаних Націй. саме ооН схвалила конвенцію 
про попередження злочину геноциду і покарання за нього, в якій геноцид було 
оголошено злочином, що порушує норми міжнародного права [4, с. 8].

підписуючи конвенцію, держави зобов’язувалися «вживати заходів по-
передження» проти геноциду і «карати за його здійснення». однак, не зва-
жаючи на підписання цієї конвенції, злочин геноциду повторювався нео-
дноразово. Наразі, історія має такі приклади страшних геноцидів як: геноцид 
в югославії (1991), у руанді (1994), у сьєрра-леоне (1996).

історія розвитку формального закріплення цього терміну показує, що 
конвенція стала компромісом між науковою концепцією геноциду та інтер-
есами держав, що брали участь в її підготовці. конвенція була розроблена 
за для запобігання повторення міжнародного злочину та у разі його вчинен-
ня, були прописані норми, що офіційно закріплювали відповідальність за 
скоєне діяння. але як показав час, не всі ухвалені норми конвенції змогли 
попередити та запобігти новому прояву геноциду.

Найстрашнішим офіційно визнаним є геноцид за часів другої світової 
війни, але геноцидом сучасності можна назвати події, що відбувалися за 
часів громадянської війни в югославії 1991–1995 років. 
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у липні 1995 року загони боснійських сербів увійшли в сребреницю, 
оголошену радою безпеки ооН «зоною безпеки». практично не зустрівши 
опору з боку озброєних голландських військовослужбовців із числа «бла-
китних касок» ооН, війська сербського генерала ратко Младича влаштува-
ли у місті розправу над мусульманським населенням [5].

З метою судового покарання осіб, відповідальних за серйозні порушен-
ня міжнародного гуманітарного права і за злочин геноциду, що були вчине-
ні на території колишньої югославії з 1991 року, радою безпеки ооН був 
заснований Міжнародний трибунал, який є чинним на підставі глави VII 
статуту ооН, і функціонує відповідно до положень цього статуту [6, с. 267].

власне факт існування трибуналу є свідченням ефективності міжнарод-
ного права. Міжнародний трибунал по югославії встановив, що було вбито 
7000–8000 дорослих людей з числа боснійських мусульман. у 2007 році 
Міжнародний трибунал по колишній югославії кваліфікував такі дії сербів 
як «злочини геноциду». 

важливою також є інформація щодо того, як відбувається покарання 
осіб, що вчинили злочин. Засуджені відбувають покарання у спеціально об-
лаштованих місцях. при трибуналі в гаазі існує так звана Detention Unit – це 
місце, де їх утримують перед початком судового розгляду, під час суду 
і якийсь час після завершення судового розгляду. а потім засуджені відбу-
вають покарання у тих країнах, які погодилися утримувати їх у місцях 
ув’язнення на власній території. це відбувається таким чином: Міжнародний 
трибунал укладає спеціальні угоди з європейськими країнами, до яких пе-
редають осіб, засуджених трибуналом, для відбуття покарання [7, с. 544].

події в сребрениці двадцять років тому, незважаючи на їх оголошену 
«загальновідомість», продовжують залишатися одним з головних міфів су-
часної балканської історії. однак, дедалі більше зростає проблема визнання 
тих страшних подій, що відбулися у колишній югославії, геноцидом. цьому 
є офіційні докази, однак жоден політик, який перебуває при владі в сербії, 
незалежно від партійної приналежності, ще жодного разу не вживав термін 
«геноцид», говорячи про сребреницю [8]. протягом багатьох років сербські 
політики та органи правосуддя не поспішали залучати до відповідальності 
передбачуваних організаторів тих злочинів. 

але важливо також відзначити, що процеси по геноциду в сребрениці 
проходять і в інших міжнародних та національних судах. Насамперед, у са-
мій боснії, де створено спеціальна судова палата з військових злочинів. На 
перший погляд, ця палата є внутрішньодержавним судом, проте цей суд 
складається наполовину з іноземних суддів. перший вердикт по геноциду 
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в сребрениці було винесено у липні 2008 року (справа ступар та інші), 
згідно з яким семеро обвинувачених були визнані винними і отримали від 
38 до 42 років в’язниці, а четверо інших були виправдані.

підтвердженням того, що тема геноциду у сребрениці є й досі актуаль-
ною, є позиція російської Федерації, яка нещодавно проголосувала проти 
прийняття резолюції ооН з приводу подій 1995 року у сребрениці. постій-
ний представник росії при ооН віталій чуркін заявив, що в умовах від-
сутності консенсусу з даного питання в самій боснії і герцеговині (а як відо-
мо, парламент цієї країни не зміг прийти до єдиної думки, так само як 
і члени президії), прийняття у нинішньому вигляді резолюції рб ооН стало 
б абсолютно контрпродуктивним кроком і загострило б ситуацію в регіоні. 
За цей проект резолюції проголосували десять членів рб ооН, а чотири, 
у тому числі кНр, утрималися. раніше як белград, так і боснійські серби, 
виступали проти схвалення цього документа в ооН. Незважаючи на це, 
Міжнародний суд ооН в гаазі до сих пір кваліфікує події в сребрениці як 
геноцид [9].

таким чином, можна зробити висновок, що геноцид є одним з найтяжчих 
міжнародних злочинів. На жаль, геноцид – це явище, що існує і в сучасному 
світі, тому необхідно уявляти всю серйозність цього злочину, його історич-
ні приклади і наслідки.
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п. в. куліш1

сучАсні ЗАсоби врегулЮвАннЯ міжнАродниХ 
конФліктів (нА приклАді укрАЇни)

Як зазначено в п.1 ст.1 статуту ооН,основною метою діяльності ооН 
є підтримувати міжнародний мир і безпеку і з цією метою вживати ефектив-
ні колективні заходи для запобігання й усунення загрози миру і придушення 
актів агресії або інших порушень миру, та здійснювати мирними засобами, 
згідно з принципами справедливості й міжнародного права, налагоджування 
або вирішення міжнародних суперечок або ситуацій, які можуть призвести 
до порушення миру. тривалий період часу значну роль у вирішенні збройних 
конфліктів відігравали міжнародні звичаї – «закони і звичаї війни». Навіть 
у преамбулі до гаазької конвенції іі 1899 р. зазначалось, що поки не буде 
видано повнішого зводу законів війни, високі договірні сторони вважають 
доречним заявити, що у випадках не охоплених ухваленою конвенцією на-
селення та воюючі сторони залишаються під охороною та верховенством 
принципів міжнародного права, якими вони викарбувалися зі звичаїв, вста-
новлених між цивілізованими націями, законів людяності та вимог громад-
ської свідомості. однак віденською конвенцією про право міжнародних 
договорів 1969 р., було встановлено існування імперативної норми (jus 
cogens). саме таким, який має характер yus cogens і закріпився у сучасному 
міжнародному праві принцип мирного розв’язання міжнародних конфліктів. 

відповідно до п. 3 ст. 2 статуту ооН «усі члени організації об’єднаних 
Націй розв’язують свої міжнародні суперечки мирними засобами таким чином, 
щоб не наражати на загрозу міжнародний мир та безпеку і справедливість». 

1 Cтудентка 4 курсу слідчо-криміналістичного інституту Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого/
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окрім того, статут ооН передбачає можливість самостійного вибору учасни-
ками конфлікту, засобів, які вони вважають найбільш прийнятними для ви-
рішення даного спору. у ст. 33 статуту ооН зазначається: «сторони, які беруть 
участь у будь-якому спорі, продовження якого могло б загрожувати підтри-
манню міжнародного миру та безпеки, повинні передусім намагатися виріши-
ти спір шляхом переговорів, обстеження (слідчими комісіями), посередництва, 
примирення, арбітражу, судового розгляду, звернення до регіональних органів 
або угод чи іншими мирними засобами на вибір».

у ст. 5 розділу і Манільської декларації 1982 р. перелік таких способів, 
є трішки розширеним,адже окрім інших інститутів зазначається ще й про 
інститут «добрих послуг»: «держави прагнуть у дусі доброї волі і співро-
бітництва до якнайшвидшого і справедливого врегулювання своїх міжна-
родних спорів за допомогою будь-якого з таких засобів: переговорів, обсте-
ження, посередництва, примирення, арбітражу, судового розгляду, звернен-
ня до регіональних домовленостей або органів або іншими мирними 
засобами на власний вибір, включаючи добрі послуги».

13 квітня 2014 року, рада національної безпеки і оборони україни оголо-
сила про початок проведення антитерористичної операції на донбасі, яка 
триває вже понад 2 роки, а за останніми даними кількість жертв цієї війни 
сягнула цифри 10 тисяч – 2,5 тис. військових та 7,5 тис. мирних мешканців. 
багато суперечок виникає з приводу того чи є даний конфлікт міжнародним 
чи він є виключно внутрішньодержавним, однак необхідно зазначити, що 
в умовах глобалізації будь-які з видів конфлікту створюють серйозну загро-
зу світовій спільноті у зв’язку з можливістю їх розширення, небезпекою 
екологічних та військових катастроф, високою ймовірністю масових мігра-
цій населення, здатних дестабілізувати ситуацію в суміжних державах. саме 
тому світове товариство повинно бути в першу чергу зацікавленим в швид-
кому вирішенні даної проблеми.

Збройний конфлікт на сході україни Міжнародним комітетом червоно-
го хреста спочатку визначався як «міжнародний збройний конфлікт», однак 
остаточно його визнано «неміжнародним збройним конфліктом». водночас 
«Міжнародна амністія» розглядає події, що відбуваються на сході україни, 
як міжнародний збройний конфлікт, в якому також бере участь росія як 
своєю підтримкою повстанців, так і шляхом прямого військового втручання. 
За таких умов можливо визнати наявність в україні ознак обох зазначених 
видів збройних конфліктів і, відповідно, можливість та необхідність засто-
сування для вирішення цього конфлікту всього арсеналу міжнародних засо-
бів врегулювання спорів [2].
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у зв’язку з початком перевороту у криму україна наголошувала на необ-
хідності негайного скликання спільної комісії на рівні Міністерств оборони 
україни, сШа, великобританії і росії як учасників будапештського мемо-
рандуму з метою недопущення ескалації військового конфлікту в криму, 
спровокованого російськими військовими [6].

21 березня 2014 року постійна рада обсЄ на підставі запиту україн-
ського уряду ухвалила рішення про створення спеціальної моніторингової 
місії (сММ) в україні, мандат якої поширюється на всю територію держави 
для взаємодії місії з органами влади всіх рівнів, представниками громадян-
ського суспільства, етнічними та релігійними групами, місцевими громада-
ми з метою підтримання діалогу та зменшення напруження в країні [3]. 

також важливу роль у врегулюванні конфлікту на донбасі відіграли перего-
вори тристоронньої контактної групи які відбулися у Мінську, в групу входили 
україна, росія та обсЄ, а також представники сепаратистів самопроголошених 
дНр і лНр. результатом роботи контактної групи стало підписання так званих 
мінських угод, які закріплюють припинення вогню на сході україни і дотримання 
яких вимагають всі сторони конфлікту. угоди передбачали, зокрема, заборону на 
використання всіх видів озброєння і відведення від лінії зіткнення на 15 км з кож-
ного боку засобів ураження калібром понад 100 мм. Мінські угоди є першим 
узгодженим документом, який передбачав початок політичного процесу 
з розв’язання кризи. окрім того в ніч на 20 вересня сторони підписали меморан-
дум, який містив в собі дев’ять пунктів параметрів перемир’я. 

пізніше за підсумками переговорів в Мінську учасники контактної гру-
пи 12 лютого 2015 року підписали «комплекс заходів щодо виконання Мін-
ських угод», та узгодили «непідписну» спільну декларацію «нормандської 
четвірки» – президента україни петра порошенка, президента росії воло-
димира путіна, президента Франції Франсуа олланда і канцлера Німеччи-
ни ангели Меркель. у цьому контексті лідери схвалюють комплекс заходів 
з виконання Мінських угод, прийнятий і підписаний в Мінську 12 лютого 
2015 усіма, хто також підписав Мінський протокол від 5 вересня 2014 року 
і Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року. «лідери будуть робити 
внесок у цей процес і використовувати свій вплив на відповідні сторони, 
щоб сприяти виконанню цього комплексу заходів» [5].

Згаданій раніше спеціальній моніторинговій місії відведено провід-
ну роль в моніторингу виконання даного комплексу заходів, основним за-
вданням функціонування сММ на цьому напрямі є моніторинг за дотриман-
ням режиму припинення вогню, відведенням важкого озброєння та встанов-
лення сталого моніторингу ділянки українсько-російського державного 
кордону, який не контролюється урядом україни, а також виведення з тери-
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торії нашої держави всіх іноземних збройних формувань, воєнної техніки 
та найманців, включаючи роззброєння всіх незаконних групп [1].

відповідно до ст.36 статуту ооН рада безпеки уповноважується в будь – 
якій стадії спору, яка має характер, зазначений в статті 33, або ситуації по-
дібного ж характеру рекомендувати належну процедуру або методи врегу-
лювання. так, на підставі листа постійного представника україни при ор-
ганізації об’єднаних Націй від 28 лютого 2014 року на ім’я голови ради 
безпеки 28 квітня 2016 року відбулось 7683 – е засідання ради безпеки ооН, 
на якому пан Зерихун відзначив, що з моменту останнього розгляду радою 
безпеки питання про ситуацію в україні 11 грудня 2015 року були зареєстро-
вані деякі позитивні зрушення. Не в останню чергу це стосується того, що 
режим припинення вогню протягом останніх тижнів 2015 року в основному 
дотримувався. а пан ван бохем (Нова Зеландія) навпаки вважає, що у лю-
тому 2015 року рада схвалила пакет заходів щодо виконання Мінських угод, 
який передбачає ряд узгоджених кроків, спрямованих на припинення бойо-
вих дій, пом’якшення страждань людей і пошук шляху врегулювання кон-
флікту на сході україни. однак більш ніж через рік жодна з цих заходів 
повністю не виконана. Навіть перша і найголовніша узгоджена міра – невід-
кладне і повсюдне припинення вогню – постійно не виконується. 

отже, з вищезазначеного можна зробити висновок, що для вирішення кон-
флікту на донбасі було використано здебільшого такі мирні засоби вирішення 
спору як переговори, спостереження, а також добрі послуги, які виражалися, 
наприклад, в організації переговорів президентом білорусії лукашенко. окрім 
того, як заявив спецпредставник обсЄ Мартін сайдік у Мінську,необхідне по-
середництво Міжнародного комітету червоного хреста в питанні звільнення 
полонених на донбасі, мовляв, це сприятиме більш об’єктивній оцінці масшта-
бу проблеми по обидва боки [4].однак, як ми можемо спостерігати, конфлікт на 
східній частині нашої держави не вирішено і нині. виходить, що застосовані 
засоби мирного вирішення конфліктів є недіючими? 

Нещодавно, 20 вересня 2016 року в штаб-квартирі ооН в Нью-йорку 
почала роботу 71 – ша сесія генеральної асамблеї, щорічні загальні дебати 
тривали до 26го вересня. виступ президента україни було призначено на 
21ше вересня, у своєму зверненні порошенко закликав юНісеФ втрутити-
ся та запобігти катуванню дітей, яких начебто проросійські незаконні зброй-
ні формування взяли у заручники, а також звернув увагу на необхідність 
неухильного виконання рішення виконавчої ради юНеско щодо запро-
вадження моніторингу ситуації в арк на інституційному рівні. 

п. порошенко також процитував черчілля, який закликав «сумлінно 
дотримуватися статуту ооН та виважено і тверезо рухатися вперед, не пре-
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тендуючи на інші землі та скарби, не прагнучи свавільно контролювати 
думки інших людей». президент зазначив, що такий підхід є єдиним мож-
ливим шляхом зберегти нашу унікальну організацію та весь світ від ката-
строфи глобальної війни. 
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деЯкі питАннЯ термінологіЇ у проЦесі 
гАрмоніЗАЦіЇ ЗАконодАвствА укрАЇни 

і ЗАконодАвствА Єс

Не новина, що україна є складовою частиною Європи, а як результат, 
і європейської культурної і, в деяких випадках, правової традиції. На сьогод-
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нішній день україна все більше займається інтеграцією з європейським 
співтовариством, ця інтеграція проходить в умовах національного відроджен-
ня, зростаючого усвідомлення народом україни своєї європейської ідентич-
ності та національних інтересів. 

З підписанням угоди про асоціацію між україною з одного боку та Єв-
ропейським союзом з іншого, виникло питання щодо адаптації національ-
ного законодавства до законодавства Єс. цей процес є об’єктивно необхід-
ним у процесі інтеграції, що стрімко набирає обертів. але серед низки пи-
тань, які виникають між суб’єктами інтеграції, хотілося б зосередити увагу 
на проблемі термінології, яка використовується в процесі гармонізації за-
конодавства. 

перш за все треба почати з актуального питання, яке стосується відмін-
ності таких термінів як «адаптація», «імплементація» і «гармонізація». 
актуальним це питання є тому, що усі ці три терміни присутні в тексті уго-
ди та їм не надано легального визначення, що має наслідком неясне розу-
міння тексту угоди про асоціацію між україною та Єс звичайним українцем. 
Низка вчених приділяли увагу спільному та особливому в механізмах за-
стосування цих понять безпосередньо в угоді про асоціацією україни з Єс. 
тарасов о. в. у своїй праці «адаптація, імплементація чи гармонізація 
права Єс?» досліджує це питання і доходить висновку, що на відміну від 
адаптації та гармонізації, імплементація завжди пов’язана з загальновизна-
ним універсальним принципом сумлінного виконання міжнародних 
зобов’язань. адаптація ж охоплює процес пристосування до умов зовніш-
нього середовища, що змінюється, і, треба відмітити, адаптація може бути 
як обов’язковою, так і необов’язковою. внаслідок того, що україна не є чле-
ном Єс, право Єс не є обов’язковим для неї з формально-юридичної позиції. 
однак, україна в угоді про асоціацію з Єс взяла на себе міжнародно-право-
ве зобов’язання адаптувати своє законодавство до права Єс. тому, тара-
сов о. в. вважає, що з техніко-юридичної точки зору більш чітким буде 
вказівка на необхідність імплементації саме угоди про асоціацію з Єс 
шляхом адаптації законодавства україни до права Єс, а не імплементації 
самого права Єс [1, с.33].

власне, Закон україни № 1629 – іV від 18 березня 2004 р. й отримав на-
зву «про Загальнодержавну програму адаптації законодавства україни до 
законодавства Європейського союзу». Що ж стосується гармонізації, то сам 
термін стосується не лише національного законодавства, а й має відношен-
ня до різноманітних корпоративних і технічних норм, стандартів, методоло-
гій, практик та ін., що має вплив на функціонування економічної системи 
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суспільства. до того ж, гармонізацію можна розуміти як поняття, що є то-
тожним адаптації, але тільки у вузькому сенсі щодо національного законо-
давства[1, с.36].

аналізуючи інші терміни, які застосовуються у європейському законо-
давстві, та у законодавстві україни, треба брати до уваги вітчизняний досвід, 
який може не повністю відповідати європейським поняттям. так, трих-
ліб к. о. звертає увагу на такі загальновживані терміни, як «право», «закон», 
«верховенство права», «правова держава». Наприклад, у слов’янських мовах 
термін «закон» походить від «покону», що є синонімомзвичаю, тобто за-
кон розуміли як першопочаток, усталену форму регулювання суспільних 
відносин. це поняття означало нормативне правило, що обмежує свободу 
поведінки особи для досягнення загального правопорядку. у європейському 
праві термін «закон» означає безпосередньо нормативний припис держави. 
Щодо терміна «право», то на русі воно сприймалося виключно як справед-
ливість, істина, а в Європі історично означало і справедливість, і закон як 
обов’язкове правило. тому, в європейській правосвідомості, на відміну від 
давньоруської, не було протиставлення між правом (справедливістю) і за-
коном (нормативним приписом держави). Як результат, правова терміноло-
гія впливає на офіційне тлумачення юридичних норм. так, в Європейській 
конвенції з прав людини та у практиці Європейського суду з прав людини 
застосовують два терміни – «право» (law) і «закон» (the law), які, як правило, 
ототожнюють. в українському ж законодавстві, терміни «право» і «закон» 
різняться [2,c. 293]. 

іншою, більш «неприємною» з точки зору невідповідності термінології, 
проблемою є невідповідність перекладу термінів. За приклад можна взяти 
порівняння деяких термінів в українському законодавстві з англійськими від-
повідностями. так, Міщенко в. Я. досліджувала термін «товариство» як гі-
перонім та гіпоніми, які йому підпорядковані: «підприємницьке товариство» 
та «не підприємницьке товариство». в свою чергу, термін «підприємницьке 
товариство» сам є гіперонімом і йому підпорядкована низка согіпонімів 
(окремі види товариств). ці терміни зазначені в цивільному кодексі україни, 
а також існують різні англійські переклади. Морфо – синтаксичний і семан-
тичний порівняльний аналіз дозволили виявити розбіжності у системних 
відношеннях на певних рівнях гіперон-гіпонімічної ієрархії, а саме:для 
окремих видів товариств у англійський мові відсутній однаковий гіперонім, 
яким в українській мові слугує «товариство». в англійській мові товариство 
може позначатися словами «partnership», «association» та «company». ви-
ходячи з положення про структурну й понятійну вмотивованість терміну, 
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в. Я. Міщенко робить припущення, що вживання синонімічних лексем 
в якості ключового категоріального компонента в гіперон-гіпонімічній ієрар-
хії англійських еквівалентів обумовлено певними, суттєво важливими для 
передачі змісту, відмінностями понять, які в англомовній терміносистемі ци-
вільного права виражені термінами «partnership», «association», «company».

Зіставний аналіз системних відношень між термінами в тексті оригі-
налу та між еквівалентами термінів у тексті перекладу дозволив виявити 
певні порушення формально-семантичних гіперогіпонімічних відношень 
між англійськими еквівалентами українських термінів цивільного права, 
що позначають види товариств. ці порушення вказують на розбіжності 
в системних відношеннях між термінами в мові оригіналу та мові пере-
кладу на рівні понять, а саме на наявність категоріального протиставлен-
ня понять в одній терміносистемі і відсутність такого протиставлення 
в іншій, що становить проблему перекладу. це може стати джерелом 
неясності, що у подальшому, в процесі інтеграції з європейським правом, 
яке також користується англійською мовою, викликає невідповідність [3, 
с. 190]. 

питання, які стосуються термінології, мають великий вплив на фор-
мування національного законодавства та законодавства Єс. різні розу-
міння однакових термінів, особливості перекладу, схожі за своїм сенсом 
поняття: все це потребує з одного боку, більш ретельного дослідження 
з боку науковців, з іншого – нормального регулювання з боку україни та 
Європейського союзу, яке, в свою чергу, залежить передусім від передо-
вої думки в науці. Наближення загально правової термінології відбува-
ється на основі формування спільних підходів для регулювання невідпо-
відностей або неточностей [4, с. 54]. тому, необхідно було б сформувати 
такі підходи. після підписання угоди про асоціацію між україною та 
Єс розпочинається адаптація законодавства. угода про асоціацію між 
україною та Єс передбачає більш конкретні і ширші зобов’язання з на-
ближення законодавства україни до законодавства Єс,зокрема, перед-
бачається зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки від-
повідності, створення зони вільної торгівлі протягом перехідного періо-
ду (до 10 років), моніторинг з оцінки наближення законодавства україни 
до законодавства Єс[5, с. 131]. 

після вступу в Євросоюз адаптація припиняє свою дію, починаєфунк-
ціонуватибільшефективниймеханізмповноїгармонізаціїзаконодавства. 
тому, в цей період адаптації треба було б приділяти більше уваги термі-
нології, яка є «основою, на якій стоїть законодавство». прикладом спіль-
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ного підходу для регулювання цих питань може бути створення універ-
сального глосарія, робота спеціальної комісії із відповідності терміноло-
гії, офіційні тлумачення. для деяких моментів, які є загалом вивченими 
в науковому полі, але не зрозумілими пересічному громадянину, бажано 
було б створити спеціальні роз’янення. проблема правового нігілізму не 
є предметом цієї статті, але дійсно складні питання, які мають для гро-
мадян виключну значущість, мають бути доведені до загального відома 
на рівні держави. 

Загалом, рішення всіх термінологічних проблем залежать від їх дослі-
дження, яке вже повністю покладається на науковців.
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л. б. кушнір1

ФіЗичнА особА Як суб’Єкт міжнАродного 
прАвА

проблема визнання людини як суб’єкта міжнародного права бере свій 
початок з хх століття. На початку хх століття учасниками міжнародних 
відносин вважались лише держави, але поява нових суб’єктів у вигляді між-
народних організацій та інших утворень підштовхнуло розвиток і розши-
рення кола суб’єктів, і наразі пройшовши довгий шлях дискусій науковців 
і випадків закріплених практикою міжнародних відносин ми маємо відповідь 
на питання, чи є насправді людина (фізична особа) суб’єктом міжнародного 
права. 

перш за все розглянемо позиції різних сторін, так би мовити таборів при-
хильників та противників визнання людини суб’єктом міжнародного права. 
у науці міжнародного права питання міжнародної правосуб’єктності фізичної 
особи розглядається від її повного невизнання (лукашук і. і., тункін г. і., 
черниченко с. в., ганюшкін б. б., Мугерва Н., Шварценбергер г., броунлі Я., 
Шоу М. Н., хайд ч. та ін.), визнання специфічної, обмеженої, особливої 
правосуб’єктності, або несуверенних суб’єктів міжнародного права (дмитрі-
єв а. і., ігнатенко г. в.,кассезе а., ковлер а. і., березовські с., та ін.), до 
безумовного визнання такої правосуб’єктності (дженіс М., кей р., бредлі е., 
буткевич в. г., едуардо хіменес де аречага, лаутерпахт г., Фердросс а., тим-
ченко л. д., Мюллерсон р. а., Захарова Н. в. та ін.) [1, с. 25, 26].

в основному прихильниками табору неприйняття фізичної особи як 
суб’єкту міжнародного права є науковці примату національного права. також 
неприйнятним було таке положення і у часи срср, радянська доктрина між-
народного права, аж до припинення існування срср,категорично запере-
чувала міжнародну правосуб’єктність фізичних осіб, оскільки вона виходи-
ла з того, що індивід не може мати ні правоздатності, ні дієздатності у між-
народних, міждержавних правовідносинах. черниченко с. в. стверджував 
і категорично наполягав на тому, що «індивіди ні за яких умов не є і не мо-
жуть бути суб’єктами міжнародного права», до того ж, «оскільки існують 
об’єктивні межі міжнародного права як права, що регулює міждержавні 
відносини і не розповсюджується безпосередньо на індивідів, форми його 
впливу на положення індивідів визначаються його природою. Зміна цих форм 
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можлива лише в результаті зміни природи міжнародного права, його 
об’єктивних меж. але така зміна означатиме кінець міжнародного права» 
[2, с. 16, 17].

На мою думку, такі твердження на сьогоднішній день вже втратили свою 
актуальність, оскільки практика показує, що фізичні особи все частіше на-
бирають важливості в просторі міжнародного права. З кожним днем розви-
ток інституту прав людини набирає обертів і світ переходить на концепцію 
максимального зосередження на людині, особистості як основної складової 
будь-яких відносин і основи для всіх прав та обов’язків в площині існуючо-
го права. тому говорити про те, що людина не може бути суб’єктом міжна-
родного права, і це преференція виключно більших суб’єктних утворень на 
зразок класичних держав та міжнародних організацій на сьогоднішній день 
вже безглуздо, оскільки це не відповідає реаліям сучасних міжнародних 
відносин.

На підтвердження моєї думки є багато робіт сучасних науковців, які 
акцентують увагу на тому, що людина давно стала невід’ємним суб’єктом 
міжнародного права і аргументують це певними подіями в міжнародному 
просторі, що чітко ставлять людину на місце повноправного суб’єкта. од-
ними з найперших переконливих згадок про правосуб’єктність фізичної 
особи в міжнародному праві є матеріали Нюрнберзького процесу.

у ході Нюрнберзького процесу захист окрім іншого використав класич-
ну концепцію держави як єдино можливого суб’єкта міжнародного права. 
адвокати (г. Ярайсс, о. Штамер, а. Зейдль та ін.) прямо зазначали, що від-
повідальність повинна нести Німеччина, а не окремі фізичні особи, посила-
ючись на концепцію «державного акту» і стверджуючи: там, де розглядува-
на дія була дією, здійсненою державою, особи, які практично здійснили її, 
не несуть особистої відповідальності, а залишаються під захистом доктрини 
про суверенність держави .

таким чином, для обгрунтування притягнення головних військових зло-
чинців до міжнародної кримінальної відповідальності Мвт довело-
ся розв’язати, як мінімум, дві фундаментальні методологічні проблеми. 

перша – чітко й однозначно висловитися на користь міжнародної 
правосуб’єктності фізичних осіб. головний обвинувач від великобрита-
нії х. Шоукросс у заключній промові зазначив: «говорять, наприклад, що 
тільки держави, а не окремі особи є суб’єктами міжнародного права. проте 
такого положення в міжнародному праві не існує. досить лише згадати су-
дове переслідування за піратські дії, порушення блокади або за шпигунство, 
щоб наштовхнутися на численні приклади притягнення окремих осіб до 
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відповідальності згідно з нормами міжнародного права. Завжди визнавало-
ся, що вчинення військових злочинів робить окремих осіб суб’єктами між-
народного права» [3, с. 201].

Як бачимо, офіційна позиція представника великобританії щодо визна-
ння міжнародної правосуб’єктності людини висловлена досить зрозуміло. 
друга методологічна проблема полягала в посиланні захисту на особисту 
неосудність чиновників, діючих від імені суверенної держави. головний 
обвинувач від великобританії х. Шоукросс відмітив: «дивно бачити, що 
підсудні, які, діючи як члени германського уряду, захопили більшість євро-
пейських держав і грубо зневажали їх суверенні права, … самі волають до 
містичної сили святості суверенітету держави. … абсолютно безпідставною 
є точка зору, що положення міжнародного права виключають кримінальну 
відповідальність держав і що, оскільки, будучи суверенними, держави, не 
повинні зазнавати примусів, а всі їх дії є законними. справа в тому, що аб-
солютний суверенітет, у попередньому значенні цього слова, на щастя, пере-
став існувати. це поняття абсолютно не відповідає зобов’язанням, що на-
кладаються будь-яким міжнародним договором». проблема полягала в об-
грунтуванні одночасної міжнародно-правової відповідальності головних 
військових злочинців як фізичних осіб і Німеччини як суверенної правової 
особи. На думку р. а. руденка, «в даному випадку не лише гітлерівська 
держава порушила норми міжнародного права, наслідком чого є заходи, 
прийняті щодо держави, а й окремі фізичні особи, здійснюючи ці акти по-
рушень, персонально вчинили кримінальні злочини, за які вони згідно зі 
статутом трибуналу підлягають кримінальній відповідальності перед Між-
народним військовим трибуналом» [3, с. 202,203].

тобто фізичні особи перетворюються в самостійних суб’єктів міжнарод-
ного права при вчиненні кримінальних злочинів, що ми бачимо із матеріалів 
Нюрнберзького процесу.

трибунал підтримав позицію обвинувачення й відкинув доктрину «дер-
жавного акта», що нібито захищає фізичних осіб від кримінального пока-
рання. таким чином, Мвт сформулював принцип персональної відповідаль-
ності фізичної особи за вчинення міжнародних злочинів. цей принцип було 
підтверджено резолюціями генеральної асамблеї ооН, практикою міжна-
родних трибуналів ad hoc (статут Міжнародного трибуналу з військових 
злочинів на території колишньої югославії – ст.7, п.1; статут трибуналу по 
злочину геноциду в руанді – ст.6 та ін.), і ліг в основу статуту Міжнародно-
го кримінального суду (ст. 25). крім того, він знайшов своє відбиття в до-
кументах комісії міжнародного права ооН[3, с. 203].
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отже з матеріалів Нюрнберзького процесу ми можемо зробити висновок, 
що правосуб’єктність фізичної особи в міжнародному праві мала місце вже 
в першій половині хх століття. 

прихильником правосуб’єктності людини в міжнародному праві 
є о. в. тарасов. у своїй роботі «суб’єкти міжнародного права: проблеми 
сучасної теорії» він висловив свою аргументовану позицію з цього питання.

у своїй роботі він звертається до основ правової персонології та аксі-
ом, які дають можливість описати персону, як суб’єкт міжнародного і вза-
галі будь-якого провового простору. перша аксіома правової персонології 
чітко визначає, що суб’єктом права може бути тільки людина і людський 
колектив, а не об’єкти живої й неживої природи, міфологічні герої й т. ін. 
стосовно міжнародного права ця аксіома отримує дещо інше звучання, 
тому що супротивниками міжнародної правосуб’єктності людини пропо-
нувався критерій «колективність» суб’єктів міжнародного права. у цьому 
випадку перша аксіома правової персонології з уточненнями звучить так: 
суб’єктом міжнародного права може бути тільки людина і людський колек-
тив [4, с. 210].

друга аксіома правової персонології однозначно визначає, що суб’єкт 
права повинен мати свою персонативну форму. для людини такою формою 
виступає правова форма фізичної особи. стосовно міжнародного права немає 
жодних методологічних обмежень щодо визнання цієї форми як фізична 
особа міжнародного права.

третя аксіома правової персонології говорить, що людина є обов’язковим 
і первинним суб’єктом будь-якої правової системи. із цієї аксіоми логічно 
виводиться четверта, що забороняє правову деперсоніфікацію людської осо-
бистості. 

Можливостей довести, що людина є суб’єктом міжнародного права, 
безліч. Найпростіший – звернутись до норм міжнародного права, що закрі-
плюють міжнародно-правовий статус людини. Якщо є правовий статус, то 
повинен бути і його носій. саме цим традиційним шляхом більшість юрис-
тів-міжнародників дійшли висновку про наявність міжнародної 
правосуб’єктності людини [4, с. 211].

у висновок хочу сказати, що на сьогоднішній момент, сучасна доктрина 
міжнародного права беззаперечно йде шляхом визнання людини (фізичної 
особи) суб’єктом міжнародного права. це ми можемо побачити з великої 
кількості наукових робіт сучасних науковців та напрямку міжнародно-право-
вої практики. 
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в. і. лабадін1

міжнАродно-прАвове регулЮвАннЯ відносин 
між укрАЇноЮ тА ЄвропеЙським соЮЗом

питання інтеграції україни до Європейського союзу (далі – Єс) набуло 
значної актуальності після здобуття нашою державою незалежності. З цим 
моментом пов’язують початок активної фази двостороннього співробітни-
цтва щодо розширення спектру взаємовідносин україна – Єс, та їх відпо-
відного правового регулювання.

Як зазначає о. в. стрєльцова, за період становлення україни як суверен-
ної, незалежної держави сформувалася система правових засад співробітни-
цтва з Єс, яка включає чотири основні складові. по-перше, це фундаменталь-
ні, основоположні акти міжнародного права; по-друге, це міжнародні догово-
ри, укладені між україною і Єс, як широкомасштабного (комплексного), так 
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і галузевого характеру; по-третє, складовою системи правових засад регулю-
вання відносин нашої держави і Єс є програмні, рекомендаційні, декларатив-
ні та інші документи Єс з питань співробітництва з україною (акти soft law); 
по-четверте, це «внутрішні» правові документи – джерела вторинного права 
Єс, тобто акти, ухвалені інституціями Єс щодо україни, а також вітчизняні 
євроінтеграційні законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти. складо-
ві системи правових засад співробітництва україни і Єс відрізняються за 
юридичною силою, правовою природою, колом суб’єктів правотворчої ді-
яльності та межами дії, але разом становлять спільні правові досягнення 
і підґрунтя для розвитку відносин між україною і Єс [1]. 

основу міжнародно-правового регулювання відносин між україною та 
Європейським союзом складають два міжнародні договори: угода про парт-
нерство і співробітництво між україною і Європейськими співтовариствами 
та їх державами-членами від 14 червня 1994 р., ратифікована україною 
10 листопада 1994 р. (далі – упс) [2], та угода про асоціацію між україною, 
з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з другої сторони, що була 
підписана 21 березня і 27 червня 2014 р., і ратифікована україною та Євро-
союзом 16 вересня 2014 р. (далі – угода про асоціацію) [3].

упс стала першим документом, в якому було визначено характер та 
особливості взаємовідносин між україною та Єс, а відповідно до статті 1 
цієї угоди цілями партнерства стали: забезпечення у відповідних рамках 
політичного діалогу між сторонами, який сприятиме розвитку тісних по-
літичних відносин; сприяння розвитку торгівлі, інвестицій і гармонійних 
економічних відносин між сторонами і, таким чином, прискоренню їхнього 
сталого розвитку; створення основ взаємовигідного економічного, соціаль-
ного, фінансового, цивільного, науково-технічного та культурного співро-
бітництва; підтримка зусиль україни по зміцненню демократії і розвитку її 
економіки та завершенню переходу до ринкової економіки [2].

продовжуючи курс на євроінтеграцію, між україною та Єс з 2007 по 
2011 рр. було проведено 21 раунд переговорів щодо підготовки тексту нової 
угоди про асоціацію, а також 18 раундів переговорів щодо створення зони 
вільної торгівлі [4, с. 428]. відтак у 2014 році відбулося підписання угоди 
про асоціацію між україною та Євросоюзом [3]. 

отже, станом на сьогодні, досліджувати угоду про партнерство і спів-
робітництво [2] слід у взаємозв’язку з угодою про асоціацію [3].

Як вказує т. М. анакіна, за своєю правовою природою угода про асоці-
ацію [3], як і упс [2], є двостороннім міжнародним публічним договором, 
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який визначає режим міжнародного співробітництва між україною та Єс 
і його 28 – ма державами-членами, і відноситься до так званих «змішаних 
угод», оскільки їх предмет повністю не охоплюється виключною компетен-
цією союзу, а отже, низка його норм стосуються спільної компетенції Єс 
і держав – членів союзу[5]. [5, с. 125]. однак ототожнювати призначення та 
сутність цих документів не можна. аналіз предмета досліджуваних догово-
рів дозволяє дійти висновку, що предмет угоди про асоціацію [3] є значно 
ширшим за предмет упс [2]. окрім традиційних сфер двостороннього 
співробітництва – економічної (у тому числі торговельної, інвестиційної, 
комерційної), соціальної, культурної, науково-технічної, угода про асоціацію 
[3] регулює питання співпраці у сфері зовнішньої та безпекової політики, 
військового співробітництва, юстиції, розвитку людського потенціалу, гро-
мадянського суспільства тощо.

в. М. стешенко додатково акцентує увагу на тому, що угода про асоці-
ацію між україною та Європейським союзом є двостороннім, закритим 
міжнародним договором змішаного типу, об’єктом якого є політичні та 
економічні питання [6, с. 265].

переходячи у суто правову площину співвідношення досліджуваних 
актів, слід акцентувати увагу на такому: оскільки упс [2] та угода про 
асоціацію [3] мають практично тотожний предмет регулювання, то з при-
йняттям останньої одночасно має вирішуватись питання про пріоритет норм 
конкретного акту та про втрату чинності певних правил чи правового до-
кумента в цілому.

відповідно до статті 479 угоди про асоціацію [3, ст. 479] угода про 
партнерство і співробітництво [2] разом з протоколами до неї втрачає чин-
ність. ця угода про асоціацію замінює вищезгадану угоду. 

однак назване положення почне діяти лише після набрання чинності 
угодою про асоціацію [3], а тому слід звернути увагу безпосередньо на про-
цедуру набрання чинності цього міжнародного договору. це питання зна-
ходить своє врегулювання у статті 486 угоди про асоціацію, де зазначено, 
що ця угода набирає чинності в перший день другого місяця, що настає 
після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або остан-
нього документа про затвердження [3, ст. 486]. На момент підготовки нашої 
статті лише одна з країн – членів Єс, а саме Нідерланди, не передала рати-
фікаційну грамоту щодо угоди про асоціацію. отже, повністю ця угода на 
поточний момент не є чинною.

при цьому необхідно зазначити, що угода про асоціацію почала частко-
во діяти з 1 листопада 2014 р. про цей юридичний факт йдеться у вербаль-
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ній ноті генерального секретаріату ради Європейського союзу [7], яка пе-
редбачає, що розділи, які регулюють політичні відносини сторін (так звана 
політична частина угоди) почали діяти саме з 1 листопада 2014 р. Фактично 
це означає, що положення упс, які регулювали відповідні питання, втрати-
ли чинність з моменту початку дії політичної частини угоди про асоціацію. 
однак в період такого тимчасового застосування угоди ті норми упс, що 
не охоплюються цим тимчасовим застосуванням, продовжують застосову-
ватись.

слід також наголосити, що відповідно до вербальної ноти [7], з 1 січня 
2016 р., до повного набрання чинності угодою про асоціацію [3], почав ді-
яти (у порядку тимчасового застосування) розділ IV»торгівля та пов’язані 
з торгівлею питання», який передбачає поступове створення зони вільної 
торгівлі між сторонами. 

особливість полягає у тому, що положення про створення глибокої та 
всеосяжної зони вільної торгівлі є досить прогресивним, оскільки такий 
правовий режим є ширшим, ніж зона вільної торгівлі у традиційному розу-
мінні. він покликаний забезпечити тісну економічну інтеграцію україни та 
Євросоюзу, адже передбачено не лише суттєву лібералізацію торговельних 
відносин, тобто усунення тарифів чи квот, а й уніфікацію законодавства 
і нормативно-регуляторної бази. у разі ефективного застосування цієї час-
тини угоди будуть створені практично такі ж умови для торгівлі між укра-
їною та Єс, що мають місце у торгівлі всередині союзу [8, с. 298].

Якщо вести мову про набрання чинності угодою про асоціацію [2] у ці-
лому, то з боку Єс ратифікаційну процедуру не завершили лише Нідерлан-
ди, де парламент погодився ратифікувати документ, але під час квітневого 
референдуму 2016 року громадяни цієї країни висловилися проти угоди. 
Наразі прем’єр – міністр Нідерландів, не бажаючи блокувати документ, за-
пропонував долучити до нього додаткову декларацію, із якою мають пого-
дитись усі країни – учасниці угоди про асоціацію. у декларації планується 
наголосити, що угода про асоціацію не є вступним етапом до членства 
україни у Європейському союзі.

З огляду на викладене, можна зробити висновок, що на поточний момент 
міжнародно-правове регулювання відносин між україною та Євросоюзом 
здійснюється одночасно на підставі як угоди про партнерство і співробіт-
ництво між україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-
членами [2], так і угоди про асоціацію між україною, з однієї сторони, та 
Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 
і їхніми державами-членами, з іншої сторони [3]. таке регулювання зумов-
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лено тим, що угода про асоціацію [3] почне діяти у повному обсязі лише 
після завершення ратифікаційної процедури, однак внаслідок домовленості 
між сторонами частково ця угода вже діє у порядку тимчасового застосу-
вання, що зумовлює втрату чинності відповідними положеннями угоди про 
співробітництво [2], які спрямовані регулювання того ж кола відносин.
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н. с. лаврикова1

перспективи ЄвроінтегрАЦіЇ укрАЇни

Європейська інтеграція як політико-правовий і соціально-економічний 
феномен викликає інтерес у представників різних наукових дисциплін, осо-
бливо юриспруденції. для україни, як і для більшості інших постсоціаліс-
тичних країн Європи, проблематика європейської інтеграції набула актуаль-
ності через прагнення отримати членство в цьому престижному міждержав-
ному об’єднанні. 

стратегічний курс україни повинен будуватися на забезпеченні її на-
ціональних інтересів, самовизначенні своєї ролі та місця в структурах євро-
пейської співдружності. Наша держава повинна виробити певні ціннісні 
мотивації та орієнтири, які дозволять її визначити своє місце та роль у світо-
вій спільноті.

саме національний інтерес є тим, від чого повинна відштовхуватися 
держава, щоб досягти своєї мети. Національний інтерес – це узгоджена су-
купність інтересів людини, груп індивідів, суспільства загалом та держави. 
система національних інтересів передбачає суспільний консенсус щодо 
значимих головних уявлень, а також освоєння базовим суб’єктом суспільства 
мислення в категоріях інтересу. Національні інтереси задані або усталеними 
чинниками (географічне положення, цивілізаційна ідентичність, стадіальний 
стан суспільства), або ж тими чинникам, які повільно зазнають змін ( якісні 
характеристики економіки, частка у світовому господарстві, наявність зна-
чних ресурсів). важливі зміни національних інтересів відбуваються за доби 
трансформаційних процесів у країні, зміни великого регіону або світового 

1 студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.
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співтовариства загалом, коли контекст існування конкретного суспільства 
стрімко змінюється, що вимагає переосмислення всієї системи інтересів. 
Національний інтерес стає вищим, останнім обґрунтуванням розумності та 
необхідності тієї чи тієї політичної лінії, державницького курсу [1].

взагалі «європейський вибір» не був варіантом виразу внутрішніх 
устремлінь чи артикуляцій національних інтересів. цей вибір став одним із 
інструментів утвердження та здійснення самої влади, її багатофункціональ-
ним стабілізатором. він давав можливості самовизначення, формальної 
самоіндентифікації, презентації привабливої політичної програми.» Євро-
пейський вибір», залишаючись декларацією, одразу почав «працювати» на 
владу і не накладав надто важких, принаймні чітких обов’язків. він був 
важливим атрибутом ведення публічної політики, яка у більшості ключових 
моментів не збігалась з ключовими пріоритетами та спрямованістю прак-
тичних дій влади. проблема тут полягала ще й у тому, що в україні було і є 
багато прихильників східного вектора об’єднання [1].

На сьогодні країни заходу ігнорують інтереси україни. оскільки не ба-
чать у ній стабільної гарантії міждержавних взаємовідносин. тому україна 
повинна стати самодостатньою незалежною державою з власними націо-
нальними інтересами, цінностями та орієнтирами, а не бути розмінною 
монетою в геополітичних ігрищах. Я вважаю, що наша держава, як маргінал 
перебуває на межі двох культур та цивілізацій – європейської та євразійської. 
розщеплення національної ментальності стає проблемою для формування 
національної стратегії розвитку держави. Якщо ж україна обрала європей-
ський вектор розвитку, то цілей, яких вона прагне досягти не повинні бути 
записані лише на папері, а повинні робитися конкретні дії для досягнення. 

для вступу до Європейського союзу україна не повинна забувати і про 
виконання своїх зобов’язань за статутом ради Європи та міжнародними до-
говорами укладеними в межах цієї міжнародної організації. оскільки дотри-
мання таких зобов’язань та положень Європейської конвенції з прав людини 
є безпосереднім індикатором визнання та поваги до основних європейських 
цінностей: прав людини, демократії, верховенства права. україна є стороною 
таких важливих міжнародних договорів ради Європи у сфері прав людини як 
Європейська конвенція з прав людини, Європейська хартія регіональних мов 
або мов меншин, рамкова конвенція про захист національних меншин, Євро-
пейська соціальна хартія та ін. Наприклад, україна ратифікувала Європейську 
хартію регіональних мов або мов меншин у 2003 р., а у 2006 р. вона на була 
чинності для нашої держави. у липні 2010 р. на підставі доповіді, наданої 
національною владою, комітет Міністрів ухвалив першу рекомендацію сто-
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совно ситуації в україні, яка складалася з семи пунктів. рекомендація, серед 
іншого, закликала розробити в тісній взаємодії з представниками мов меншин 
структуровану освітню політику з питань регіональних мов або мов меншин 
та забезпечити носіям мов меншин право здобувати освіту своїми мовами. 
увагу також було звернено на необхідність вжиття заходів для захисту та 
сприяння розвитку окремих мов,які знаходяться під загрозою зникнення [2]. 
Що ж стосується виконання україною зобов’язань по Європейській конвенції 
з прав людини, то тут варто зазначити, що наша держава активно співпрацює 
з комітетом Міністрів ради Європи, який і здійснює нагляд за виконанням 
державами рішень Європейського суду з прав людини [3, с. 124–156]. варто 
також зауважити, що у межах ради Європи проводиться моніторинг дотри-
мання зобов’язань за статутом ради Європи та численними договорами, 
укладеними в рамках цієї міжнародної організації [4, с. 1–11].

На сьогодні відкритим залишається питання створення в україні окре-
мого міністерства або Національного агентства з питань євроінтеграції. 
у будь-якому випадку обрана установа повинна мати сильну інституційну 
потужність – розгалужену структуру, широкий набір повноважень – і тісно 
співпрацювати як з усіма профільними відомствами на центральному рівні, 
так і з регіональною та місцевою владою [5].

На мою думку, для ефективного вступу до Єс органи, які ставлять собі 
за мету євроінтеграцію повинні існувати в усіх органах виконавчої влади це 
повинно наблизити україну до Євросоюзу. 

для того щоб україна вступила в Європейський союз вона повинна за-
безпечити динамічний внутрішній розвиток, який передбачив би створення 
надійних механізмів для євроінтеграції; побудувати конкурентоспроможну 
економіку, здатну стабільно функціонувати в разі появи кризових явищ 
впровадження європейських норм і стандартів в економіку, соціальну по-
літику, освіту, науку та техніку; адаптації українського законодавства до 
правових норм Єс; розвитку та поглиблення регіональної інтеграції, вста-
новлення та поглиблення прямих контактів із державами-членами та канди-
датами в члени Євросоюзу.

одним із базових механізмів приведення національного законодавства 
у відповідності до права Єс виступає тлумачення норм національного за-
конодавства у дусі норм права Єс не лише під час правотворчості, але й на 
рівні правозастосування. крім того, адаптуючи законодавство україни, необ-
хідно забезпечити не лише його відповідності acquis communautaire, але 
й механізм його виконання, оскільки часто навіть найдосконаліший норма-
тивний акт на практиці досить важко реалізувати. до процесу адаптації за-
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конодавства необхідно підходити більш широко, оскільки вона включає 
видову різноманітність процесів зміни системи права, ключовим компонен-
том яких є активний і планомірний вплив на національну структуру права 
(або її сегментів) з метою забезпечення належної міри функціональної та 
(або) структурної подібності національного правопорядку до вибраного по-
літичним шляхом модельного аналога і, таким чином, наданням керованос-
ті процесу розвитку суспільства у прогнозованому напряму [6].

отже, для україни європейська інтеграція – це шлях модернізації еко-
номіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвести-
цій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові 
ринки, насамперед на ринок Єс. 
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Ю. к. левчук1

імплементАЦіЯ нOрм міжнАрOднOгO прАвА у 
прАвO укрАЇни: Зміст і меХАніЗм реАліЗАЦіЇ

прoцеси державoтвoрення, щo відбуваються в сучасній україні, вимага-
ють прoведення кoмплекснoї правoвoї рефoрми, яка серед вирішення інших 
численних завдань передбачає й приведення націoнальнoгo закoнoдавства 
у відпoвідність дo нoрм міжнарoднoгo права. цей прoцес, який відбува-
ється через реалізацію державoю її міжнарoдних зoбoв’язань, відoмий як 
імплементація і має вагoме значення для нашoї держави. адже від рів-
ня зближення націoнальнoгo закoнoдавства з міжнарoдним правoм, йoгo 
узгoдженoсті з відпoвідними стандартами та вимoгами значнoю мірoю 
залежить не тільки ефективність співпраці україни з іншими державами та 
міжнарoдними oрганізаціями, а й рoзвитoк нашoї держави як демoкратичнoї, 
сoціальнooрієнтoванoї та правoвoї. 

вважається, що держави є oснoвними (первісними) суб’єктами 
міжнарoднoгo публічнoгo права. На відміну від інших учасників міжнарод-
них правoвіднoсин, вoни вoлoдіють суверенітетoм, щo рoбить їх незалеж-
ними у здійсненні внутрішньoї та зoвнішньoї пoлітики. взаємoвіднoсини 
держав у переважній більшoсті будуються на oснoві міжнарoдних дoгoвoрів, 
під якими у віденській кoнвенції прo правo міжнарoдних дoгoвoрів від 
23 травня 1969 p. рoзуміються угoди, укладені між державами у письмoвій 
фoрмі, щo регулюються міжнарoдним публічним правoм незалежнo від тoгo, 
чи викладенo такі угoди в oднoму дoкументі, двoх чи кількoх зв’язаних між 
сoбoю дoкументах, а такoж незалежнo від її кoнкретнoгo найменування [1, 
п. 1. ст. 2]. 

Зважаючи на дoбрoвільний та узгoджувальний характер нoрм 
міжнарoднoгo права, віденська кoнвенція прo правo міжнарoдних дoгoвoрів 
нагoлoшує, щo кoжен чинний дoгoвір є oбoв’язкoвим для йoгo учасників 
і пoвинен дoбрoсoвіснo викoнуватися (pactasuntservanda) [1, ст. 26]. 

Нoрми міжнарoдних дoгoвoрів знахoдять реалізацію в пoведінці 
й діяльнoсті держав та інших суб’єктів міжнарoднoгo публічнoгo права 
у фoрмі практичнoгo здійснення нoрмативних приписів. для пoзначення 
цьoгo прoцесу як у наукoвій літературі, так і в нoрмативнo – правoвих актах 
застoсoвується термін «імплементація закoнoдавства». у міжнарoднoму 

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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праві це – oрганізаційнo – правoва діяльність держав із метoю реалізації 
їхніх міжнарoднo– правoвих зoбoв’язань [2, с. 667]. Як уже зазначалoся вище, 
у сучасній науці міжнарoднoгo права відсутня усталена пoзиція щoдo суті 
імплементаційного прoцесу. так, деякі дoслідники трактують імплементацію 
більш ширoкo, вважаючи, щo вoна є цілеспрямoванoю oрганізаційнo– 
правoвoю діяльністю держав, яка прoвадиться індивідуальнo, кoлективнo 
абo в рамках міжнарoдних oрганізацій з метoю свoєчаснoї, всебічнoї та 
пoвнoї реалізації прийнятих ними, відпoвіднo дo міжнарoднoгo права, 
зoбoв’язань [3, с. 62]. вoднoчас імплементація нoрм міжнарoднoгo права 
дуже частo немoжлива без дoдаткoвих захoдів правoвoгo характеру, які 
вживаються суб’єктами міжнарoднoгo права на міжнарoднoму, націoнальнoму 
рівнях абo пoслідoвнo на тoму й на іншому [3, с. 53]. тoбтo, імплементація 
виступає як неoдмінна підгoтoвча стадія, щo забезпечує свoєчасну і всебіч-
ну реалізацію нoрм. 

у міжнарoднoму праві відсутня чітка правoва регламентація спoсoбів, 
за дoпoмoгoю яких держави мають викoнувати взяті на себе зoбoв’язання за 
міжнарoдними дoгoвoрами. Наприклад, Єврoпейський суд із прав людини 
дійшoв виснoвку, щo Єврoпейська кoнвенція прo захист прав людини 
і oснoвoпoлoжних свoбoд від 4 листoпада 1950 р. [4] не містить кoнкретнoї 
вказівки на певні спoсoби забезпечення викoнання нoрм цьoгo дoкумента 
у внутрішньoму праві держав. врахoвуючи це, мoжна дати лише загальне 
визначення спoсoбам імплементації як специфічним напрямам діяльнoсті 
упoвнoважених oрганів державнoї влади, щo здійснюються з метoю реалі-
зації міжнарoднo – правoвих нoрм. імплементація нoрм міжнарoднoгo 
права, яка рoзуміється у цьoму значенні, мoже здійснюватися трьoма 
спoсoбами: через відсилання, рецепцію чи адаптацію, трансфoрмацію чи 
інкoрпoрацію [5, с. 73]. 

перший із наведених вище спoсoбів імплементації нoрм міжнарoднoгo 
права передбачає внесення у внутрішнє закoнoдавствo відсилання (мoжуть 
мати загальний, oкремий абo кoнкретний характер) дo відпoвідних 
міжнарoднo – правoвих джерел. За таких oбставин застoсування націoнальнoї 
правoвoї нoрми відбувається через безпoсереднє звернення дo тексту 
відпoвіднoгo міжнарoднoгo дoгoвoру. рецепція абo адаптація рoзуміються 
як внесення у внутрішнє правo нoрм міжнарoднoгo права без будь – якoї 
зміни їхньoгo змісту. трансфoрмація міжнарoднoгo права передбачає ви-
дання націoнальних актів після приєднання держави дo міжнарoднoгo 
дoгoвoру. За дoпoмoгою зазначених актів внoсяться зміни у внутрішнє 
закoнoдавствo, щo регулює певне питання [5, с. 73]. 
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На відміну від трансфoрмації, інкoрпoрація передбачає тoчне відтвoрення 
міжнарoднo-правoвих нoрм без будь-яких змін у закoнoдавстві 
імплементуючoї держави. правoвим підґрунтям інкорпорації в україні є де-
кларація прo державний суверенітет україни від 16 липня 1990 р. [6], 
відпoвіднo дo якoї наша країна визнає пріoритет загальнoвизнаних нoрм 
міжнарoднoгo права над нoрмами внутрішньoдержавнoгo права, а такoж 
кoнституція україни 1996 р., ст. 9 якої встанoвлює, щo чинні міжнарoдні 
дoгoвoри, згoду на oбoв’язкoвість яких наданo верхoвнoю радoю україни, 
є частинoю націoнальнoгo закoнoдавства україни [7, ст. 9]. інакше кажучи, 
нoрма міжнарoднoгo права за таких oбставин зберігає свій статус, але її 
змісту надається і статус нoрми націoнальнoгo права. крім тoгo, згадана 
стаття Oснoвнoгo Закoну нашoї держави вирішує питання стoсoвнo 
міжнарoдних дoгoвoрів, які суперечать кoнституції. їх укладення мoжливе 
лише після внесення відпoвідних змін дo кoнституції. 

важливу рoль у реалізації нoрм міжнарoднoгo права відіграє механізм 
імплементації. він має два рівні – міжнарoдний і націoнальний. 
Міжнарoдна система складається зі ствoрених на підставі міждержавних 
угoд міжнарoдних oрганізацій. Націoнальну систему складають oргани 
державнoї влади, упoвнoважені забезпечувати викoнання державoю 
міжнарoднo-правoвих зoбoв’язань [2, c. 668]. саме через націoнальний 
рівень реалізується переважна більшість нoрм, щo містяться у міжнарoднo-
правoвих дoгoвoрах. так, у ст. 16 Закoну україни «прo міжнарoдні 
дoгoвoри україни» визначенo перелік державних oрганів, на які пoкладенo 
забезпечення дoтримання і викoнання зoбoв’язань, узятих за міжнарoдними 
дoгoвoрами україни [8, ст. 16]. Загальний нагляд за викoнанням 
міжнарoдних дoгoвoрів україни, зoкрема й іншими їх стoрoнами, 
пoкладенo на Міністерствo закoрдoнних справ україни (п. 1 ст. 17 зазна-
ченого Закону), яке в разі невикoнання абo неналежнoгo викoнання 
зoбoв’язань україни за міжнарoдними дoгoвoрами інфoрмує прo це 
відпoвіднo президента україни абo кабінет Міністрів україни і внoсить 
прoпoзиції щoдo вжиття неoбхідних захoдів (п. 3 ст. 17) [8]. 

разoм із відпoвідними oрганами державнoї влади націoнальний механізм 
імплементації містить у сoбі й інші елементи, які, на жаль, іще не oтримали 
належнoгo нoрмативнoгo закріплення в україні. Зoкрема, важливу рoль віді-
грають гарантії реалізації правoвих нoрм. тoму в закoнoдавстві мають бути 
вичерпнo визначені: механізм реалізації, чергoвість дій, прoцедури тoщo [9, 
с. 123]. адже юридичні пoмилки та прoгалини мoжуть суттєвo ускладнити 
дoсягнення цілей, закладених у нoрмах міжнарoднoгo права. крім тoгo, від-
сутність належнoї чіткoсті й визначенoсті в цьoму питанні призвoдить дo 
небажаних наслідків [10, с. 39, 40]. 
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Oтже, відсутність чіткoгo визначення спoсoбів імплементації 
в міжнарoднoму праві та усталенoгo пoгляду на її суть у вітчизняній на-
уці відпoвідним чинoм пoзначилися на стані націoнальнoгo закoнoдавства, 
щo регулює прoцес імплементації. так, пoпри дoвoлі відчутний прoгрес, 
і надалі залишається актуальнoю прoблема належнoгo юридичнoгo забезпе-
чення механізму реалізації нoрм міжнарoднoгo права. пoтребує пoдальшoгo 
рoзрoблення і кoнкретизації нoрмативна база, яка регулює діяльність 
відпoвідних державних oрганів у цій сфері. крім тoгo, вимагає чіткoгo 
закoнoдавчoгo вирішення питання місця та ієрархічнoгo співвіднoшення 
з націoнальними нoрмами звичаєвих міжнарoднo – правoвих нoрм і рішень 
міжнарoдних судів, які разoм із нoрмами міжнарoдних дoгoвoрів імплемен-
туються в систему закoнoдавства україни. 
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Є. А. лигун1

стАтус корінниХ нАродів у міжнАродному 
прАві

корінні народи включають в себе досить різноманітну категорію населен-
ня, яка об’єднує понад 5000 окремих груп людей, які проживають на території 
приблизно 90 країн світу. На їх частку припадає понад 5 відсотків населення 
світу, а їх чисельність становить близько 370 мільйонів чоловік2. 1993 рік був 
проголошений ооН Міжнародним роком корінних народів світу. Міжнародне 
десятиріччя корінних народів світу (1995–2004 роки) було проголошено ге-
неральною асамблеєю в резолюції 48/163 від 21 грудня 1993 р, а 20 грудня 
2004р. резолюцією га ооН № 59/174 було схвалено рішення про друге Між-
народне десятиріччя корінних народів світу (2005–2014 роки). перша всес-
вітня конференція з корінних народів відбулася 22–23 вересня 2014 року. це 
свідчить про те, що правам корінним народам приділяється увага, та те, що 
більшість з них є незахищеними за внутрішнім правом держави. 

розуміння поняття «корінний народ» в українському праві відрізняється 
від розуміння цього поняття міжнародною спільнотою. За проектом Закону 
про концепцію державної етнонаціональної політики україни: «корінний 
народ – автохтонна етнічна спільнота, етногенез якої відбувся на території 
в межах сучасних кордонів україни, становить етнічну меншість в складі її 
населення і не має власного державного утворення за межами української 
держави.» [1]

у міжнародній доктрині та практиці поняття «корінні народи» тлума-
читься ширше. відмінність полягає в тому, що правовий зміст поняття 
«корінний народ» на міжнародному рівні проходило в тривалому процесі, 
де волевиявлення корінних народів «пробивало» свої права в змаганні з та-
кими сильними гравцями на міжнародному рівні, як держави. [2] 

вперше термін «корінні народи» був використаний в конвенції Моп 
№ 50 «про регламентацію деяких особливих систем вербування працюючих» 
1936р. Згідно з даним документом, термін «робітники з корінного населення» 
включав в себе працюючих, що належать або прирівняних до корінного на-
селення на залежних територіях членів Моп, а також працюючих, які на-

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

2  За інформацією з сайту ооН щодо загальних відомостей про корінні народи. 
режим доступу: http://www.un.org/ru/ga/69/meetings/indigenous/background.shtml
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лежать або прирівняних до залежного корінного населення в метрополіях 
членів Моп. Загалом, в даному тлумаченні під корінними народами розу-
мілося населення колоній, яке проживало на своїй історичній батьківщині 
і вихідці з колоній, які проживали в метрополіях, що цілком закономірно для 
30х років ххст.[3] 

сучасне поняття «корінні народи» закріплене у ст. 1 конвенції Моп 
№ 169 «про корінні народи й народи, які ведуть племінний спосіб життя, 
в незалежних країнах 1989 р.»: «конвенція поширюється народи в незалеж-
них країнах, які вважаються корінними на підставі їхнього походження від 
населення, що населяло країну або географічний район, де розташована така 
країна, на час завоювання, колонізації чи встановлення сучасних державних 
кордонів, і які незалежно від свого правового статусу зберігають деякі або 
всі свої власні економічні, культурні та політичні.» [4] За п.2 конвенції Моп 
№ 169 самоідентифікація – вказівка самих народів на їх приналежність до 
числа корінних, розглядається як основоположний критерій для визначення 
таких народів.

критерії, що створюють підстави для надання статусу «корінного на-
роду» виглядають наступним чином: 1) проживання на землі предків або 
принаймні на частині цих земель; 2) спільне походження від мешканців, які 
споконвіку населяли ці землі; 3) спільна культура в цілому або в деяких її 
культурних виявах (релігія, племінний спосіб життя, належність до певної 
спільноти корінного населення, одяг, засоби хазяйнування, стиль життя 
тощо); 4) мова (використання власної мови як єдиної мови, рідної мови, 
мови, яка застосовується для спілкування у родинних стосунках, або як 
основна, переважна, звична, загальна або звичайна); 5) проживання у певних 
регіонах країни або у певних регіонах світу; інші суттєві умови.[5, ст. 59]

етноси, які мають власні національні державні або державоподібні утво-
рення у незалежних державах, не можуть вважатися корінними народами 
і мають розглядатися як національні меншини, навіть за умов автохтонного 
походження для окремої відносно невеликої частини цього етносу. окремі 
етнографічні групи нації та національних меншин не можуть вважатися ко-
рінними народами, оскільки не мають ознак окремого етносу та не є окремою 
національністю. [6] головна відмінність корінних народів та національних 
меншин, відповідно до Міжнародної конвенції Моп 1989 року – наявність 
специфічних прав землевласності чи землекористування в тих регіонах, в яких 
корінні народи проживають, що підтверджується правом корінних народів на 
землі за ст. 26 декларації ооН про корінні народи 2007р.:" корінні народи 
мають право на землі, території та ресурси, якими вони традиційно володіли, 
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які вони традиційно займали або тим чи іншим чином використовували або 
набули. корінні народи мають право мати у власності, використовувати, осво-
ювати або контролювати землі, території та ресурси, якими вони володіють 
з огляду на традиційне володіння або інше традиційне заняття або викорис-
тання, а також ті, які вони набули іншим способом.» [7]

декларації ооН про корінні народи 2007р закріплює право на: само-
визначення (ст.3) автономію (ст.4), громадянство (ст.6), право: не піддавати-
ся примусової асиміляції або впливу з метою знищення їх культури (ст.8 ), 
належати до корінної громаді або народності(ст.9), відродження культурних 
традиції та звичаїв(ст.11), відроджувати, використовувати, розвивати і пере-
давати майбутнім поколінням свою історію, культуру(ст.13), участь в ухва-
ленні рішень з питань, які торкалися б їх права, через представників, оби-
раються ними самими за своїми власними процедурами, а також на збере-
ження і розвиток своїх власних директивних установ (ст. 18) тощо. 

до початку роботи всесвітньої конференції з корінних народів 22–23 ве-
ресня 2014 року до генерального секретаря ооН надійшов лист від постій-
них представників болівії, гватемали, данії, Мексики, Нікарагуа, Нової 
Зеландії, Норвегії, перу і Фінляндії при ооН з підсумковим документом. 
в ньому закріплюється 4 теми,які виносилися на обговорення на всесвітній 
конференції: території, землі, природні ресурси, океани і води корінних на-
родів; діяльність ооН по здійсненню прав корінних народів; здійснення прав 
корінних народів; пріоритети розвитку корінних народів, засновані на прин-
ципі вільної, попередньої і усвідомленої згоди.

питання визнання та забезпечення прав корінних народів досі не врегу-
льовані, незважаючи на здійснені дії державами, міжнародними організаці-
ями. Як підсудок зробленого і висвітлення проблем у сфері забезпечення 
прав корінних народів є доповідь генерального секретаря ооН «досягнен-
ня мети і вирішення завдань другого Міжнародного десятиліття корінних 
народів світу», за якою визначено: «у деяких країнах створена конституцій-
на і законодавча база, яка визнає корінні народи, включаючи адресну полі-
тику і програми. разом з тим зберігається розрив між формальним визнанням 
корінних народів і впровадження політики на місцях. Форми управління 
корінних народів повинні бути визнані і укріплені державами-членами. 
корінні народи продовжують стикатися з труднощами в плані впливу на 
державну політику, особливо для жінок корінної національності. дискримі-
наційна практика існує на кожному рівні суспільства – від сімейного і гро-
мадського рівня до рівня державних інститутів. це тільки посилює маргіна-
лізацію і економічні виключення. більш широкого політичного участі ви-
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магає молодь корінної національності, яка все активніше і активніше бере 
участь з використанням засобів інформаційно-комунікаційної технології 
в політичному житті як на громадському, таки державному рівнях.»[8]

отже, незважаючи на привертання уваги ооН до проблем корінних на-
родів – проголошення Міжнародних десятиріч корінних народів світу та 
проведення Міжнародної конференції, на національному рівні у більшості 
країн світу права корінних народів не реалізовуються на достатньому рівні.
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А. м. літовченко 1

співвідноШеннЯ прАвА ЄвропеЙського 
соЮЗу тА нАЦіонАльного прАвА  

держАв-членів

З моменту виборення незалежності україна проголосила курс на євро-
інтеграцію і хоча поки що важко передбачити, коли вона зможене набути 
членства в Єс, чинні угоди між нею і Євросоюзом вже передбачають здій-
снення адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Єс. це надає 
актуальності питанню стосовно взаємодії як права Європейського союзу та 
права його членів, так і права Єс і права україни.

За загальним правилом, діє принцип верховенства права Єс. у соціаль-
но-правовому плані при цьому верховенство в одних випадках подається 
у вигляді нормативно-значущого положення, що поширюється на право 
Європейського союзу і держав-членів. в інших – у вигляді прецеденту, 
сформульованого Європейським судом справедливості. у третьому випадках 
верховенство бачиться у вигляді одного з провідних загальних принципів 
права Єс, виступаючого в системі інших його загальних принципів, таких 
як принципи охорони прав і свобод особистості, субсидіарності, пропорцій-
ності, недопущення дискримінації, захисту від недобросовісної конкуренції 
та ін. Нарешті, верховенство права виступає у формі сформувалася в про-
цесі реалізації права Європейського союзу доктрини.

однак, не зважаючи на різницю думок щодо походження та форми цьо-
го принципу, його суть і зміст зводяться зрештою до того, що він: а) закрі-
плює пріоритет норм наднаціонального, загальноєвропейського права над 
національним, права Європейського союзу над правом держав – членів; 
б) встановлює, що юридична сила перших перевищує юридичну силу остан-
ніх в) виходить з того, що норми національного права не можуть і не повинні 
перебувати в суперечності з нормами наднаціонального права, і навпаки.

в. і. Муравйов вказує на складнощі застосування примату права Єс. 
вони пов’язані із тим, що цей принцип документально не встановлений 
в установчих договорах Єс. ситуація не змінилась і з підписанням лісабон-
ських договорів. у декларації до Заключного акту Міжурядової конференції 
2007 р. про примат права Єс йдеться про таке: «конференція нагадує, що 
відповідно до усталеної практики суду Єс договори і право, що створюєть-

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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ся союзом на основі договорів, мають примат над правом держав– членів 
на умовах, визначених згадуваною судовою практикою». але декларація не 
має юридично обов’язкової сили, а лише відображає загальну позицію дер-
жав-членів Єс. включення положення про примат права Єс до лісабонських 
договорів могло бути розцінено як посягання на державний суверенітет 
держав-членів, і доля лісабонських договорів могла б стати такою ж, як 
і неухваленої конституції для Європи. 

договір про конституцію для Європи мав стати основним документом 
Європейського союзу, який замінив би усі існуючі угоди Єс. крім того єв-
ропейська конституція у зв’язку з наближенням розширення Єс за рахунок 
10 нових країн (2004 р.) повинна була забезпечити інституційне реформу-
вання Євросоюзу та гарантувати більшу прозорість дій в ньому.

для набуття конституцією юридичної сили необхідно було, аби вона 
була ратифікована усіма державами-членами відповідно до існуючих в них 
конституційних процедур. однак, процедура ратифікації не була завершена 
і конституція не набула юридичної сили через негативне голосування під час 
референдуму у Франці та Нідерландах відповідно 29 травня і 2 червня 
2005 р. провал з ратифікацією засвідчив незадоволення окремих народів 
об’єднаної Європи результатами як економічної, так і політичної інтеграції.

хоча конституція для Європи і не набула чинності, принцип примату 
права Єс над національним правом держав-членів все одно діє. Як зазначає 
л. в. богачова, «правозастосовчі органи держав-членів сприймають євро-
пейське право як чинне і обов’язкове до виконання, його норми безпосеред-
ньо наділяють фізичних та юридичних осіб конкретними правами, а держав-
ні органи (передусім судові) – відповідними повноваженнями щодо їх за-
хисту. у разі колізій між нормами національного права країн-членів 
і нормами права Єс пріоритет мають останні. пріоритет закріплюється 
переважно за положеннями установчого договору, а норми національного 
законодавства, які йому суперечать, не стають «нікчемними», а просто не 
застосовуються. судові установи. Єс і національні суди зобов’язані засто-
совувати інкорпоровані в національні правові системи країн-членів Єс 
норми європейського права і забезпечувати ефективний захист прав та за-
конних інтересів суб’єктів, що виникають на їх основі. у той же час право 
співтовариства не може порушувати основні принципи конституційного 
ладу країн-членів Єс. це свого роду гарантія від остаточного поглинання 
національних правових порядків наднаціональною правовою системою.

таким чином, співвідношення права Європейського союзу та його дер-
жав-членів, полягає у приматі права Єс над національним правом. і хоча 
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постає питання про обмеження суверенітету держав, що входять до його 
складу, це реалії сьогоднішнього європейського правового простору.
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Ю. л. лопатюк1

до проблеми міжнАродно-прАвового 
ЗАХисту жінок

розробка та підйом на рівень міжнародних стандартів концепції прав 
людини є одним з найважливіших процесів цивілізації [1, с. 119]. Загальною 
декларацією прав людини проголошено, що всi люди народжуються вiльними 
i рiвними у своїй гiдностi та правах. вони надiленi розумом i совiстю 
i повиннi дiяти у вiдношеннi один до одного в дусi братерства. кожна лю-
дина повинна мати всi права i всi свободи, незалежно вiд раси, кольору шкiри, 
статi, мови, релiгiї, полiтичних або iнших переконань, нацiонального чи 
соцiального походження, майнового, станового або iншого становища [2].
це положення міститься в багатьох актах міжнародного співтовариства, що 
пов’язано з вагомою причиною захисту прав та свобод людини на всіх рівнях. 
в наш час гостро постає проблема дискримінації в багатьох сферах життя. 
Не є винятком і пригноблення прав жінок, про що свідчить недотримання 
міжнародно-правового принципу рівноправності чоловіків та жінок, а саме 
недотримання права жінок на участь у здійсненні міжнародної і внутріш-
ньодержавної політики, недостатній захист жінок від насильства, міжнарод-
на торгівля жінками, недостатнє виконання міжнародних стандартів, які 
стосуються охорони здоров’я жінок, нерівність між чоловіками та жінками 

1  студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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у сфері праці. усвідомлення державами того факту, що прав жінок є складо-
вою і невід’ємною частиною прав людини, визначає нове розуміння, 
по-перше, змісту прав жінок, по-друге, необхідності їх забезпечення всіма 
державами для побудови демократичного суспільства, і, по-третє, розробки 
механізмів захисту прав жінок.

лише з першої половини хх ст. законодавство окремих держав під 
впливом масових жіночих рухів починає приділяти увагу захисту прав жінок. 
у цей же час і в міжнародному праві з’являються договори, які певною мірою 
можна віднести до таких, що захищають права жінок (у першу чергу проти 
торгівлі жінками). З появою договорів, спрямованих на захист саме жінок, 
постало питання про існування статевого аспекту у правах людини. так, 
у 1902 р. в гаазі були прийняті міжнародні конвенції, що стосувалися колізій 
національних законів з питань шлюбу, розлучення та опіки над неповно-
літніми, а в 1904 р. та 1910 р. – міжнародні конвенції, що стосувалися за-
борони торгівлі жінками та дітьми [3, с. 75]. Міжнародне співробітництво 
держав, яке мало відношення до прав жінок, здійснювалося в трьох ключо-
вих напрямках: боротьба зі злочинністю, вирішення колізій національного 
права держав з різних питань та міжнародне регулювання праці [4, с. 51].

поступово відбувається ґендерне реформування міжнародного права. 
у міжнародному праві, як і в національному праві переважної більшості 
держав, ґендерний аспект спочатку був відсутнім. поява національних пра-
вових норм у галузі захисту прав людини традиційно була пов’язана з на-
маганням захистити, як вважалося, слабших – дітей і жінок – від тяжких 
умов праці. Міжнародне право першої половини хх ст. також констатувало 
наявність статевих ролей, які ґрунтуються на біологічних відмінностях чо-
ловіків і жінок. це визначило формування специфічного напряму в міжна-
родному співробітництві із прав людини – захисту прав жінок, що з необ-
хідністю передбачає особливий захист жінок як осіб більш слабких і більш 
незахищених. перші міжнародні договори про захист прав жінок також мали 
відверто протекціоністський характер. вони мали на меті вилучити жінок із 
деяких сфер соціальних відносин, щоб захистити їхні права. деякі міжна-
родні договори лише проголошували принцип рівності прав, не торкаючись 
питання про гарантії забезпечення рівних умов. 

після створення ооН ця проблема починає розглядатися масштабніше. 
створена у 1946 р. комісія зі становища жінок, яка є функціональним під-
розділом економічної і соціальної ради ооН (екосор) активно займаєть-
ся проблематикою дискримінації жінки на світові арені. Зокрема, вона 
функціонує з метою подання доповідей та рекомендацій з питань захисту 
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прав жінок щодо користування ними основними правами людини та з питань 
вирішення нагальних проблем у сфері захисту прав жінок та втілення в жит-
тя принципу рівноправ’я чоловіків та жінок. 

важливі ініціативи з зазначеного питання здійснені генеральною асамб-
леєю ооН. так, 18 грудня 1979 року після декількох років дискусій і ретель-
ної редакційної роботи в комісії зі становища жінок генеральною асамбле-
єю була одностайно прийнята конвенція про ліквідацію всіх форм дискри-
мінації щодо жінок, що стала ключовим актом з питань захисту прав жінок 
[5]. Найбільш істотне значення, з точки зору захисту індивідуальних та ко-
лективних прав жінок, мають ст.ст. 1 і 4 цієї конвенції. у першій з них да-
ється визначення поняття «дискримінація щодо жінок», а в дру-
гій роз’яснюється, які тимчасові заходи не вважаються дискримінаційними 
відносно чоловіків. Зокрема, згідно ст.1 конвенції поняття «дискримінація 
щодо жінок» означає будь-яке розрізнення,виняток або обмеження за озна-
кою статі, спрямовані на ослаблення чи зведення нанівець визнання, корис-
тування або здійснення жінками, незалежно від їхнього сімейного стану,на 
основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини та основних свобод 
у політичній,економічній,соціальній, культурній, громадській або будь-якій 
іншій галузі». разом із тим, згідно зі ст.4 згаданої конвенції «вжиття держа-
вами-сторонами спеціальних заходів, спрямованих на охорону материнства, 
включаючи вжиття тимчасових спеціальних заходів, спрямованих на при-
скорення встановлення фактичної рівності між чоловіками та жінками, не 
вважається дискримінаційним». конвенція закріплює позитивні та негатив-
ні обов’язки держав. позитивні передбачають вжиття певних заходів: забез-
печення практичного здійснення принципу рівноправності (п. (а) ст. 2), 
вживання законодавчих заходів (п. (б) ст. 2), установлення юридичного за-
хисту (п. (в) ст. 2). Негативні полягають в утриманні від дій, від вчинення 
будь-яких дискримінаційних актів (п. (г) ст. 2). по-друге, конвенція прямо 
говорить про обов’язки держав щодо реформування свого законодавства не 
тільки згідно з конкретними нормами конвенції, але, що особливо важливо, 
і таким чином, щоб воно гарантувало рівноправність.

варто зазначити, що на прийнятті низки міжнародних актів, які регулю-
ють питання дискримінації жінок не зупинилося міжнародне співтовариство. 
проводяться низки конференцій з цього питання. та все ж таки, хотілося б, 
щоб проблема рівноправ’я чоловіків та жінок не залишалася лише предметом 
дискусій, а мала конструктивні та дієві шляхи її розв’язання. 

тому, незважаючи на те, що у питанні статусу жінок було досягнуто по-
мітного поступу, проблема участі у прийнятті рішень і доступу до влади 
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продовжує вимагати суттєвої уваги. разом з тим, жодна з існуючих проблем 
не є більш актуальною, ніж насилля, якого зазнають жінки і дівчатка різно-
го віку в усіх країнах світу. порушення прав людини щодо жінок як і раніше 
проходять безкарно і непомітно.
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в. к. лур’є1

онлАЙн АрбітрАж тА використАннЯ онлАЙн 
комунікАЦіЙ Як АльтернАтивниЙ ЗАсіб 
виріШеннЯ конФліктів в мАЙбутньому

Міжнародний арбітраж – один із найдавніших правових засобів мир-
ного вирішення міжнародних спорів. під міжнародним арбітражем розу-
міється особлива процедура розгляду та врегулювання міжнародних спорів 
та міжнародний орган, створюваний за взаємною згодою держав чи при-
ватних осіб для вирішення конкретного спору, спорів певної категорії або 
будь-якої суперечки між договірними сторонами у випадку його виникнен-
ня [1, с.111, 112].

1 студентка 5 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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традиційно до переваг арбітражу у порівнянні з судовими процедурами 
відносять гнучкість процедури, швидкість та відносну дешевизну розгляду 
спору. але сьогодні міжнародний комерційний арбітраж з його стандарти-
зованими процедурами, тривалістю винесення рішень та астрономічною 
вартістю усього процесу навряд чи підпадає під цей опис. саме слухання 
стає занадто дорогим та виключно важким з організаційної точки зору, колі 
свідки, юридичні представники, арбітри, експерти, стенографісти та пере-
кладачі мають прибути до визначеного місця проведення розгляду з різних 
частин світу. 

З розвитком електронних технологій міжнародний арбітраж поступово 
починає переміщатися в кібер-простір, що в теорії має забезпечити значну 
економію часу та засобів на розгляд спорів. 

термін «онлайн-арбітраж» має декілька значень, але найчастіше викорис-
товується для опису арбітражного розгляду, який проводиться з використанням 
технологій віддалених комунікацій між учасниками процесу [2, c. 4].

хоча в україні існує невелика кількість досліджень з тематики онлайн 
арбітражу, за кордоном розвиток цього напрямку відбувається вже не одне 
десятиліття. відповідно до цього виявляється вчасним та цікавим проаналі-
зувати світовий досвід в цій сфері, включаючи найбільш обговорювані 
складнощі в цій сфері. 

деякі автори вказують на те, що онлайн арбітраж за своєю суттю від-
різняється від традиційного арбітражу перш за все використанням техноло-
гій [3, c. 135–137]. проаналізувавши літературу можна зробити висновок, 
що термін «онлайн арбітраж» застосовується відносно двух моделей вирі-
шення спорів. 

по-перше, про онлайн-арбітраж говорять в тому випадку, коли в рамках 
традиційного арбітражного розгляду використовують певні технології чи 
технічні засоби, які дозволяють перевести частину спілкування між сторо-
нами в онлайн сферу (використання електронних листів, відеоконференцій 
і т.д.). в цьому випадку маємо говорити про арбітраж за допомогою онлайн 
комунікацій. 

по-друге, онлайн арбітраж може мати місце, коли всі відносини сторін 
(в тому числі укладення договору, який містить арбітражне застереження, 
виконання такого договору і т.п.) не виходять за рамки кібер-простору. в да-
ному випадку мова йде про онлайн арбітраж в електронній комерції [4, c. 
256–264 ; 5, c. 25, 26].

використання онлайн технологій в арбітражі відбувається вже доволі 
давно та є широко застосованим. Найпростіша та, мабуть, найбільш розпо-
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всюджена з таких технологій – це спілкування сторін, арбітражних інститу-
тів та членів арбітражу між собою з використанням електронної пошти. до 
того ж, поширеним є проведення слухань, в тому числі допитів свідків за 
допомогою відеоконференцзв’язку і використання «хмарних технологій» 
для обміну електронними доказами. 

варто відзначити, що у країнах Єс інтернет-арбітраж для вирішення 
спорів поки що не використовується. причиною може служити відсутність 
відповідного правового регулювання щодо питань організації та проведення 
арбітражу, а також тих питань, що стосуються статусу органів, їх компетен-
ції та кваліфікації арбітрів, правової природи винесеного рішення. іншими 
важливими причинами є критерії безпеки і збереження конфіденційності 
(найбільшою мірою інформація наражається на небезпеку стати доступною 
для загального доступу саме в інтернеті) і складна організація процедури 
(повинні бути використані нові інформаційні технології).

Найбільш наближеною до використання онлайн арбітражу на сьогод-
нішній день є голландія. версія Закону Нідерландів «про арбітраж» 
2015 року включає змінену статтю 1072b цивільно-процесуального кодексу 
Нідерландів, яка дозволяє розглядати арбітражний спір онлайн, а також про-
водити судові розгляди і слухання сторін, свідків і експертів з використанням 
відеоконференції або Skype [6, c. 98]. в міжнародному арбітражі ці зміни 
призведуть насамперед до значного скорочення витрат для сторін. ці зміни 
повинні зробити Нідерланди більш привабливою країною для міжнародних 
арбітражних інституцій.

крім того, що передбачається внесення змін до вищезгаданого закону, 
також мають місце і інші цікаві факти. у 2004 році був проведений перший 
альтернативний спосіб вирішення спорів в режимі онлайн в інтернеті, по-
штою, а також по телефону. сторони віддалено підписали мирову угоду за 
допомогою цифрового підпису. у 2010 році був створений eCourt для онлайн 
вирішення спорів, пов’язаних з онлайн-покупкою товарів і послуг. почина-
ючи з 2011 року, книга IV цпкН про арбітраж може бути застосована до 
вирішення спорів, які перебувають у провадженні eCourt [7, c. 178]. 

у законодавстві Нідерландів вже внесено ряд поправок з метою полег-
шення процедури онлайн арбітражу і судового розгляду інтернет суперечок. 
у 2004 році в статті 1021 цпкН були внесені зміни у зв’язку з прийняттям 
директиви Єс про електронну торгівлю № 2000/31 / EC [8, c. 1]. дана ди-
ректива передбачає, що електронний договір слід розглядати так само, як 
і письмову угоду, якщо він відповідає певним стандартам. у статтю 1021 
цпкН [7, c. 236] було додано пропозицію, яка передбачає, що арбітражна 
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угода може бути підтверджена в електронному вигляді. у 2010 році була 
введена нова стаття 156a цпкН, відповідно до якої при певних обставинах 
електронні документи прирівнюються до письмових.

З введенням статті 1072b цпкН для арбітражного вирішення спорів 
в режимі онлайн буде створена правова основа. деякий час Netherlands 
Arbitration Institute працював над створенням необхідних умов для прове-
дення арбітражу онлайн [9, c. 52]. З введенням нового закону Нідерланди 
можуть бути однією з перших країн, які запропонували розгляд арбітражних 
суперечок в режимі онлайн. 

в україні достатньо мало уваги приділяється питанню імплементації 
онлайн арбітражу. Не дивлячись на те, що судова система вже робить кроки 
на зустріч цифровому документообігу і технологічного процесу в цілому, 
про повний перехід арбітражної системи на онлайн формат говорити ще 
дуже зарано.

Що стосується практики використання онлайн комунікацій в арбітражі, 
то слід зауважити, що оскільки онлайн технології складають все більшу 
частину нашого життя, багато сучасних арбітражних регламентів дозволяють 
їх використання.

Наприклад, стаття 3(2) арбітражного регламенту Мтп 2012 г. встановлює: 
«всі повідомлення або повідомлення секретаріату і складу арбітражу направ-
ляються за останньою адресою з боку або представника сторони, якій вони 
призначаються, отриманому або від самої сторони, або від іншої сторони. таке 
повідомлення може бути передано шляхом вручення під розписку, рекомен-
дованим листом, кур’єрською службою, по електронній пошті або будь-яким 
іншим способом телекомунікації, що підтверджує факт відправки» [10, c. 1].

стаття 12 (2) віденського регламенту 2013 р містить практично таке 
ж саме положення, однак вимагає доказ щодо факту передачі, а не відправ-
лення [11, c. 2].

проект нового арбітражного регламенту лондонського міжнародного 
арбітражного суду (лМас) йде ще далі, допускаючи можливість направлен-
ня вимоги про арбітраж, відкликання на вимогу арбітражу, а також листу-
вання зі сторонами по електронній пошті [12, c. 2,3]. при цьому ст. 4.3 
проекту встановлює, що доставка повідомлень з використанням цієї системи 
не працює, тому що вимагає значних вкладень в свою модернізацію. у той 
же час, суд Мтп планує розробку нової системи електронного обміну до-
кументами «з нуля».

в основі застосування таких систем лежить згода сторін на їх викорис-
тання і надання персоніфікованих даних для доступу до системи обміну 
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документами. особливо необхідно підкреслити зручність таких систем об-
міну документами, перш за все, для транскордонних спорів, коли різні за-
лучені в процес особи можуть перебувати на різних кінцях земної кулі. 
системи обміну документами забезпечують доступ до всієї справі з будь-якої 
точки світу через інтернет, що створює додаткові зручності для роботи ар-
бітражних юристів, які постійно у роз’їздах. Можна сміливо говорити, що 
останнім часом велика частина взаємодії між сторонами й арбітрами від-
бувається за допомогою електронного листування і телефонних конференцій.

таким чином, з великою часткою ймовірності можна припустити, що 
онлайн арбітраж і онлайн комунікації в арбітражі будуть розвиватися все 
більш активно, оскільки такі технології забезпечують зручність як для сто-
рін та їх представників, так і для арбітрів.
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к. Ю. луханіна1

ЮридичнА природА свЯтого престолу / 
вАтикАну

Не кожна недержавна дійова особа має таку ж кількість прав, як святий 
престол. святий престол є членом різних міжурядових організацій, учас-
ником багатьох двосторонніх і багатосторонніх договорів, відправляє та 
отримує дипломатичних представників, а також набув статусу постійного 
спостерігача при організації об’єднаних Націй на рівні з такими організа-
ціями як сНд, обсЄ, Єс. проте на відміну від ватикану, міста-держави, 
святий престол не можна охарактеризувати як державу, враховуючи той 
факт, що він має глобальний духовний вплив і його сфера компетенції може 
поширюватися на міжнародному рівні без територіальної бази. проте з ін-
шого боку, він є свого роду міжнародною юридичною особою, яка наділена 
впливом від «духовного суверенітету», як центр католицької церкви.  

Ґрунтовні ж дослідження зі згаданої проблеми майже століття не проводи-
лися у вітчизняній правовій науці, в тому числі і в період незалежності україни. 
однак деякі вчені юристи, серед яких М. і. отрош, т. і. іжевська, і. і. бойко, 
приділяли увагу дослідженню правової природи святого престолу. серед за-
рубіжних авторів які займалися згаданою проблематикою, слід називати таких 
як д. анцилотті, а. вінен, д. грахам, г. каталано,х. Є. кардинале, д. кунц, 
е. ланге-ронненберг, дж. около, л. оппенгейм,З. сідні та деякі інші [1].

1  студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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Неодноразово здійснювались спроби виявити природу відносин між святим 
престолом і ватиканом. очолені тим самим абсолютним монархом, ці дві осо-
би на перший погляд вступили в абсолютний союз один з одним. проте, для 
міжнародних, юридичних цілей вони залишаться двома окремими міжнарод-
ними суб’єктами. існує значна кількість різних поглядів щодо точної юридичної 
характеристики святого престолу і ватикану. хоча більшість вчених погоди-
лися б, що апостольська столиця і ватикан є різними юридичними 
особами,юридичний висновок з цього питання, за словами д. кроуфорда, 
«унікальний і складний». На одному кінці спектру знаходяться ті, хто ототожнює 
ватикан і апостольську столицю. прикладом цього є практика деяких судів 
сШа, що розглядають ватикан і святий престол як одну юридичну особу [2].

існує, однак, значна кількість прихильників точки зору про менший 
міжнародний статус ватикану по відношенню до святого престолу. це 
пов’язано з тим, що святий престол має особливий міжнародний статус, 
в той час як статус ватикану не відрізняється від статусу провінції [3]. дій-
сно, ватикан був створений тільки завдяки латеранським угодам у 1929році 
щоб забезпечити територіальну основу для святого престолу, яка б гаран-
тувала його незалежність. апостольська столиця втратила свою територію, 
яка відійшла до італії внаслідок так званого «римського питання». тільки 
в 1929 році італія, в силу латеранських угод повернула частину території до 
святого престолу, до того ж святійший престол отримав фінансову конпен-
сацію, як відшкодування за «величезний збиток, заподіяний апостольській 
державі через втрату вотчини». ця подія може розглядатися як характерис-
тика міжнародної правосуб’єктності святого престолу з двох причин: здат-
ність святого престолу укладати договори, а також право порушувати позов 
проти іншої міжнародної юридичної особи. 

державу ватикан, що створена в 1929 році, можна охарактеризувати як 
державу, так як вона відповідає трьом критеріям статті першої конвенції 
Монтенвідео 1933 року: територія, населення, уряд [4].

питання організації уряду ватикану регулюється «Фундаментальним 
Законом держави ватикан», що оприлюднений папою іоаном павлом II 
26 листопада 2000 року, який набрав чинності 22 лютого 2001 року, і замінив 
основний закон ватикану від 7 червня 1929 року. цей закон можна розгля-
дати як конституцію. він наділяє на здійснення всієї влади умісті-державі 
ватикан понтифіка, і встановлює ряд урядових інститутів, таких як колегія 
кардиналів, державний секретаріат, папська комісія і її президент, гене-
ральний секретар, рада директорів, радники генерального секретаря і рад-
ники держави, ряд судових установ, і бюро праці [2]. 
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відповідно основному закону визначальним впливом на зовнішню політи-
ку ватикану володіє глава держави – папа римський який має ще титули верхо-
вного глави понтифіка церкви і монарха ватиканської держави. папі належить 
законодавча, виконавча та судова влада. папа обирається довічно священною 
колегією кардиналів. до виключної компетенції глави ватикану належить вище 
представництво ватикану в міжнародних відносинах, укладення, ратифікація 
й денонсація міжнародних договорів і конкордатів, здійснення актів визнання 
і протестів, прийом дипломатичних представників і призначення легатів, нун-
ціїв, інтернунціїв і апостольських делегатів. папа делегує деякі свої повнова-
ження у сфері зовнішніх зносин іншим органам ватикану, зокрема законодавча 
влада делегується постійно діючій комісії кардиналів [5].

основний Закон держави ватикан також передбачає представництво 
держави ватикан в стосунках з іноземними державами і іншими суб’єктами 
міжнародного права, з метою встановлення дипломатичних відносин і укла-
дання договорів. цими повноваженнями наділений лише сам верховний 
понтифік, який здійснює це право через державний секретаріат [2]. тобто 
ватикан бере участь в міжнародних відносинах, але в меншій мірі ніж свя-
тий престол. ватикан діє на міжнародному рівні в області практичних потреб 
держави ватикан, в той час як міжнародна компетентність святого престо-
лу стосуються його суто релігійної діяльності (наприклад, захист жертв ві-
йни, права дитини), так і ті, що безпосередньо не стосуються такої діяльнос-
ті, однак становлять для нього певний інтерес у силу відповідного віровчен-
ня церкви та її практичного служіння (наприклад, договір про 
нерозповсюдження ядерної зброї). він також укладає двосторонні угоди 
з релігійної та світської проблематики. двосторонні договори святого пре-
столу, за винятком деяких, зокрема латеранських угод 1929 року, не є по-
літичними і регулюють конкретні питання співробітництва в різних галузях. 
такі угоди укладаються як шляхом обміну нотами, так і за допомогою під-
писання двосторонніх юридично зобов’язуючих документів. 

особливо активізувалося укладення таких угод останнім часом. однак 
деякі з міжнародних договорів, що укладаються святим престолом, є специ-
фічними за ціллю та предметом правового регулювання і притаманні лише 
його договірній практиці. Мається на увазі конкордат, який у системі міжна-
родних договорів посідає особливе місце як «класичний договір», що уклада-
ється святим престолом з державами. переважна більшість авторів вважає, 
що конкордати є, безперечно, частиною міжнародного права і регулюються 
ним. д. анцилотті у «курсі міжнародного права» зазначає: «Якщо під конкор-
датом розуміють угоду між двома одиницями, координованими і рівними, яка 
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за своєю зобов’язуючою силою може бути віднесена винятково до принципу 
pacta sunt servanda, то формальна схожість конкордатів з міжнародними до-
говорами повна, і, очевидно, одні лише відмінності між предметами угод не 
виправдовують вилучення цих актів зі сфери міжнародного права» [1].

Міжнародна правотворчість, мабуть, наводиться найчастіше як обов’язкова 
ознака наявності міжнародної правосуб’єктності. безумовно, якщо учасник 
міжнародних правовідносин має право укладати міжнародні договори, то 
проблем із визнанням його міжнародної правоздатності виникати не повинно. 
визнавати міжнародну правосуб’єктність після здійснення міжнародної до-
говірної практики безглуздо, тому що визнання вже давно було здійснено, як 
мінімум при укладанні першого міжнародного договору [6, с.175].

дипломатичні представники святого престолу представляють як дер-
жаву-місто ватикан, так і здійснюють представницькі відносини від імені 
ватикану, що є завуальованою реалізацією інтересів святого престолу. це 
ілюструє першорядну роль святого престолу в міжнародних відносинах, 
в порівнянні з роллю ватикану. Нині святий престол має дипломатичні 
відносини з близько 180 державами світу, а також бере участь (у статусі 
члена або спостерігача) у роботі більшості провідних міжнародних органі-
зацій [7]. Міжнародна і транснаціональна роль святого престолу в міжна-
родних відносинах, якому служать прихильники римсько-католицької віри, 
що поширилися по всьому світу, ускладнює пошуки точної правової харак-
теристики святого престолу. абсолютно ясно, що апостольська столиця 
є не просто урядом територіально розмежованого ватикану, проте є центром 
управління римської католицької церкви. апостольська столиця є церков-
ною, урядовою та адміністративною столицею римсько-католицької церкви. 
існує думка про те, що це в своєму роді об’єкт, що має далекосяжну між-
народну правосуб’єктність проте не дотягує до державності. до того ж не 
можна ототожнювати святий престол та ватикан, адже виходить що зник-
нення території держави-міста ватикану буде означати втрату державності 
і отже зникнення міжнародно-правової особи святого престолу.

Міжнародна-правова особистість – апостольська столиця може бути 
найкращим прикладом «унікального» суб’єкта, що створений на основі 
духовного мандата. святий престол є єдиним суб’єктом міжнародного пра-
ва, який представляє інтереси католицької церкви і не має аналогів у між-
народній практиці. Набуття святим престолом міжнародної правосуб’єктності 
стало закономірним результатом довгострокового історичного розвитку ін-
ституту папства з урахуванням досвіду його дипломатичної діяльності і по-
ложень доктрини католицької церкви. при цьому латеранські угоди не мали 
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суб’єкто-утворюючого значення, оскільки святий престол володів міжна-
родною правосуб’єктністю задовго до їх укладення.  
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А. г. лядов1

Щодо питАннЯ про виЗнАченнЯ понЯттЯ 
імперАтивноЇ норми в міжнАродному 

привАтному прАві

Можливість вибору і застосування іноземного права в системі міжна-
родного приватного права є важливим принципом останнього. разом з тим 

1 студент 5 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.



103

важливим є належне забезпечення охорони національного правопорядку від 
негативних наслідків застосування норм іноземного права. Засобом такої 
охорони є наявність імперативних норм в системі національного законодав-
ства. 

інститут імперативних норм являє собою досить молоде правове явище 
в юридичній науці. основні теоретичні вчення, які розробляли проблемати-
ку імперативних норм, склалися в середині хх століття в країнах західної 
Європи та сполучених Штатах америки. в соціалістичній доктрині дане 
питання взагалі не розглядалося. Законодавче закріплення питань, пов’язаних 
із застосуванням імперативних норм на міжнародному рівні відбувається 
в кінці хх століття з прийняттям римської конвенції про право, що засто-
совується до договірних зобов’язань, 1980 року.

в доктрині застосовується різноманітна термінологія для визначення по-
няття імперативної норми, що є певною проблемою для суду в правозастосов-
ній практиці. розглянемо декілька основних визначень даної категорії норм.

Німецькі вчені х. кох, у. Магнус та п. вінклер фон Моренфельс визна-
чають поняття імперативних норм (Eingriffsnormen) як норми, що підлягають 
завдяки своєму великому народногосподарському і соціально-політичному 
значенню застосуванню незалежно від компетентного правопорядку, до 
якого відсилає колізійна норма (або який обраний сторонами на підставі 
автономії волі). ці норми називають також міжнародними імперативними 
нормами [1, c. 409].

подібне визначення надає суд Європейського союзу в рішенні у справі 
Arbladeвід 23.11.1999 р. у своїй основі імперативна норма (loidepolice) являє со-
бою внутрішньодержавний правовий припис, дотримання якого настільки важ-
ливо для забезпечення політичної, соціальної та економічної організації держави, 
що кожна особа, яка знаходиться на території цієї держави або має правовий 
зв’язок, локалізований на території цієї держави, зобов’язана його виконати [2].

Французька доктрина має свою думку у визначенні поняття імператив-
ної норми. вона являє собою положення, які переслідують дуже важливу 
мету в очах держави, яка їх прийняла, для чого відмовляють у застосуванні 
колізійних правил, тобто імперативні норми мають за мету захистити інтер-
еси колективу по відношенню до категорії індивід (найманих працівників, 
орендарів, споживачів та інших) [3, c. 299].

один із французьких вчених п. Майєр говорить, що імперативні норми – 
це норми, які повинні бути застосовані кожного разу, коли державі важливо, 
щоб інтереси, які вона прагне захищати, були захищені. він вважає, що 
імперативна норма спрямована не лише на захист політичної, економічної 
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та соціальної організації держави, а й на інтересів певної особи ( наприклад, 
норми про захист прав споживачів) [4, c. 522].

оді б. по-іншому формулює поняття імперативних норм та виокремлює 
наступні їх ознаки:

1) вони діють в тих сферах, де існує публічних інтерес (конкуренція, 
освіта, праця);

2) найчастіше їх застосовують органи виконавчої влади, а не суди [5, c. 100].
проте, видається спірним віднесення правової норми до норм безпосе-

реднього застосування, адже вирішення питання застосування імперативної 
норми в міжнародному приватному праві – прерогатива саме суду, а не якогось 
іншого державного органу. саме суд має право надавати оцінку імперативній 
нормі у контексті її застосування до конкретних фактичних відносин. 

вітчизняна доктрина містить різні визначення поняття імперативної 
норми. Зокрема о. М. Нагуш говорить про них, як про засіб захисту публіч-
ного порядку, що спрямований на забезпечення особливо важливих інтер-
есів держави, і тому наділений здатністю застосовуватися всупереч колізій-
но-правовому методу та/або автономії волі сторін[6, c. 260], а Н. в. аляб’єва, 
як норми, які однозначно вказують на право, що підлягає застосуванню, і не 
можуть бути змінені по волі сторін[7, c. 14].

самого поняття імперативна норма українське законодавство не має, про-
те існують окремі положення в ст. 14 Закону україни «про міжнародне при-
ватне право».аналіз наведеної статті показує, що по-перше: законодавець 
визнає наявність у нашому законодавстві особливих норм, які захищають 
найважливіші для суспільства і держави правовідносини, та називає їх імпе-
ративними нормами, хоча, виходячи з їх змісту, краще було б назвати їх надім-
перативними; по-друге: законодавець покладає обов’язок на суд та інші право-
застосовні органи застосовувати ці нормі, незважаючи на припис колізійної 
норми. З цього можна зробити і третій висновок – врегулювання міжнародних 
приватноправових відносин, що мають особливе значення для держави, шля-
хом застосування імперативних норм, покладає на суд велику відповідальність, 
оскільки встановлення конкретного переліку або надання чіткого визначення 
ознак норм, що мають якість надімперативних – доволі складне завдання, ви-
рішення якого залежить від конкретних правових ситуацій [6, c. 258].

отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити наступні висновки. За 
своєю природою будь-яка імперативна норма є нормою, виконання якої необ-
хідно для політичної, соціальної та економічної організації держави. будь-яка 
імперативна норма виражає публічний інтерес. проте не будь-яка імператив-
на норма є імперативною для цілей міжнародного приватного права.
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імперативні норми є одним із механізмів обмеження дії колізійного 
методу. під імперативною нормою слід розуміти норму, яку необхідно за-
стосовувати незалежно від компетентного правопорядку, до якого відсилає 
колізійна норма, або який було обрано сторонами на основі автономії волі 
сторін, для захисту особливо важливих інтересів держави. вітчизняне за-
конодавство не містить єдиного визначення поняття імперативна норма, що 
є певною проблемою для правозастосовної діяльності судів, а отже є необ-
хідність закріплення даного поняття на законодавчому рівні. 
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с. в. майданік1

деЯкі особливості тА види морського 
стрАХувАннЯ

Морський транспорт є найбільш поширеним видом транспорту. це по-
яснюється передусім достатньо низькою собівартістю перевезень та великою 

1 студент 5 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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вантажопідйомністю. але морські перевезення завжди пов’язані с високим 
ступенем ризику і саме тому виникає необхідність у страхуванні. у відпо-
відності до встановлених міжнародних стандартів безпеки, судновласники 
не виходять в море без страхування судна та своєї відповідальності. 

Морське страхування бере початок з середини XIV ст. в містах північної 
та центральної італії, які були в той час основними центрами морської тор-
гівлі (Флоренція. генуя). перший англійський закон щодо морського стра-
хування прийнято у 1601 р. [3]. при страхуванні міжнародних переве-
зень морським видом транспорту основним джерелом морського страхового 
права є англійський Закон про морське страхування 1906 р. (Marine Insurance).

відповідно до ктМ україни об’єктом морського страхування може бути 
будь-який пов’язаний з мореплавством майновий інтерес, як-то: судно, у тому 
числі і таке, що будується, вантаж, фрахт, плата за проїзд, орендна плата, 
очікуваний від вантажу прибуток і вимоги, що забезпечуються судном, ван-
тажем і фрахтом, заробітна плата, інші види винагороди капітана, інших осіб 
суднового екіпажу, цивільна відповідальність судновласника і перевізника, 
а також ризик, взятий на себе страховиком (перестрахування) [4].

у зв’язку з численними правилами, особливостями перевезень і специ-
фічністю законодавства морське страхування є найбільш складним із усіх 
видів страхування. традиційно воно поділяється на три види: 

– страхування карго (перевезених вантажів) та фрахту;
– страхування каско (корпуса й оснащення перевізних засобів); 
– страхування відповідальності судновласників [5].
страхування каско суден (скс) – вид морського страхування, що забез-

печує захист судновласників та інших осіб, пов’язаних з експлуатацією суден 
від ризиків заподіяння збитку через загибель належних їм суден. умовами 
реалізації даного страхування є перебування судна в морехідному стані на 
основі документального підтвердження та відповідність судна чинному 
класу не лише на момент укладення договору страхування, але і протягом 
всього періоду дії страховки, а також встановлення певного географічного 
регіону дії договору страхування. страховими ризиками (випадками) є: по-
шкодження, знищення, загибель, зникнення безвісти, розкрадання, захоплен-
ня судна або обладнання внаслідок визначених причин [2].

існує можливість додатково застрахувати себе від ризиків, що поділя-
ються на групи: а –додаткове (до стандартного страхування каско) річне 
страхування для звичайних суден, які плавають у нормальних умовах (на-
приклад страхування воєнних і страйкових ризиків, страхування втрати 
фрахту; в –страхування на певний строк для звичайних суден, що перебу-
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вають в умовах, відмінних від нормальних (страхування на період будівни-
цтва чи ремонту); с –спеціалізоване страхування для «незвичайних» (спе-
цифічних) суден та іншого майна (страхування контейнерів, страхування 
рибальських суден).

страхування вантажів (карго) – один з найпоширеніших видів страху-
вання. На практиці вантаж страхує та сторона, яка найбільше зацікавлена 
в його збереженні. Як правило, це сторона, на яку за договором лягає ризик 
втрати чи пошкодження. конкретний зміст страхування вантажів визнача-
ється в договорі. поширені два види страхування вантажів, які відповідають 
стандартним умовам інституту лондонських страховиків: «з відповідальніс-
тю за усі ризики» та «з відповідальністю за часткову аварію» та «без відпо-
відальності за пошкодження». при страхуванні першого виду передбачаєть-
ся відшкодування збитків від пошкодження чи загибелі вантажу від будь-яких 
причин. але з цих умов виключаються пошкодження чи загибель вантажів 
від будь-яких військових, піратських дій, конфіскації чи знищення на ви-
могу влади (ці ризики можуть бути застраховані за додаткову плату); ви-
ключаються ризики радіації, спеціальної і грубої необережності страхуваль-
ника чи його представників, порушення встановлених правил перевезення, 
пересилання і зберігання вантажів, невідповідності пакування, впливу 
трюмного повітря чи особливих властивостей вантажу, пошкодження ван-
тажу гризунами та ін.

страхування відповідальності судновласників (свсв) – вид страхуван-
ня відповідальності, що передбачає створення такої системи страхового 
захисту власників, менеджерів, операторів, а також інших осіб, пов’язаних 
з експлуатацією суден, яка діє у визначених договором страхування чи перед-
бачених законодавством випадках і стосується зобов’язань судновласників 
перед третіми особами, включаючи команду судна. у світовій практиці цей 
вид страхування відомий під назвою «р&і» (р&і –Protection and Indemnity), 
що традиційно перекладалося як «страхування захисту й відшкодування». 
товариства взаємного страхування, котрі здійснюють цей вид операцій, 
іменуються «клубами р&і»(р&і Clubs). у світі є близько 20 страхових то-
вариств, які здійснюють свсв. у більшості з них умови страхування схожі 
за переліком ризиків чи страхових подій, які підпадають під дію договору 
страхування [1].

страхування відповідальності судновласників здійснюється, як правило, 
не комерційними страховими компаніями, а на принципах взаємного стра-
хування шляхом об’єднання судновласників в клуби взаємного страхування. 
оскільки відповідальність страховиків дуже часто обмежується законом чи 
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договором, судновласники стали шукати вихід із становища й об’єдналися 
у своєрідні організації, які ставили своєю метою відшкодування збитків на 
колективній основі. Форма такого колективного страхування полягала в тому, 
що страхувальники – власники суден створювали загальний страховий фонд, 
з якого відшкодовувалися збитки, які виникли у того чи іншого учасника 
цього страхування. взаємне страхування відповідальності судновласників 
набуло широкого поширення. На сьогодні у світі діє близько 70 таких клубів, 
великими вважаються клуби англії, Норвегії, сШа, Швеції. Найголовнішим 
принципом діяльності цих клубів є те, що вони мають на меті не одержання 
прибутку зі своїх операцій, а покликані лише захищати своїх учасників від 
понесених збитків [5].

також слід зазначити про значний вплив міжнародних організацій на роз-
виток та вдосконалення морського страхування. перше, про що слід згада-
ти, – це поліс ллойда. взагалі ллойд зараз –це один з найбільших ринків 
страхування у світі, історія якого бере початок у XVII ст. і який започаткував 
видачу документа страхування – полісу, що спочатку розглядався як договір, 
але пізніше став як одним із підтвердженням укладеного договору. більшість 
морських полісів взяли свою модель від нього, сам же поліс ллойда фак-
тично не міняв свою суть із XVII ст.

важливу роль відіграє організація ілс (інститут лондонських страхо-
виків), що зараз входить до лондонської міжнародної асоціації андеррай-
тингу . у різних комбінаціях ілс встановлює умови страхування вантажів. 
З 1982 р. базисними застереженнями ілс є застереження «а» (виходячи 
з умов страхування, «від усіх ризиків»), «в» (виходячи з умов страхування, 
«з відповідальністю за приватну аварію»), «с» (виходячи з умов страхуван-
ня, «без відповідальності за приватну аварію»), які розглядаються як крите-
рії міжнародного стандарту у практиці страхування вантажів. інститут 
призначає агентів для врегулювання претензій, забезпечує страховими 
сертифікатами морських перевізників вантажів, застрахованих його членами, 
відповідає за стан власних страхових контрактів, якими користуються його 
члени. він також розробляє застереження про страхування вантажів, що 
широко використовуються в багатьох полісах морського й авіаційного стра-
хування [5].

до особливостей здійснення міжнародного морського страхування на-
лежить географічна обмеженість дії договору страхування, тобто договір 
страхування чинний у межах певного географічного регіону. Зокрема, бри-
танські інститутські застереження (Institute Warranties) 26 від 1 липня 1976 р. 
забороняють плавання у певних широтах атлантичного узбережжя північ-
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ної америки, на балтійському морі у певний період року, у водах північно-
го льодовитого океану – північніше 70 – ї широти за винятком дозволеного 
плавання в норвезькі порти й у м. Мурманськ, на російському далекому 
сході –до півночі від 46 – ї паралелі та до півдня від 50 – ї паралелі півден-
ної широти. виходи за межі зазначених застережень можуть страхуватися 
лише за умови сплати додаткової премії, іноді дуже істотної, хоча можуть 
бути погоджені й інші варіанти. Норвезькі та німецькі умови визначають 
дещо інші географічні межі. відповідність суден вимогам Міжнародного 
кодексу керування безпекою (Мккв, англійською – ISM) стало обов’язковим 
для частини суден з 1 липня 1998 p., а для решти –з 2002 р. Найбільш сер-
йозно ця вимога діє у страхуванні каско, відповідальності судновласників, 
а також у страхуванні вантажів [1].

Що ж до стану морського страхування на страховому ринку україни, то 
в україні морське страхування ще не є повністю розвиненим та впорядкова-
ним як, наприклад, у країнах Європи. страхові компанії україни надають 
послуги з добровільних та обов’язкових видів морського страхування. Не-
зважаючи на норми страхового законодавства, а також кодекс торговельно-
го мореплавства україни, який передбачає страхування морських ризиків, 
обов’язкове морське страхування практично не здійснюється. За даними 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, за останні п’ять років страхових внесків за обов’язковими 
видами страхування не надходило та виплати не здійснювались. динаміка 
показників з добровільного страхування цивільної відповідальності власни-
ків водного транспорту також має тенденцію до зниження. кількість дого-
ворів, укладених за договорами добровільного морського страхування 
в україні скорочується [6].

Зараз у нас існує низка проблем з цього питання: по-перше, погане за-
безпечення та технічне оснащення суден, що веде до невиконання або ухи-
лення страховиками виконання своїх зобов’язань і як наслідок – підриває 
довіру до інституту морського страхування. по-друге, відсутність взагалі 
практики обов’язкового страхування. ця норма закону не виконується або 
просто не діє, що потребує відповідної уваги. Можливо також відзначити як 
проблему відсутність у звітності страховиків окремого виділення страхуван-
ня вантажів та багажу, що не дозволяє проводити дослідження та визначити 
стан у цьому напрямку.

таким чином, оскільки морські перевезення мають таку питому вагу 
серед інших видів транспортних перевезень, то розвиток інституту морсько-
го страхування є пріоритетним завдання. особливо важливим є запозичення 
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та імплементація міжнародного досвіду, оскільки розвинуті країни вже 
давно працюють у цьому напрямку та мають власну величезну базу правил 
та нормативних актів.
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проблемА невиЗнАниХ держАв 
у міжнАродному прАві

хоча проблема існування невизнаних держав не є новою, актуальною 
для нашої держави вона стала після подій 2013–2014 рр. Зазвичай такі дер-
жави утворюються на «стику» політичних та економічних інтересів країн, 

1  студентка 4 курсу військово-юридичного факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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що безпосередньо або опосередковано диктують світову та регіональну 
політику. для кращого розуміння проблеми та пошуку можливих шляхів її 
вирішення для нашої держави варто перш за все встановити деякі факти.

відповідно до термінологічного словника, невизнана держава визна-
ється територією, яка проголосила себе суверенною державою і має певні 
ознаки державності: назву (задекларовану як офіційну), атрибути (державну 
символіку), систему управління (органи влади, збройні сили), правову сис-
тему (конституцію на інші нормативні акти), контроль над територією, на-
селення. але головною відмінністю від «повноцінної» держави є те, що вона 
не має дипломатичного визнання з боку держав-членів ооН. часто терито-
рія такої держави вже перебуває під суверенітетом іншої держави-члена 
ооН. відповідно невизнані держави характеризуються міжнародною спіль-
нотою як нелегітимні, сепаратистські утворення або окуповані регіони[1]. 
На думку к. вітмана, держави, до складу яких раніше входила територія, що 
відкололася внаслідок етнополітичного конфлікту, найчастіше відмовляють 
у визнанні самопроголошеним республікам[2; с. 584].

у правовій науці існує ще один синонімічний термін до невизнаних 
держав – квазідержавні утворення. Згідно з етнополітичним словником 
квазідержави є особливим видом суб’єктів міжнародного права, що мають 
певні ознаки держав, але не є такими в загальноприйнятому розумінні. від-
мінністю квазідержавних утворень від держави є те, що вони не мають всіх 
ознак міжнародного визнання. цей термін частіше використовується саме 
щодо територій з невизначеним статусом, сепаратистських регіонів, само-
проголошених республік. в. опришко наводить перелік суб’єктів міжнарод-
ного права та особливо наголошує на тому, щоб виокремити особливу 
форму суб’єктів міжнародного права – квазідержавних утворень [3;с.315].

На нашу думку, більшість таких утворень (на пострадянському просто-
рі всі) було створено через сепаратизм та участі у цьому процесі інших 
держав, які були зацікавлені в етнополітичній дезінтеграції та підтриманні 
етнополітичної нестабільності. важливу роль у даних дезінтеграційних про-
цесах регіону відіграє російська Федерація, яка визнає та підтримує неви-
знані республіки та надає їм різного роду допомогу, а саме: інформаційну, 
політичну, фінансову, військову тощо. деякі вчені зазначають, що у випадку 
придністров’я, південної осетії та абхазії йдеться про блокування держав, 
до яких належали ці території – грузії та Молдови, – в євроінтеграційному, 
євроатлантичному поступі; у випадку Нагірного карабаху – у послабленні 
енергетично потужного азербайджану на користь енергозалежної від рФ 
вірменії. Міжнародне невизнання – головна ознака квазідержавних утворень, 
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яка унеможливлює їх функціонування, економічний розвиток, співпрацю 
з іншими державами. і як наслідок, диктує економічну політичну залежність 
держава-донор, якою на пострадянському просторі в більшості випадків 
постає російська Федерація, у випадку Нагірного карабаху – також вірменія. 

Щодо фінансування невизнаних республік, то це відбувається за рахунок 
міжнародної гуманітарної допомоги, але ж все таки у більшості випадків це 
здійснюється через цільову фінансову допомогу сусідніх держав, які заці-
кавлених у зміцненні позицій невизнаної держави та послабленні колишньої 
держави належності цієї території в етнополітичному конфлікті. Щодо 
конфліктів, то вони супроводжуються багатоетапними спробами врегулю-
вання з залученням посередників, міжнародної спільноти. квазідержавні 
утворення є джерелом постійної етнополітичної нестабільності в регіоні, 
оскільки у вирішенні цих проблем влада не враховує у своїй діяльності за-
гальновизнані норми міжнародного права, не нехтує навіть злочинними 
засобами розв’язання даних проблем.

На сьогодні дану проблему можна розглядати в політичній площині, 
оскільки будь-яка нова держава є результатом застосування права націй на 
самовизначення, що суперечить іншому принципу – територіальної ціліс-
ності держав. враховуючи той факт, що сьогодні значна частина міжнарод-
ної спільноти апелює до моральності сецесії, чим досить часто прикривають 
власні інтереси у тому чи іншому регіоні, говорити про вироблення універ-
сальних правових критеріїв, які б дозволили чітко визначати, які держави 
можуть бути визнаними міжнародною спільнотою, а які – ні, не доводиться. 
тому в ситуації, коли універсальні критерії відсутні, переважає формула 
«примату прав людини над суверенітетом» і за словами херста ханнума 
в сучасній політиці право на самовизначення і проголошення незалежності 
використовується «скоріше емоційно, ніж розумно», а, отже, з’являється 
бажання розглядати зазначені проблеми з точки зору політичної доцільнос-
ті. саме політична доцільність призвела до появи регіональної фрагментації 
міжнародного права, коли виникають певні регіональні групи, одні з яких 
визнають нову державу, а інші – ні[4, с.48].

На сьогоднішній день по всьому світі існує чимало держав, які визна-
ються не всіма країнами світу, але при цьому вони мають всі ознаки неза-
лежності. Наприклад, однією з перших невизнаних держав сучасної дипло-
матії можна назвати Манчжоу-го, створену Японією в 1932 році на терито-
рії Маньчжурії (ліквідовано у 1945 р.). після закінчення другої світової війни 
кількість подібних утворень збільшилася. до них відносилися колишні коло-
ніальні володіння метрополій,які були розташовані загалом в африці і азії. 
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свого піку даний процес досягнув в 90 – х роках XX століття. Невизнані 
республіки світу мають різні підстави створення та історію. часто, невизна-
ні держави з’являються внаслідок відсутності факту правонаступництва. 
умовно, за способом виникнення, дані утворення можна поділити на ство-
рені шляхом:

– революції – прикладом можна назвати утворення нових держав після 
жовтневого перевороту на території колишньої російської імперії; 

– національно-визвольної боротьби – до них належать самопроголоше-
ні невизнані республіки, які оголосили про свою незалежність в результаті 
декларацій, законів або міждержавних договорів. до них часто відносять 
самовизнані держави, тобто такі, факт існування яких було задекларовано 
самою державою (наприклад, сШа);

– післявоєнного поділу – після другої світової війни на території Ні-
меччини були утворені Ндр і ФрН. у результаті громадянської війни на 
корейському півострові утворилися кНдр і республіка корея. особливістю 
в цьому випадку є те, що спочатку два або кілька створених держав не ви-
знають незалежність один одного; 

– здобуття незалежності колишніх колоніальних володінь метрополій 
− колишні колонії британської імперії; 

– геополітичних ігор визнаних держав – це так звані буферні зони або 
«маріонеткові держави» – далекосхідна республіка,Незалежна держава 
хорватія та ін.[5, с. 24–27].

усі невизнані республіки вчені поділяють на чотири типи: 
– невизнані держави, які мають повний контроль над своєю територі-

єю – до таких належать північний кіпр і придністров’я;
– держави, які частково контролюють частину своєї території, що є не-

визнаними – таміл ілам, південна осетія і ін.;
– держави, які утворені під протекторатом міжнародної спільноти – 

косово, юридично вважається частиною сербії, але реально кероване ооН 
з 1999 року;

– квазідержави – етноси, які не отримали права на самовизначення – 
одними з найпомітніших в сучасній світовій політиці є курди з самопрого-
лошеним курдистаном, розташованим на території чотирьох держав: сирії, 
іраку, туреччини та ірану.

слід зазначити, що в даний час в міжнародному законодавстві не існує 
повного спектра характеристик, згідно з якими новостворена держава буде 
такою де-факто або де-юре. у світовій дипломатії є тільки окремі правила 
визнання держав. варто брати до уваги, що на вищому дипломатичному 
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рівні деякі країни можуть бути невизнаними, але в той же час їхні уряди 
можуть вести співпрацю з іншими державами. також можуть розвиватися 
економічні торгові взаємини. всі ці міждержавні зв’язки ґрунтуються на 
певних нормативно-правових актах, розпорядженнях, указах та угодах.

список невизнаних держав налічує понад 100 пунктів. вони розташо-
вані в 60 країнах світу. до переліку входять частково визнані, невизнані 
і частково невизнані держави. до перших відносяться ті, незалежність яких 
визнана лише кількома державами. Наприклад, абхазія, визнана шістьма 
країнами, або турецька республіка північного кіпру, яку визнали тільки 
туреччина і абхазія. до другої групи належать самопроголошені країни, які 
не визнані жодною державою – сомаліленд, пунтленд, Нагірно-карабахська 
республіка та інші. частково невизнаною державою можна назвати таку, 
незалежність якої визнається більшістю держав-членів ооН, але інші краї-
ни не йдуть на такий крок. Наприклад, вірменія не визнається лише однією 
державою – пакистаном, кіпр – туреччиною, а республіка корея – кНдр.

Невизнані республіки сНд, а точніше розташовані на території країн 
співдружності, продовжують боротися за своє визнання, починаючи з роз-
паду срср. Як приклад можна привести абхазію. після того як грузія оголо-
сила про свій вихід зі складу радянського союзу, вона брала участь в рефе-
рендумі про входження до складу співдружності суверенних держав, утво-
рення якого було зірвано державним комітетом з надзвичайного стану 
в серпні 1991 року, але і до цього дня абхазія є частково визнаною державою. 

проблема не визнання квазідержавних утворень міжнародної спільнотою 
окрім політично-правових негативних наслідків, тягне за собою ще й соці-
ально-економічні, що яскраво проявляються на прикладах невизнаних рес-
публік. 

Наприклад, через два тижні після короткого і кровопролитного конфлік-
ту росія визнала незалежність південної осетії, роздавши осетинам росій-
ські паспорти. Єдиною валютою, що має вільний обіг в республіці, є росій-
ський рубль. інша іноземна валюта не використовується. про економіку 
південної осетії говорити досить важко. Затиснута між горами і грузією, 
без розвинутих зв’язків із регіонами росії «республіка» практично вмирає. 
те, що залишилось тут після розвалу радянського союзу навряд чи можна 
назвати промисловістю [6; с. 161,162].

абхазія є ще одним невизнаним сателітом російської Федерації. одна 
з найкращих туристичних зон срср, як і південна осетія, вона не отримала 
у спадок майже ніякої промисловості. сільське господарство і виноробство 
залишаються фактично кустарними, а туристичний бізнес, яким славився 
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край в радянські часи, так і не став привабливим на сьогодні [7; с. 132–159]. 
«підвішене» міжнародне становище країни унеможливлює подальший по-
літичний, економічний, соціальний та культурний розвиток. 

крім, негативних наслідків є також і яскраві приклади стрімкого розви-
тку економіки та позитивних соціально-політичних змін у житті. прикладом 
є китайський острів тайвань. республіка виникла внаслідок революції та 
громадянської війни в китаї в 1949 році, після того як уряд вигнанців втік 
до тайваню, який і створив дану державу на острові. особливістю є те, що 
влада, яка втекла на цей острів була не з порожніми руками, а вкравши зо-
лото та переманивши інтелектуальну еліту і талановитих бізнесменів з ма-
терика перейшли до цього острова. управлінці взяли собі за мету – розвиток 
високих технологій та виробництво електроніки. у 1960 – х роках тайвань 
став в один ряд з південною кореєю, сінгапуром, гонконгом, які демонстру-
вали високі темпи економічного розвитку до кінця 1990 – х років. сьогодні 
тайвань за прикладом найрозвиненіших країн світу перевозить важку про-
мисловість в інші країни з більш дешевою робочою силою, віддаючи пере-
вагу інноваціям та технологіям.

підсумовуючи, слід сказати, що такі явища, як суперечність між правом 
націй на самовизначення і принципом територіальної цілісності держав; 
відсутність (та неможливість встановлення) єдиних критеріїв, відповідно до 
яких, через певний проміжок часу держави можуть розраховувати на визна-
ння їх міжнародною спільнотою та політична заангажованість подібних 
процесів наразі виступають стримуючим фактором відносно невизнаних 
держав. Не зважаючи на те, що важко однозначно оцінити вказані явища як 
позитивні чи негативні, вони потребують більшої уваги та подальшого між-
народно-правового регулювання.
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м. мельник1

міжнАродниЙ договір Як джерело 
міжнАродного прАвА

у сучасному світі міжнародний договір є основним і універсальним дже-
релом міжнародного права. характерна риса сучасного міжнародного права – 
ріст чисельності та значення багатосторонніх договорів, які за останні деся-
тиріччя трансформували його основний зміст, створили у ньому нові галузі.

На сучасному етапі договори становлять складну, багатогалузеву гло-
бальну систему, що охоплює практично всі види взаємодії держав. Необхід-
но підкреслити, що в системі міжнародних відносин міжнародні договори 
виконують низку важливих правових функцій, насамперед упорядкування 
міжнародних відносин та формування їхньої правової основи. вони також 
сприяють стабільності міжнародного правопорядку, підтримці міжнародно-
го миру та безпеки, розвитку міжнародного співробітництва на засадах 
рівноправності. крім того, міжнародні договори є важливим засобом забез-
печення національних інтересів держави та захисту основних прав і свобод 
людини. З огляду на це вивчення права міжнародних договорів набуває 
особливого значення.

треба наголосити, що чільне місце права міжнародних договорів як 
однієї з найважливіших галузей сучасного міжнародного права виклика-

1  студент 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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ло посилену увагу фахівців-юристів до вивчення його важливих загально-
теоретичних і прикладних аспектів. істотним внеском у дослідження 
міжнародного права договорів є фундаментальні праці таких відомих 
зарубіжних та вітчизняних учених, як Ф. Мартенс, Я. броунлі, 
в. Шуршалов,а. талалаєв., в. буткевич, о. Мережко, о. Назаренко, 
д. терлецький., і. лукашук.

Міжнародний договір як регулятор суспільно значимих відносин має 
певні позитивні та негативні явища. 

важливою якістю договорів є стабільність їх норм, які впродовж трива-
лого терміну дії забезпечують велику передбачуваність у поведінці учасни-
ків, що є надзвичайно важливим для міжнародного правопорядку і має 
особливе значення для врегулювання життєво важливих для держав проблем. 
окрім цього, чітка визначеність договірних норм суттєво полегшує їхнє за-
стосування, а також забезпечує належний контроль за їх виконанням. осо-
блива державно – правова процедура оформлення згоди на обов’язковість 
договору у формі ратифікації, підписання та ін. надає договірним нормам 
додатковий авторитет у внутрішньодержавній сфері, полегшує їх взаємодію 
з національним правом. 

також, серед позитивних моментів варто визначити: процес створення 
договірної норми в хронологічному плані коротше процесу створення зви-
чаєвих норм. крім того, волі суб’єктів міжнародного права при створенні 
договірної норми мають більш виражений характер;процедура укладання, 
кодифікованих міжнародно-правових актах; (віденська конвенція про право 
міжнародних договорів 1969 року і віденська конвенція про право договорів 
між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними орга-
нізаціями 1986 року); договірна форма надає більше можливостей для узго-
дження воль суб’єктів, ніж яка-небудь інша.

Міжнародний договір поміж великого ряду позитивних моментів має 
певні недоліки. серед них варто зазначити такі: проблеми з поняттям «між-
народний договір», з інтерпретацією даного поняття, з кількістю договорів, 
існування певних обтяжуючих обставин в деяких міжнародних договорах, 
а також не слід забувати про зловживання у договірному праві. так же, 
серед проблем міжнародного договору деякі науковці виділяють: 1) три-
валість виконання (набрання чинності); 2) поширюються тільки на сторо-
ни-учасниць договору, 3) дія договорів при застосуванні ст.25 віденської 
конвенції 1969 р.

пропоную розкрити деякі проблеми міжнародного договору.
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поняття «міжнародний договір» визначено в статті другій віден-
ська конвенція про право міжнародних договорів як міжнародну угоду, 
укладену між державами в письмовій формі і регульовану міжнародним 
правом,незалежно від того,чи викладена така угода в одному документі, 
двох чи кількох зв’язаних між собою документах, а також незалежно від 
її конкретного найменування. дане поняття, на думку теліпко, більш вда-
лим визнається як угода між суб’єктами міжнародного права в усній чи 
письмовій формі, укладання, дія та припинення якої регулюються нормами 
міжнародного права.

проблематика з інтерпретацією поняття «міжнародного права» уосо-
блюється в тому, що це поняття є родовим і охоплює в своїй назві багато 
різних документів. Наприклад, угода, пакт, хартія, статут, конвенція тощо. 
На законодавчому рівні дані назви документів не визначаються, лише док-
тринальні знання дозволяють розрізнити ці види документів.

велика кількість договорів у міжнародному праві, на мою думку, є ще 
однією проблемою, адже їхнє співіснування деколи стоїть підпитанням. На-
приклад, україною за час не залежності було укладено та ратифіковано біля 
десятки тисячі договорів. дана цифра не може не здивувати, адже на даний 
час у світі 193 незалежних країн, які є самостійними суб’єктами міжнарод-
ного права і можуть укладати договори, як з іншими державами, так і з 
міжнародними урядовими організаціями.

Ще однією з проблем є обтяжуючі обставини передбачені деякими до-
говорами. дане питання є болючим для україни, адже прагнення вступити 
до Європейського союзу постає перед державою не один рік. прикладом 
обтяжуючих обставин можна зазначити передбачені регіональними догово-
рами більш високі стандарти щодо забезпечення та додержання прав люди-
ни, ніж встановлені універсальними міжнародними договорами.

отже, міжнародний договір є одним з найбільш поширеним джерелом 
міжнародного права. він є складним явищем і на даний час є основним 
і найбільш дієвим та результативним регулятором у міжнародно-правових 
відносинах, який має безліч позитивних моментів, але й він не є повністю 
ідеальним, адже має низку проблем, що стоять перед світовим суспільством 
для вирішення, яких потрібен час та внесення відповідних змін і доповнень 
до норм міжнародного права.

науковий керівник: Яковюк і. в., д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжна-
родного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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п. с. мигаленко1

діЯльність оргАніЗАЦіЇ об’ЄднАниХ нАЦіЙ у 
боротьбі З міжнАродним терориЗмом

На сьогоднішній день глобалізація та міжнародна інтернаціоналізація 
сучасного світу зумовлює збільшення сприятливих можливостей для розви-
тку злочинності у вигляді тероризму. це явище стало однією з найбільших 
загроз міжнародній безпеці. тероризм створює значні шкоди для існування 
світового порядку та встановлення та підтримання міждержавних відносин.

рада безпеки та генеральна асамблея як головні органи організації 
об’єднаних Націй (ооН) мають компетенцію у сфері підтримання міжнарод-
ного миру та безпеки та є невід’ємними елементами у системі міжнародної 
антитерористичної боротьби. суттєвий вплив цих міжнародних організацій на 
механізм міжнародно-правового регулювання та взаємодоповнюючі функції 
у сфері підтримання міжнародного миру та безпеки, а також їх значний внесок 
у подолання глобальної загрози тероризму, а саме актуальною проблемою є до-
слідження ролі цих органів у забезпеченні міжнародно-правового регулювання 
антитерористичної боротьби. україна, як активний учасник міжнародного 
співтовариства та держава-фундатор ооН, не може залишатися осторонь гло-
бальної боротьби проти міжнародного тероризму. будучи державою-членом 
ооН та реалізуючи свої зовнішньо-стратегічні цілі, наша держава зацікавлена 
у формуванні сприятливого міжнародного клімату. боротьба проти міжнарод-
ного тероризму є одним із пріоритетних напрямків зовнішньополітичної ді-
яльності також і для нашої держави. враховуючи національне розмаїття, релі-
гійну нетерпимість, культурне зубожіння, економічну нерівність, політичну 
нестабільність та вигідне геополітичне становище, загроза виникнення осеред-
ків тероризму в україні стає цілком ймовірною. досвід превентивного запобі-
гання виникнення тероризму, здобутий ооН, може бути використаний і украї-
ною, як на національному рівні, так і на міжнародній арені.

провідна роль ооН у підтриманні міжнародного миру і безпеки, 
пов’язана із забезпеченням глобального співробітництва та розвитку між-
народного права, що має головну роль у сфері міжнародно-правового регу-
лювання боротьби з тероризмом.

ооН розглядає міжнародний тероризм як злочин проти людства та 
вбачає основну його небезпеку у орієнтованості завдання максимальних 

1 студентка 4 курсу слідчо-криміналістичного інституту Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого.
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збитків основам цивілізаційного розвитку, досягненні максимальної кіль-
кості людських жертв та тісному взаємозв’язку з іншими глобальними 
проблемами.

головними із шести органів ооН у забезпеченні міжнародної безпеки 
та миру є рада безпеки та генеральна асамблея. проте, якщо розмежовувати 
компетенцію цих органів, то статут ооН зберігає «пріоритет ради безпеки», 
яка відповідно несе головну відповідальність за підтримання міжнародного 
миру та безпеки й діє від імені всіх членів ооН при виконанні обов’язків, 
що витікають з цієї відповідальності.

однак генеральна асамблея, в якій представлені всі держави –члени 
ооН, уповноважена обговорювати будь-які питання або справи в межах 
статуту та вносити рекомендації членам ооН та раді безпеки. також гене-
ральна асамблея в межах своєї компетенції уповноважена надавати реко-
мендації та організовувати дослідження в цілях сприяння міжнародному 
співробітництву в політичній, економічній, соціальній, культурній сферах 
в цілях заохочення прогресивного розвитку міжнародного права та його 
кодифікації. але відповідно до статуту коли рада безпеки виконує свої 
функції стосовне певного спору, генеральна асамблея не має права втруча-
тися в це, до того моменту поки рада безпеки не зробить про це запит.

діяльність генеральної асамблеї ооН, в якості широкого форуму з об-
говорення теми тероризму сприяла визначенню потреб міжнародного до-
говірно-правового регулювання антитерористичної боротьби, що зробило 
певну основу для укладання відповідних міжнародних угод. також у допо-
міжних органах генеральної асамблеї здійснювалися розробки договірних 
антитерористичних норм, а на разі триває розробка змістовної та всеосяжної 
конвенції щодо міжнародного тероризму.

таким чином, діяльність генеральної асамблеї відіграє важливу роль 
у сфері міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом, засто-
совуючи при цьому нормотворчий процес держав.

у рамках ооН підготовлено та прийнято низку міжнародних договорів 
спрямованих на боротьбу з тероризмом. також важливу важливе значення 
має конвенція ооН проти транснаціональної організованої злочинності від 
18 грудня 2000 року. На думку науковців, для того, щоб ефективно було ви-
користовувати даний нормативний акт, доцільно його доповнити протоколом.

так же, важливим завданням світового співтовариства є перекриття фі-
нансових потоків, спрямованих на підтримку тероризму. вирішенням цієї 
проблеми було прийняття Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансу-
ванням тероризму від 9 грудня 1999 року.
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відповідно до ст.8 конвенції «кожна держава вживає відповідно до 
свого внутрішнього законодавства необхідних заходів для того, щоб визна-
чити, виявити, заблокувати або арештувати будь-які засоби, які використо-
вуються або виділяються з метою вчинення злочинів, що входять до сфери 
дії конвенції, а також кошти, отримані в результаті таких злочинів, з метою 
можливої конфіскації».

На сьогодні, методи боротьби з фінансуванням тероризму включають 
складний взаємозв’язок розвідувальних та правозастосовних аспектів, які 
стосуються таких специфічних правових інститутів, як банківська таємниця, 
яка в свою чергу пов’язана з економічною безпекою держав, так і з правом 
власності, а також з комерційними та особистими інтересами громадян. саме 
в цьому аспекті, виникає певна складність відповідної антитерористичної 
діяльності, як у середині держави, так і на міжнародному рівні.

крім універсальних міжнародних договорів, спрямованих на боротьбу 
з тероризмом в цілому, також діє цілий ряд угод, завдання яких полягає 
в тому, щоб створити міжнародну правову базу для боротьби тероризму на 
окремих напрямках, або в окремих територіальних просторах, де здійсню-
ється різноманітна діяльність держав.

тож на 1 листопада 2003 року прийнято близько півтора десятків уні-
версальних міжнародно-правових документів, які становлять правову базу 
для діяльності держав, міжнародних організацій та інших суб’єктів міжна-
родного права у боротьбі з тероризмом.

у зв’язку з цим явищем, на разі не вдалося міжнародному співтовариству 
виробити загальноприйняте визначення тероризму. і саме не тому, що теро-
ризм, як явище з часом набуває певних змін, а на це впливають перш всього 
політичні, культурні, ідеологічні та історичні чинники. Наприклад, досі іс-
нують спірні питання щодо віднесення до терористичної діяльності дії 
держав які суперечать міжнародному праву, або ж дії які здійснюються 
в рамках національно-визвольних рухів.

але все таки не зважаючи на це, у висновку, акти ооН відіграють важ-
ливу роль у забезпеченні та координації міжнародних антитерористичних 
зусиль, визначенні основних принципів, напрямів та засобів міжнародної 
боротьби з тероризмом, виступаючи потужним механізмом для морально-
політичного регулювання держав. у подальшому важливим є створення 
єдиного універсального акту який би охопив всі сфери боротьби з антите-
рористичною діяльністю.

науковий керівник: кудас і. б., к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права 
Національного юридичного університету ім.Ярослава Мудрого.
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д. с. мірошніченко1

ЮрисдикЦіЯ міжнАродного кримінАльного 
суду Щодо Злочину АгресіЇ

важливим засобом забезпечення стабільності міжнародно-правових 
відносин стало створення у системі міжнародного права інституту міжна-
родної кримінальної юстиції. Незважаючи на міжнародне співробітництво 
між суб’єктами і спроб запобігти найтяжчим злочинам, зокрема, воєнним 
злочинам, злочину агресії, злочинам проти людяності, до 1998 р. у світі не 
існувало постійно діючого органу, здатного притягати індивідів (фізичних 
осіб) до міжнародної кримінальної відповідальності.

Нюрнберзький трибунал став першим судовим органом ad hoc, що при-
тягував до відповідальності за злочин агресії. 8 серпня 1945 р. на конгресі 
в лондоні було підписано угоду між срср, великобританією і Францією, 
в якій проголошувалося створення Міжнародного військового трибуналу. 
Нюрнберзький трибунал – перший в історії суд, який визнавав агресію най-
тяжчим кримінальним злочином і призначав покарання як державним діячам, 
винним у підготовці розв’язуванні та веденні агресивних війн, так і органі-
заторам та виконавцям злочинних планів винищування мільйонів невинних 
людей і підкорення цілих народів. відповідно до ст. 6 статуту, «злочинами 
проти миру були визнанні планування, підготовка, розв’язання або ведення 
агресивної війни, а також участь у спільному плані або змові, спрямованих 
на здійснення будь-якої з вищезазначених дій»[4,с.129].

у 1998 р. у римі 120 держав-членів ооН прийняли римський статут, що 
став юридичним підґрунтям створення постійного діючого Міжнародного 
кримінального суду (далі – Мкс).

відповідно до ст.10 декларації про державний суверенітет україни 
від16.07.1990 р. україна є повноцінним суб’єктом міжнародного права та 
взяла на себе зобов’язання «активно сприяти зміцненню загального миру 
і міжнародної безпеки, безпосередньо брати участь у загальноєвропейсько-
му процесі та європейських структурах» [3]. 20 січня 2000р. україна під-
писала римський статут, але на сьогоднішній день ще не ратифікувала його. 

конституційний суд своїм висновком від 2001 р. визнав статут Мкс 
таким, що не відповідає конституції україни. Зокрема, у висновку зазна-
чено, що»абзац десятий преамбули та ст. 1 не відповідають частині першій, 

1 студентка 4 курсу господарсько-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.



123

третій ст. 124, частині п’ятій ст. 125 конституції україни, які регламентують 
заборону делегування функцій судів україни іншим органам та створення 
судів, не передбачених основним Законом» [6]. так, можна констатувати, 
що зазначений висновок конституційного суду передбачає внесення відпо-
відних змін до конституції задля можливості ратифікації римського статуту. 
конституційна комісія україни розробила відповідні зміни, що були схвале-
ні венеціанською комісією [5]. 

так, Мкс – постійно діючий орган, уповноважений здійснювати юрис-
дикцію щодо осіб, відповідальних за найсерйозніші злочини, що викликають 
стурбованість міжнародного співтовариства, зазначені в римському статуті, 
і доповнює національні системи кримінального правосуддя. у статуті ре-
гламентовано завдання, функції та процедуру притягнення до відповідаль-
ності осіб, що вчинили міжнародні злочини; перелік таких злочинів, під-
стави міжнародної кримінальної відповідальності та принципи співробіт-
ництва держав у сфері міжнародного кримінального судочинства [1].

На сьогоднішній день до кінця не врегульованим є питання юрисдикції 
Мкс щодо злочину агресії. це пояснюється тим, що його не регламентова-
но в окремій статті, на відміну від інших найтяжчих злочинів, не міститься 
дефініції, зафіксованого переліку діянь, що складають злочин агресії. слід 
зазначити, що суд буде здійснювати юрисдикцію щодо злочину тоді, коли 
буде прийнято його визначення. так, 31 травня по 11 червня 2010 р. у кам-
палі (уганда) відбулася перша конференція держав-учасниць щодо пере-
гляду статуту Мкс, зокрема, у частині надання визначення злочину агресії. 
у конференції взяли участь 84 держави (67 держав-учасниці і 17 спостері-
гачів). одним із головних завдань конференції стало вирішення питання 
щодо включення визначення поняття агресії до статуту Мкс. відповідно 
до ст. 8 – bis, «планування, підготовка, ініціювання або здійснення особою, 
яка фактично здійснює керівництво або контроль за політичними чи військо-
вими діями держави, актом агресії, який в силу свого характеру, серйознос-
ті і масштабів є грубим порушенням статуту ооН» [7]. основою визначен-
ня злочину агресії стала резолюція № 3314 генеральної асамблеї ооН 
№ 3314 (1974 р.) [2]. 

поправки можуть набути чинності відповідно до положень п. 5 ст. 121 
статуту (тобто для тих держав, які приєднались – через рік після здачі ра-
тифікаційних грамот) [1]. відповідно до ст. 15 bis та 15 ter, «суд зможе 
здійснювати юрисдикцію щодо злочину агресії відповідно до рішення, при-
йнятого після 1 січня 2017 р. більшістю держав-учасниць, що необхідна для 
прийняття поправок до статуту». 
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таким чином, Мкс є постійно діючим органом, уповноваженим здій-
снювати юрисдикцію щодо осіб, відповідальних за найтяжчі злочини, які 
мають широкомасштабний та систематичний характер і викликають стур-
бованість міжнародного співтовариства, зокрема щодо злочину агресії. 

у результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку, що при-
йняття римського статуту стало визначальним у сфері боротьби зі злочином 
агресії. це пояснюється тим, що Мкс став першим постійно діючим орга-
ном, що може здійснювати юрисдикцію щодо злочину агресії. але, на сьо-
годнішній день поправки до римського статуту щодо закріплення визна-
чення поняття агресії ще не набули чинності, тому можна казати про від-
сутність на сьогоднішній день механізму притягнення індивідів до 
індивідуальної кримінальної відповідальності за вчинення такого міжнарод-
ного злочину, як агресія.
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в. в. мовчанець1

прАвосуб’Єктність індивідА в міжнАродному 
прАві

питання щодо чіткого окреслення кола суб’єктів міжнародного права було 
й залишається актуальним та надважливим у міжнародно-правовій доктрині. 
одним з головних завдань для теоретиків є питання відношення індивіда до 
кола таких суб’єктів, а зі стрімким розвитком міжнародно-правової практики 
доречніше було б ставити питання про те, в якій якості і з якими застережен-
нями особа буде розглядатися як суб’єкт міжнародного права.

в. буткевич у своїй праці вдається до комплексного аналізу виникнення 
і становлення доктрини міжнародної правосуб’єктності індивіда, описує 
весь тернистий та дискусійний шлях вітчизняних науковців до хоча б част-
кового визнання фізичної особи суб’єктом міжнародного права, а також 
відзначає значний внесок у зазначений процес видатного вітчизняного вче-
ного г. лаутерпахта, який був першим, хто помітив і розкрив сутність між-
народного права як права людини.

історично проблемою для теоретиків залишається «теорія визнання», 
що відводить активну роль державі: без визнання державою своїх зобов’язань 
із забезпечення прав людини, ці права, як і сам статус особи, будуть лібе-
ральною фікцією. Щоправда, деякі теоретики-міжнародники дарували при-
ватним особам статус «несуверенних суб’єктів міжнародного права», або 
зверталися до поняття «відносна правосуб’єктність», як це зробив Міжна-
родний суд ооН у консультативному висновку 1949 р.

концептуальними свого часу були твердження радянських вчених 
(с. крилова, л. Моджоряна, в. Євгеньєва, Ф. кожевнікова) про те, що «су-
веренітет держав є невід’ємною властивістю суб’єкта міжнародного права. 
окремі особи не можуть бути суб’єктом цього права». 

Невідповідність даної тези наразі очевидна, адже за таким критерієм 
виключалася правосуб’єктність майже половини усіх держав, бо багато з них 
були залежними, у кращому випадку напівсуверенними. досить сумнівною 
за таких умов видається й правосуб’єктність міждержавних організацій, 
а особливо – народів, які борються за свою незалежність.

для конструктивного доведення тези про правосуб’єктність фізичної 
особи можна вдатися до аналізу власне поняття суб’єкта права та міжнарод-

1 студент 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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но-правового договору, наводячи приклади резонансних для міжнародного 
права справ, що роблять індивіда його центральною фігурою. у консульта-
тивному висновку щодо компетенції суду м. данцига від 3 березня 1928 р. 
постійна палата міжнародного правосуддя зазначила: «Метою міжнародно-
го договору відповідно до наміру договірних сторін може бути прийняття 
сторонами певних норм, які створюють права і обов’язки індивідів і при-
датні до застосування національними судами.».

досить влучно в теорії автори застерігають від необґрунтованого роз-
ширення кола критеріїв до суб’єктів міжнародного права, не передбачених 
ні міжнародними договорами, ні авторитетними рішеннями міжнародних 
судів. так, у консультативному висновку Міжнародного суду ооН від 11 квіт-
ня 1949 р. у справі «відшкодування збитків, понесених на службі ооН» суд 
досить чітко визначив, кого слід вважати суб’єктом міжнародного права: 
«бути суб’єктом міжнародного права значить мати здатність володіти між-
народними правами та обов’язками, а також спроможність підтримувати ці 
права зверненнями, заявами у міжнародні судові інстанції».

розширення можливостей міжнародно-правового захисту індивіда під-
тверджує універсалізацію правового статусу особи, наділення її міжнарод-
ною правосуб’єктністю. Як суб’єкт міжнародного права людина може 
звертатися напряму за захистом своїх прав до органів міжнародної юрис-
дикції, не потребуючи кожного разу дозволу на це держави. «Згода» на таке 
звернення дається державою при ратифікації нею відповідної міжнародної 
конвенції та визнанні юрисдикції передбаченого у ній органу.

це підтверджують положення низки основоположних міжнародних 
конвенцій, які стосуються питання про міжнародну правосуб’єктність інди-
віда, наділяючи його правом безпосереднього звернення до міжнародних 
установ. «суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової органі-
зації чи групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією 
з високих договірних сторін порушення прав, викладених у конвенції чи 
у протоколах до неї. високі договірні сторони зобов’язуються не перешко-
джати жодним чином ефективному здійсненню цього права» (ст. 34 Євро-
пейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). 

треба згадати також резонансні рішення міжнародних судових установ – 
справа братів лаграндів у Міжнародному суді ооН, а також рішення суду 
Європейського союзу у справі «ван генд і лус проти Нідерландів»: «спів-
товариство констатує новий правовий порядок у міжнародному праві, за 
яким переваги держав щодо їх суверенних прав обмежуються і суб’єктами 
визнаються не лише держави,а й громадяни».
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Невід’ємною складовою міжнародної правосуб’єктності фізичної особи 
є можливість його індивідуального притягнення до міжнародної криміналь-
ної відповідальності. вирок Міжнародного військового трибуналу у Нюрн-
берзі: «Злочини проти міжнародного права здійснюються людьми, а не аб-
страктними утвореннями, і тільки шляхом покарання індивідів, які скоюють 
такі злочини, можуть бути дотримані приписи міжнародного права». цей 
вирок скасував доктрину бріана-келлога,у якій йшлося тільки про відпо-
відальність держав за скоєння агресії як міжнародного злочину.

після Нюрнберзького процесу принцип індивідуальної кримінальної 
відповідальності був закріплений у положеннях низки статутів тимчасових 
міжнародних судових органів (статути Міжнародних трибуналів щодо ру-
андита колишньої югославії, спеціального суду щодо сьєрра-леоне та 
спеціального трибуналу щодо лівану), а також у римському статуті Між-
народного кримінального суду: «кримінальній відповідальності підлягають 
фізичні особи, що досягли 18 – річного віку, які скоїли злочин, що підпадає 
під юрисдикцію суду».

отже, світова спільнота рухається саме в напрямку визнання особи 
суб’єктом міжнародного права. колишній голова Європейського суду з прав 
людини професор л. вільдхабер зазначає: «де б не обговорювалася конвен-
ція, ми не припиняли підкреслювати, що індивід знаходиться в центрі сис-
теми, що визнання конвенцією індивіда як суб’єкта міжнародного права 
здійснює справжній переворот і що міжнародний захист його прав, який 
надається індивіду, не повинен слабнути».

науковий керівник: Яковюкі. в., д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжна-
родного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Є. с. молькіна 1

теоріЯ ФункЦіонАльного імунітету: 
сучАсниЙ стАн укрАЇнського ЗАконодАвствА

питання імунітету держави є надзвичайно актуальним в сучасних умо-
вах розвитку україни. адже до проголошення незалежності радянське за-
конодавство базувалося на концепції абсолютного імунітету. 

1 студентка 5 курсу господарсько-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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теорія абсолютного імунітету базується на принципі суверенної рівності 
держав, за яким жодна держава не може поширювати свою владу на іншу 
державу, її органи і власність. тому вважається, що, навіть укладаючи зо-
внішньоекономічний договір або вступаючи в інші приватноправові відно-
сини, держава не втрачає свого суверенітету і вправі користуватися абсолют-
ним імунітетом [1].

однак, з розвитком ринкової економіки і, як наслідок, зростанням кіль-
кості випадків участі україни у якості відповідача у справах з іноземним 
елементом виникло багато труднощів, пов’язаних з питанням імунітету 
країни.

основними нормативними положеннями щодо імунітету держави в укра-
їні є норми, закріплені у Законі україни «про зовнішньоекономічну діяль-
ність». так, у ст. 2 закріплюється принцип юридичної рівності і недискри-
мінації, що полягає у рівності перед законом всіх суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності, незалежно від форм власності, в тому числі держави, при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. у ст. 3 зазначається, що укра-
їна в особі її органів, місцеві органи влади і управління в особі створених 
ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у зовнішньоеко-
номічній діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській 
діяльності на території україни, діють як юридичні особи згідно з ч. 4 ст. 2 
Закону україни «про зовнішньоекономічну діяльність» і законами україни. 

ці положення деталізуються у ст. 32 цього Закону, яка визначає загальні 
засади відповідальності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. україна 
як держава і всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні 
суб’єкти господарської діяльності несуть відповідальність за порушення 
цього або пов’язаних з ним законів україни та/або своїх зобов’язань, які 
випливають з договорів (контрактів), тільки на умовах і в порядку, визна-
чених законами україни. Якщо україна бере участь у зовнішньоекономічній 
діяльності як суб’єкт такої діяльності, вона несе відповідальність на загаль-
них та рівноправних засадах з іншими суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності [2]. аналізуючи дані положення, можна зазначити, що таким 
чином в україні закріплюється теорія функціонального імунітету на законо-
давчому рівні. 

теорія функціонального імунітету виходить з того, що держава може 
виступати у двох якостях: по-перше, як суверен і носій політичної влади і, 
по-друге, як суб’єкт приватних правовідносин. перші правовідносини ви-
никають у процесі взаємодії суб’єктів міжнародного права – держав, націй, 
міжнародних організацій і регулюються нормами міжнародного публічного 
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права; у цих випадках держава здійснює суверенні функції, тобто діє jure 
imperii, а тому користується імунітетом. друга група правовідносин виникає 
при взаємодії держави із суб’єктами приватного права. ці відносини регу-
люються нормами міжнародного приватного права –держава вчиняє дії, не 
пов’язані з її суверенними функціями, тобто діє jure gestionis, і не вправі 
користуватися імунітетом. таким чином, суть теорії функціонального іму-
нітету полягає у тому, що імунітет визнається за іноземною державою лише 
у випадках, коли вона здійснює суверенні функції [1].

Законодавець робив спроби закріпити теорію функціонального імуніте-
ту в інших нормативно-правових актах. у ст. 32 Закону україни «про угоди 
про розподіл продукції» в першій редакції від 14.09.1999 було зазначено, що 
в угодах про розподіл продукції, що укладаються за участю іноземного ін-
вестора, передбачається відмова держави від судового імунітету, імунітету 
щодо попереднього забезпечення позову та виконання судового рішення [3].

однак, конституційний суд україни у своєму рішенні від 06.12.2001 р. 
№ 17 – рп/2001 визнав це положення неконституційним. конституційний 
суд україни зазначає, що імунітет держави випливає із засад державного 
суверенітету (статті 1, 2 конституції україни), хоча прямо не закріплений 
в основному Законі україни. імунітет іноземної держави полягає у тому, що 
вона не підлягає юрисдикції іншої держави. так, іноземна держава не може 
бути притягнена до суду іншої держави як відповідач, крім випадків безпо-
середньо наданої на це згоди (відмови від імунітету). 

разом з тим конституційний суд україни констатував, що положен-
ня ст. 32 Закону встановлює беззастережну відмову держави від судового 
імунітету, імунітету щодо попереднього забезпечення позову та виконання 
судового рішення, яка обов’язково передбачається в угодах про розподіл 
продукції, що укладаються за участю іноземного інвестора. держава в осо-
бі кабінету Міністрів україни та за участю верховної ради автономної 
республіки крим або органу місцевого самоврядування виступає стороною 
угоди про розподіл продукції, як суб’єкт права власності поставлена в не-
рівні умови перед законом, оскільки позбавлена можливості вільно перед-
бачати істотні умови угоди. цим звужено і повноваження кабінету Міні-
стрів україни, який, згідно зі ст. 116 конституції україни, здійснює управ-
ління об’єктами державної власності відповідно до закону, організовує 
і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності україни (п. 5, 8). 
тому ст. 32 Закону має бути визнана неконституційною в частині встанов-
лення її положенням обов’язкової відмови держави від судового імунітету, 
імунітету щодо попереднього забезпечення позову та виконання судового 
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рішення в угодах про розподіл продукції, що укладаються за участю іно-
земного інвестора [4].

сьогодні ст.32 Закону україни «про угоди про розподіл продукції» надає 
лише право державі відмовитися від імунітету. і така відмова буде поширю-
ватися на всі судові рішення, рішення міжнародних комерційних арбітражів, 
рішення у провадженнях щодо попереднього забезпечення позову, а також 
виконання рішень судових і арбітражних органів.

Наразі діє також указ президента україни від 25 червня 2002 р. 
№ 581/2002 «про порядок здійснення захисту прав та інтересів україни під 
час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах 
справ за участю іноземного суб’єкта та україни». цей порядок визначає 
механізм здійснення захисту прав та інтересів україни під час урегулюван-
ня спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю 
іноземного суб’єкта та україни.

однак, наявних положень недостатньо для чіткого регулювання відно-
син, що виникають у зв’язку із притягненням до відповідальності україни. 
Необхідним кроком у вирішенні даного питання вважається створення від-
повідного закону, яким будуть передбачені випадки діяльності держави, на 
які розповсюджується імунітет, і такі, на які імунітет не поширюється. 
у багатьох державах прийняті спеціальні закони, в яких містяться норми 
про імунітет держави та її майна: Закон про імунітети іноземної держави 
(сШа, 1976 р.), акт про імунітет держави (великобританія, 1978 р.), акт, 
що надає імунітет державі у канадських судах (канада, 1982 р.), ордонанс 
про імунітет держави (пакистан, 1981 р.), акт про імунітет держави (сінга-
пур, 1979 р.), акт про імунітет іноземної держави (пар, 1981 р.), акт про 
імунітет іноземної держави (австралія, 1984 р.). Норми цих законів ґрунту-
ються на теорії функціонального (обмеженого) імунітету [6].

З метою досконалого регулювання цих відносин потребують аналізу 
і норми міжнародного права. так, на міжнародному рівні норми з цього 
питання встановлені у Європейській конвенції про імунітет держав, при-
йнятою радою Європи 16 травня 1972 р. у м. базелі (далі –Європейська 
конвенція 1972р.) вона встановлює, що іноземній державі імунітет не нада-
ється, якщо держава відмовилася від нього. також конвенція визначає, у якій 
формі така відмова с можливою (ст. 2). так, держава не вправі посилатися 
на імунітет, якщо вона явно відмовилася від нього на підставі: 1) міжнарод-
ного договору; 2) положення контракту, укладеного у письмовій формі; 
3) явної згоди, яка була надана після виникнення спору за її участю. також 
Європейська конвенція 1972р. встановлює випадки, коли договірна держа-
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ва не може посилатися на імунітет від юрисдикції в суді іншої договірної 
держави. Незважаючи на те, що це була перша спроба втілити у нормах 
міжнародного права теорію функціонального імунітету, Європейська кон-
венція 1972р. не набула значного поширення і її підписали лише 8 держав 
[7].

Ще одним міжнародно-правовим договором з цього питання є конвенція 
ооН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності прийнята 2 грудня 
2004 року. у преамбулі конвенції зазначається, що юрисдикційні імунітети 
держав та їх власності є загальновизнаними як один із принципів звичаєво-
го міжнародного права. тому в якості загального правила конвенція визнає, 
що держава користується як щодо себе, так і щодо своєї власності імунітетом 
від юрисдикції судів іншої держави з урахуванням положень конвенції (ст. 
5). 

разом з цим, конвенцією визначено випадки, коли держава не може по-
силатися на імунітет. Не допускається посилання на державний імунітет 
при розгляді справ: стосовно комерційної угоди між державою та іноземною 
фізичною чи юридичною особами; стосовно укладеного державою трудо-
вого договору з фізичною особою; стосовно грошового відшкодування у разі 
смерті або заподіяння тілесного ушкодження будь-якій особі або заподіяння 
шкоди її майну; стосовно будь-яких прав чи інтересів цієї держави щодо 
нерухомого майна, яке знаходиться на території держави суду; стосовно ви-
значення права цієї держави на патент, промисловий зразок, торгове чи 
фірмове найменування, товарний знак, об’єкт авторського права або будь-
який інший об’єкт інтелектуальної власності; стосовно участі цієї держави 
у компанії чи іншому об’єднанні (частина III. справи, при яких не можна 
посилатися на державний імунітет [8]. однак, і ця конвенція не стала роз-
повсюдженою. і україна не приймає участі у зазначених конвенціях.

таким чином, уніфікованого нормативно-правого акту, який би регулю-
вав питання пов’язані з встановленням чітких правил визначення відносин, 
в участі яких держава не користується власним імунітетом, не існує як в на-
ціональному законодавстві, так і в міжнародному праві. однак, кількість 
випадків, коли держава є учасником цивільно-правових відносин на між-
народному рівні зростає, а отже збільшується можливість пред’явлення 
позову до держави. 
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о. в. момот1

ЗАборонА нАсильствА тА прАво нА 
сАмооборону

Заборона насильства у п. 4 ст. 2 статуту ооН накладає масштабну за-
борону на застосування насильства. Заборона охоплює не лише координо-
ване застосування збройних сил, а й кожне застосування військової сили [1]. 
більше того, заборона насильства поширюється і на застосування чи на 
підтримку озброєних угруповань, які чинять вторгнення в іншу державу, 

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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а також на підтримку терористичних дій в іншій державі, що випливає із 
декларації від 1970 року про принципи міжнародного права, що стосуються 
дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до статуту 
ооН: «кожна держава зобов’язана утримуватися від організації чи підтрим-
ки формування нерегулярних підрозділів чи озброєних банд, зокрема на-
йманців, для вторгнення на територію іншої держави.» [2]. той факт, що 
фінансова й інша підтримка озброєних банд охоплюється забороною на-
сильства підтвердив Міжнародний суд у справі Нікарагуа проти сШа 
1986 року із вказівкою на вищезазначену декларацію (Нікарагуа проти сШа, 
п. 191).

проблематичним є поводження з так званими «визвольними війнами». 
Заборона насильства поширюється і на підтримку визвольних рухів третіми 
державами. право на самовизначення народів не передбачає право на сеце-
сію. існує позиція (хоча і оспорювана), що втручання в громадянську війну 
«на запрошення» чинного на той момент уряду є допустимим. Міжнародний 
суд виходить з того, що запрошення чинного уряду може виправдати вій-
ськову інтервенцію[3]. складнощі виникають у тому випадку, коли уряд, 
який клопоче про військове втручання, не здатний здійснювати ефективний 
контроль над територією держави. Наприклад, військова інтервенція сШа 
на гренаду за клопотанням генерал-губернатора у 1983 році [4], яку гене-
ральна асамблея ооН у резолюції № 38/7 від 2 листопада 1983 засуджувала 
як грубе порушення міжнародного права [5].

у справі Нікарагуа Міжнародний суд схилився до позиції, що надси-
лання озброєних банд в розумінні статті 2 lit. G резолюції генеральної 
асамблеї ооН про агресію 1974 року[6] описує зразковий випадок агресії, 
який надає право на самооборону і за міжнародним звичаєвим правом. Згід-
но позицією Міжнародного суду на противагу цьому просто підтримка 
повстанського руху (наприклад, через надання зброї) не є достатньою для 
того, щоб розглядати її як збройний напад: «збройну атаку треба розуміти 
не лише як дії регулярних збройних сил, які порушують міжнародний кордон, 
а й надсилання від імені держави озброєних банд, груп, нерегулярних озбро-
єних формувань чи найманців, які здійснюють акти збройного насилля 
проти іншої держави такої серйозності, яка достатня для визнання акту 
збройною атакою, або «суттєвої участі держави у таких діях». цей опис, 
який міститься у статті 3 параграфі (g), означення «агресії», яке додане до 
резолюції генеральної асамблеї 3313 (ххіх), може бути прийняте як від-
биток міжнародного звичаєвого права. суд не вбачає підстав заперечувати, 
що у звичаєвому праві заборона збройних атак може стосуватися надсилан-
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ня державою озброєних банд на територію іншої держави, якщо така опе-
рація, через її розміри і наслідки, може бути кваліфікована швидше як 
збройна атака, ніж прикордонний конфлікт, якби це здійснювали регулярні 
війська. але суд не вважає, що концепція «збройної атаки» охоплює допо-
могу повстанцям у формі постачання зброї чи логістичної або іншої під-
тримки»[7].

у справі Нікарагуа Міжнародний суд оперся на міжнародне звичаєве 
право. сШа для виправдання підтримки повстанців посилались на те, що 
уряд Нікарагуа постачав зброю повстанцям в ель-сальвадорі, і з цього боку 
було виведене право на колективну самооборону проти Нікарагуа. На думку 
Міжнародного суду, такого роду підтримка повстанців не сягає рівня на-
сильства, необхідного для збройного нападу. тому Міжнародний суд запере-
чив право індивідуальної та колективної самооборони. 

так зване «просте» порушення заборони насильства через підтримку 
повстанських рухів не є підставою для виправдання права на самооборону 
причетної держави та її союзників. 

Якщо ж тлумачити обумовленість права на самооборону «збройними на-
падом» у розумінні судової практики Міжнародного суду у справі Нікарагуа, 
то виникає прогалина між порушенням заборони насильства і можливостей 
реакції на це з боку держави, яку це порушення стосується у випадку нападу. 
диференціація між «простим» порушенням заборони насильства і «збройним 
нападом» у рамках права на самооборону створює дилему: при застосуванні 
насильства без перевищення межі збройного нападу держава, що його вчиняє, 
фактично залишається захищеною від вжиття встановлених заходів у відпо-
відь. оскільки держава, щодо якої воно застосовується, зв’язана забороною 
насильства відповідно до ст. 2 п. 4 статуту ооН і не може покладатися на 
прив’язане до збройного нападу право на самооборону.

у справі Нікарагуа Міжнародний суд залишив відкритим право держа-
ви вживати заходів у відповідь у разі порушення щодо неї заборони насиль-
ства без перевищення межі «збройного нападу». в пізнішій судовій практи-
ці Міжнародний суд й не намагався виправдати насильницькі контрзаходи 
меншої, ніж «повна» самооборона інтенсивності навіть у справах, у яких 
йдеться про обмежені контрзаходи проти насильницьких актів. Наприклад, 
у справі ірану проти сШа 2003 року щодо нафтових платформ[8].

Фактично, держава, що вдається до порушення заборони насильства за 
вузького розуміння права на самооборону, захищена від насильницьких за-
ходів у відповідь з боку іншої держави, якщо вона не перетнула межу, за якої 
її дії вважатимуться збройним нападом.
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ця проблематика дещо втратила гостроту після розширення розуміння 
«збройного нападу» у випадку терористичних актів. адже поширення 
«збройного нападу» на напади недержавних терористичних організацій роз-
ширює право на самооборону. Наприклад, терористичні напади аль – каїди 
в сШа 11 вересня 2001 року рада безпеки ооН охарактеризувала, як зброй-
ний напад. у своїх резолюціях 1368 (2001) і 1373 (2001) рада безпеки, з по-
силанням на ці терористичні акти, підкреслила право на самооборону 
у розумінні статуту ооН.

вирішальним при цьому було усунути зв’язок права на самооборону 
віднесенням «збройного нападу» до відповідальності певної держави. З ін-
шого боку, насильницькі заходи самооборони проти терористичних органі-
зацій зачіпають державу щодо її територіальної цілісності, якщо там базу-
ється ця організація. обсяг допустимих контрзаходів визначають при цьому 
мірою причетності до тероризму держави місцеперебування організації. 
Якщо терористична організація контролює частину території держави чи 
може безперешкодно на ній діяти, контрзаходи можуть спрямовуватися 
проти усієї операційної бази у цій державі. це стосується і тих випадків, 
коли держава ці операції терпить, так би мовити, або коли нездатна вживати 
ефективних заходів для подолання терористичної організації. унаслідок 
цього, заходи самооборони проти терористичних організацій на території 
іншої держави не вимагають, щоб ця держава здійснювала «ефективний 
контроль» за активністю терористичних угруповань. у судовій практиці 
Міжнародного суду досі панує нечіткість щодо права на самооборону про-
ти терористичних атак. у справі «Збройні дії на території конго» (демокра-
тична республіка конго проти уганди) [9] Міжнародний суд підкреслює, 
з одного боку, відсутню відповідальність демократичної республіки конго 
за атаки повстанців в уганді, а з другого – залишає відкритим питання до-
пустимості протидії хоч і великим, але нерегулярним озброєним угрупуван-
ням: «чи допустимо і за яких умов за міжнародним правом скористатися 
правом на самооборону проти широкомасштабних атак нерегулярних вій-
ськових з’єднань.».

Заходи самооборони проти самої держави вимагають, щоб сама держава 
місця перебування терористичної організації несла відповідальність за «зброй-
ний напад». Згідно з однією позицією, замість ефективного контролю достатньо 
виявити наявність державної підтримки, якої має бути достатньо для відпові-
дальності держави і виправдання заходів самооборони проти цієї держави. 

Наприклад, Міжнародний суд у своєму експертному висновку щодо із-
раїльського «муру безпеки» залишив без задоволення право на самооборону 
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ізраїлю через те, що терористичні акти, які слід у такий спосіб відвернути, не 
можуть бути віднесені до відповідальності жодної іншої держави. це обґрун-
тування ігнорує те, що рада безпеки ооН кваліфікувала напади 11 вересня 
повністю відособлено від їхнього віднесення до відповідальності певної 
держави як причину появи права на самооборону [10].

таким чином, можна зробити висновок, що питання застосування на-
сильства у міжнародному праві не втрачає своєї актуальності, незважаючи 
на нормативне закріплення принципу заборони насильства. розмежування 
«збройного нападу» і «простого» прояву насильства; право на самооборону 
від останнього; правомірність підтримки визвольних рухів третіми держа-
вами; право на самооборону від терористичних атака – усі ці питання є дис-
кусійними. існування різної судової практики щодо одного й того ж пред-
мету свідчить про необхідність більш детального дослідження проблемати-
ки у цій галузі, уніфікації законодавства та його адаптації до викликів 
сьогодення. 
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Ю. г. музика1

імунітет держАви в міжнАродному 
привАтному прАві

у сучасній науці міжнародного приватного права питання імунітету 
держав є досить дискусійним та актуальним. держава в силу своєї правової 
природи є особливим суб’єктом приватноправових відносин міжнародного 
характеру. а саме, вона, з одного боку, є сувереном і носієм публічної влади, 
а з іншого, виступає як юридична особа та носій приватного інтересу. дер-
жава володіє імунітетом, і тому на практиці виникають труднощі щодо реа-
лізації принципу рівності суб’єктів міжнародного приватного права. досить 
часто, держави, посилаючись на принцип імунітету, не виконують своїх 
міжнародних приватноправових зобов’язань.

принцип імунітету держави є давньою та загальновизнаною нормою 
міжнародного права. так, Н. а. ушаков зазначає: «принцип імунітету дер-
жави є загальновизнаним принципом міжнародного права: він настільки 
вкоренився в міжнародному праві, що беззастережно визнається всіма без 
винятків державами, виконується в практиці їхніх взаємин та стверджуєть-
ся в міжнародно-правовій доктрині». у сучасній літературі автори сходять-
ся на думці, що принцип імунітету держави визначає межі, в яких можливе 
подання судового позову проти держави, її органів влади та державних 
підприємств у цивільних судах інших держав, а також міру, в якій можливо 
виконання судового рішення за рахунок власності іноземної держави [1].

На сьогодні існують наступні теорії імунітету держав. перша, теорія 
абсолютного імунітету, заснована на принципі рівності держав, за яким 

1  студентка 5 курсу господарсько-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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держава не може здійснювати свою юрисдикцію щодо іншої іноземної дер-
жави. підґрунтям цієї теорії є принцип суверенної рівності: рівний над 
рівним не має ані влади, ані юрисдикції. представники цієї концепції ствер-
джують, що суверенітет – категорія цілісна та неподільна. так, на думку 
науковця п. п. віткявічуса, держава, яка бере участь у цивільних 
зобов’язаннях, ніколи не перетворюється на звичайний суб’єкт цивільного 
права, оскільки зберігає властивості політичної влади [2]. саме з наявністю 
суверенітету багато вчених справедливо пов’язують можливість держави 
володіти юрисдикційним імунітетом, тобто непідсудністю судам інших 
країн і захистом від забезпечувальних заходів примусового характеру, а також 
примусового виконання рішення, винесеного проти держави [3].

Наступною є теорія функціонального імунітету, яка побудована на роз-
межуванні публічних та приватних функцій держави. так, держава, залежно 
від напрямів своєї діяльності, може брати участь у міжнародних відносинах 
або як носій публічної влади – суверена, або як учасник приватноправових 
відносин. Якщо держава вступає у приватні відносини, то вона відповідно 
не може користуватися своїм імунітетом. На засадах теорії про функціональ-
ний імунітет ґрунтуються Закон про імунітети іноземної держави (сШа, 
1976 р.), акт про імунітет держави (великобританія, 1978 р.), акт, що надає 
імунітет державі у канадських судах (канада, 1982 p.) тощо. теорія функці-
онального імунітету досить часто критикується серед науковців. так, осно-
вною проблемою є критерії розмежування діяльності держави, на яку роз-
повсюджується імунітет, і тієї, на яку імунітет не поширюється. судова 
практика вважає таким критерієм правову природу договору та мету, із яким 
останній укладався.

і остання, теорія обмеженого імунітету держав, передбачає, що держава 
має право відмовитися від свого імунітету(обмежити його дію) у виключних 
визначених випадках. представники концепції обмеженості суверенітету 
держави вважають, що він є обмеженим через об’єктивні закономірності роз-
витку зовнішньо економічної діяльності. обмежений імунітет використовують 
такі країни, як італія, Франція, Норвегія тощо. саме на цій теорії засновані 
Європейська конвенція про державний імунітет від 1972 року та конвенція 
юрисдикційних імунітетів держав та їх власності від 2004 року. останні ви-
значають випадки, за яких держави не мають імунітету. це стосується насам-
перед питань щодо трудових та деліктних правовідносин, щодо укладання 
контрактів між юридичними або фізичними особами та державою, а також 
щодо спорів про встановлення права власності тощо. також Європейська 
конвенція про державний імунітет передбачає майже автоматичне виконання 
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іноземних судових рішень. для держав –учасниць конвенції винесене іно-
земне рішення є настільки ж обов’язковим для виконання, як і остаточне рі-
шення національного суду. слід зазначити, що поширеної ратифікації вище-
зазначені міжнародні документи не зазнали, а конвенція юрисдикційних 
імунітетів держав та їх власності від 2004 року на сьогодні не має юридичної 
сили, оскільки вона вступить у силу лише на тридцятий день з моменту рати-
фікації тридцятою державою відповідної конвенції (ст. 30).

На сьогодні у світі регламентація питань, пов’язаних з імунітетом дер-
жав, рухається в бік обмеженого імунітету, поступово відходячи від абсо-
лютного. саме шляхом укладання міжнародних договорів держави можуть 
або підтвердити свій імунітет, або обмежити його. 

Щодо україни, то слід зазначити, що дане питання регулюється Законом 
україни «про міжнародне приватне право» від 2005 року, цивільним про-
цесуальним кодексом україни від 2004 року, Законом україни «про зовніш-
ньоекономічну діяльність» від 1991 року тощо. Якщо всебічно проаналізу-
вати вище перелічені нормативно-правові акти, то слід говорити, що укра-
їна визнає імунітети іноземних держав в міжнародних відносинах, але 
в приватноправових із певним застереженням, а саме якщо інше не перед-
бачено національним чи міжнародним законодавством [4]. також, слід 
констатувати, що україна не ратифікувала Європейську конвенцію про 
державний імунітет від 1972 року та конвенцію юрисдикційних імунітетів 
держав та їх власності від 2004 року.

окремою спробою україни була відмова від власного імунітету за ми-
нулою редакцією ст. 32 Закону україни «про угоди про розподіл продукції». 
З цього приводу є судова практика. так, у 2001 році конституційний суд 
україни визнав неконституційною норму Закону україни «про угоди про роз-
поділ продукції» від 1999 року, що стосувалась імунітету україни при укла-
данні даних угод. так, у ст. 32 вищезазначеного закону говорилося, що 
україна в обов’язковому порядку відмовлялася від судового імунітету, іму-
нітету щодо попереднього забезпечення позову та виконання судового рі-
шення в угодах про розподіл продукції, що укладаються за участю інозем-
ного інвестора. На сьогодні це визначається як право нашої держави.

отже, виходячи із вищезазначеного, слід констатувати, що проблема 
імунітету держав є актуальною та потребує вирішення. На сьогодні немає 
єдиного міжнародного акту з цього питання, який би задовольняв та рати-
фікувався більшістю держав світу. Здебільшого питання імунітету регулю-
ється національним законодавством або двосторонніми угодами між країна-
ми. через це виникають проблеми на практиці щодо вирішення спорів, що 
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виникають через укладання різного роду приватноправових договорів між-
народного характеру з державами. 
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л. е. мхітарян1

ЗАбеЗпеченнЯ прАв лЮдини і громАдЯнинА 
в рАмкАХ діЯльності рАди Європи

питання прав і свобод людини на сьогодні є найважливішою проблемою 
внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав світової спільноти. саме стан 
справ у сфері забезпечення прав і свобод, їх практичної реалізації є тим кри-
терієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держа-
ви і суспільства в цілому. проблема прав людини сьогодні набула надзвичай-
ної гостроти [6]. і якщо раніше відносини у сфері реалізації, охорони й за-
хисту прав людини регулювалися переважно внутрішньодержавним правом, 
то зараз вони стали повноцінним об’єктом регулювання міжнародного права. 

1  студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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Забезпечення прав людини і громадянина сьогодні є однією з основних 
задач і цілей багатьох міждержавних міжурядових організацій, які шляхом 
прийняття відповідних актів і створення компетентних органів, прагнуть 
надати правам людини особливого, ціннісного, пріоритетного значення. 
особлива увага питанню прав людини приділяється в межах діяльності ради 
Європи. відповідно до ст.2 статуту рЄ від 5 травня 1949 року пріоритетним 
напрямом її діяльності визначено саме захист та збереження і подальше 
здійснення прав людини і основних свобод. основні механізми регулюван-
ня прав і свобод людини в рамках ради Європи можна поділити на управ-
лінські (що здійснюються безпосередньо завдяки утворенню у складі ради 
Європи уповноважених органів), а також нормативні (або конвенційні).

рада Європи була створена після закінчення другої світової війни 5 трав-
ня 1949 року в лондоні, до складу якої спочатку входило лише десять країн. 
прийняття статуту ради Європи, як це часто буває стосовно політичних 
документів, було компромісом. у той час існував значний тиск із боку неуря-
дових, але впливових кіл, які наполягали на створенні чогось подібного до 
Європейського парламенту. інші ж віддавали перевагу органу міждержав-
ного співробітництва традиційного спрямування,який,однак, мав бути новим 
за своїм змістом. кінцевий компроміс полягав у включенні як урядових, так 
і парламентських елементів, у вигляді комітету міністрів, надаючи йому 
повноваження щодо прийняття рішень, і парламентської асамблеї, що мала 
лише дорадчі повноваження[1, c. 186]. 

комітет міністрів організує міжурядове  співробітництво для розвитку 
демократії, верховенства права, утворення єдиного європейського право-
вого і культурного простору і захисту прав людини. його рішення 
є обов’язковими для країн– членів ради Європи. до основних повноважень 
комітету міністрів належить розгляд за рекомендацією консультативної 
асамблеї або за своєю власною ініціативою, заходів, яких необхідно вжити 
для досягнення мети ради Європи,включаючи питання про укладення кон-
венцій або угоді прийняття урядами спільної політики щодо конкретних 
питань, а також надання рекомендацій урядам країн у питаннях, на які по-
ширюється юрисдикція ради Європи. З моменту підписання конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод у1950р. комітет міністрів 
здійснює нагляд за виконанням рішень Європейського суду з прав людини. 
З 2010 року цю функцію було дещо доповнено і сьогодні відповідно до ст. 
46 конвенції у випадку, коли виконання рішення суду ускладнюється про-
блемою його тлумачення, комітет міністрів може просити суд дати відпо-
відне роз’яснення. також комітет міністрів двома третинами голосів може 
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передати на розгляд суду питання про невиконання державою остаточного 
рішення суду та наділити його компетенцією остаточно встановлювати, чи 
можна вважати рішення виконаним. комітет також наділений повноваженням 
створювати різнопланові контролюючі органи у вигляді комітетів і комісій, 
прикладом яких можна назвати: Європейський комітет з питань запобігання 
катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню 
чи покаранню, Європейський комітет з соціальних прав[2, c. 5,6].

парламентська асамблея є політичним форумом для публічного обго-
ворення загальноєвропейських проблем, висування політичних ініціатив, 
що сприяють співробітництву. вона є консультативним органом, рекомен-
дації якого стають підставою для діяльності комітету Міністрів, у тому 
числі у сфері захисту прав людини. 21 вересня 1999 року парламентська 
асамблея ради Європи обрала першого верховного комісара ради Європи 
з прав людини [3, c. 13]. Завдання верховного комісара полягає в сприянні 
просвіті та інформуванню в сфері прав людини, в сприянні правам людини 
і в попередженні порушень прав людини. 

особливістю системи захисту, яку створила рада Європи, є те, що вона 
стала першою міжнародною організацією, яка визнала право людини вер-
татися за захистом своїх прав до міжнародного співтовариства і передба-
чила можливість захисту цих прав у Європейському суді. рішення Євро-
пейського суду, які є обов’язковими для держав-учасниць ради Європи, на 
сьогодні є одним з найефективніших засобів впливу міжнародного співто-
вариства на національні правові системи у питаннях захисту прав людини. 
серед основних зобов’язань, які суд ставить перед державами, можна 
виділити: обов’язок держави створити»національну правову рамку», пе-
редусім національне законодавство, яке забезпечує ефективний захист прав 
людини (див. докладне аргументування у справі «х та Y проти Нідерлан-
дів»); обов’язок держави забезпечувати інформування та консультування 
осіб стосовно порушень прав і свобод, що гарантуються конвенцією 
(справа «гуерра проти італії»); обов’язок реагувати на порушення прав 
людини, проводити ефективне розслідування «гідних довір’я» (тобто об-
ґрунтованих) скарг щодо серйозних порушень прав, гарантованих конвен-
цією (наприклад, справи «айдін проти туреччини», «пол і одрі едвардс 
проти сполученого королівства»); обов’язок забезпечувати індивідів ре-
сурсами, щоб запобігати порушенню їхніх прав, гарантованих конвенцією 
(справа «ейрі проти ірландії»); нарешті, обов’язки запобігати порушенням 
прав, гарантованих конвенцією, та захистити від таких порушень[4,  
c. 31,32].
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Необхідно погодитись з тим, що діяльність будь-яких структурних ор-
ганізацій і їх органів не може бути ефективною, без існування нормативної 
основи , яка б регулювала порядок діяльності цих органів, спрямованість на 
досягнення конкретною результату. 

головний напрямок діяльності ради Європи визначила Європейська 
конвенція з прав людини від 04.11.1950 року та її протоколи. врозділі і (стат-
ті 2–14) визначено основні права і свободи, які держави-учасниці 
зобов’язуються забезпечувати й дотримувати, серед них: право кожного на 
життя, на свободу та особисту недоторканність, право на справедливе право-
суддя, на повагу до приватного і сімейного життя, свобода думки, совісті та 
релігії, свобода зібрань та об’єднань, право на ефективний засіб юридично-
го захисту тощо. процес становлення європейської системи захисту прав 
людини і основнихсвободбулопродовженоприйняттямЄвропейськоїсоціаль-
ноїхартіївід 18.10. 1961 року. у частині і хартії визначено 19 принципів 
захисту державами прав своїх громадян та громадян інших договірних 
сторін у соціальній сфері і трудових відносинах, які далі конкретизуються 
в частині іі хартії. 

у розвиток положень хартії було прийнято Європейський кодекс со-
ціального забезпечення від 16.04.1964 р. рада Європи започаткувала також 
систему стандартів у сфері питань громадянства, зокрема вирішила про-
блему уникнення без громадянства та подвійного громадянства, закріпила 
принцип свободи набуття й виходу з громадянства та принцип недискри-
мінації в процедурі та способах набуття громадянства. цей досвід уза-
гальнено в Європейській конвенції про громадянство від 06.11.1997 року. 
багато конвенцій присвячено боротьбі зі злочинністю та забезпечення 
ефективності й гуманності правосуддя, наприклад, «про видачу право-
порушників» 1957 року і «про взаємну допомогу у кримінальних справах» 
1959 року. важливий внесок ради Європи в захист культурного різнома-
ніття Європи, виховання поваги до самобутності великих і малих народів 
Європи. у цій досить різноманітній сфері діє насамперед Європейська 
культурна конвенція від 19.12.1954 року, Європейська хартія регіональних 
мов або мов меншин 05.11.1992 року. Можливо, найважливішим напрямком 
діяльності ради Європи, пріоритет якого було визнано лише востаннє де-
сятиліття, стала діяльність у сфері належного забезпечення розвитку під-
ростаючих поколінь. у минулі роки в цьому напрямі прийнято спеціальну 
конвенцію «про усиновлення дітей» від 24.04.1967 року, переглянута 
27.11.2008 року, а також основоположну конвенцію «про здійснення прав 
дітей» від 25.01.1996 року. 
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також чимало конвенцій ради Європи приділено проблемі корупції, 
гуманізації діяльності правоохоронних органів, основам місцевого само-
врядування, що опосередковано також стосуються забезпечення певних прав 
людини у різних сферах суспільної діяльності, наприклад, Європейська 
хартія участі молоді в муніципальному та регіональному житті 1992 року 
(переглянута у 2003 році), «про становище потерпілого в кримінальному 
праві й кримінальному процесі» від 28.06.1985 року; «керівні принципи 
з прав людини в боротьбі з тероризмом» від 11.07.2002 року, «про взаємну 
адміністративну допомогу в податкових справах» від 25.01.1988 року, реко-
мендації фінансовій поліції з питань боротьби з відмиванням грошей від 
01.07.1989 року. сьогодні загалом радою Європи розроблено і прийнято 
близько 200 конвенцій, які слугують визначальними гарантіями забезпечен-
ня і захисту прав людини [5, c. 138–141].

отже, треба погодитись з тим, що політико-правові реалії сьогодення 
переконують у необхідності створення дієвих юридичних механізмів, які 
дозволяють окремим особам, різним соціальним групам, громадянському 
суспільству повною мірою реалізовувати свої конституційні права і свободи. 
така позиція підкріплюється ст. 3 статуту ради Європи, в якій проголошу-
ється необхідність визнання і дотримання таких керівних принципів, як: 
верховенство права та здійснення прав людини і основних свобод. пробле-
ма забезпечення прав людини може бути вирішена, лише за умови згурто-
ваності усього міжнародного співтовариства, яке сьогодні і відбувається «під 
егідою» ради Європи, управлінські та конвенційні напрями діяльності якої 
першочергово спрямовані на досягнення цієї мети.
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А. м. назаренко1

проблеми кримінАліЗАЦіЇ поведінки 
суб’Єктів міжнАродниХ прАвовідносин

однією з ознак сьогодення – процес інтенсивної криміналізації суспіль-
них відносин у світі, в його різних регіонах і країнах. для нас представляє 
особливу актуальність дослідження світових, регіональних закономірностей 
сучасної злочинності та її обумовленість глобалізаційними процесами у сві-
ті. Мова йдеться про наукове відгалуження у вигляді міжнародної криміно-
логії. в центрі уваги постають криміногенність поведінки держав (групи 
держав), а також криміногенність самої глобалізації.

Зважаючи на координаційну сутність міжнародного права поведінка 
держави, що може мати злочинний характер, розглядається з позицій оцінки 
дотримання (чи недотримання) добровільно взятих державою на себе 
зобов’язань (кримінальність) або поза такими зобов’язаннями (криміноген-
ність). специфічною сферою міжнародної кримінології є визначення кри-
міногенності поведінки держави, що набуває надзвичайної актуальності.
діяння, які утворюють кримінальність або криміногенність, продуковану 
глобалізованою світосистемою, незважаючи на те, що у своїй більшості вони 
становлять правопорушення за міжнародним правом в національній сфері 
не піддаються відповідній криміналізації. вищезазначене визначає наукову 
важливість і практичну значимість дослідження проблем криміналізації по-
ведінки суб’єктів міжнародних правовідносин.

в основу даної статті покладено теоретичні положення наукових праць 
відомих науковців серед яких особливе місце займають дослідження 
в. Ф. антипенка, в. в. лунєєва, в. М. дрьоміна.

1 студентки 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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Мета статті полягає у дослідженні критеріїв криміналізації поведінки суб’єктів 
міжнародних правовідносин, з’ясуванні криміногенності поведінки держав.

Метою роботи зумовлено вирішення наступних завдань: проаналізувати 
критерії криміналізації діянь суб’єктів міжнародних правовідносин; проана-
лізувати криміналізацію поведінки суб’єктів економічних відносин в умовах 
глобалізації.

стабільний розвиток глобалізації дозволив злочинності значно розши-
рити масштаб своєї діяльності: вона все більше виходить за межі державно-
го контролю і вступає у протистояння зі світовим правопорядком.

ефективність запобіжного впливу багато в чому залежить від знання 
суб’єктами запобігання злочинності основних кримінологічно значущих 
властивостей об’єкта. серед них як на найбільш головну найчастіше вказу-
ється на криміногенність.

криміногенність (від лат. Crimen – злочин і грец. Genos – рід, походжен-
ня) – це властивість об’єктів створювати ймовірність злочинної поведінки, 
породжувати злочинність (наприклад, вживання таких виразів, як «кримі-
ногенна ситуація», «криміногенний тип особистості») [1, с. 292], а також 
властивість об’єкта спеціально-кримінологічного запобігання виражати силу 
його впливу на злочинну поведінку [2, с. 93].

специфічною сферою міжнародної кримінології є визначення криміно-
генності поведінки держави поза її участю у міжнародній нормі (договорі), 
її оцінка не лише за еквівалентом основоположних принципів міжнародно-
го права jus cogens, але й зважаючи на міжнародно-правові звичаї, традиції, 
норми міжнародної моралі [3, с. 200].

Можливості глобалізації успішно використовують організована злочин-
ність і тероризм. транснаціональний характер цих найбільш небезпечних 
видів злочинної діяльності –пряме породження глобалізаційних процесів.

в. в. лунєв зазначає, що набір криміногенних факторів в кожному кон-
кретному випадку унікальний, але на масовому рівні їх сукупність підпо-
рядковується загальним та приватним (відхилення, пов’язані з різними ви-
дами мотивації) статистичним закономірностям. радикально зовнішні кри-
міногенні умови мотивації можливої злочинної поведінки усуваються 
заходами загально-соціального характеру. представляючи собою сукупність 
соціально-економічних, культурологічних, організаційних та виховних за-
ходів загально соціального характеру, вони спрямовані на вирішення най-
важливіших завдань суспільства[4, с. 338].

Значне місце в дослідженні «глобалізаційних» критеріїв криміналізації 
діянь суб’єктів міжнародних правовідносин посідає виявлення тих особли-
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востей глобалізації, які здійснюють вплив на вчинення злочинів, з метою їх 
своєчасного виявлення та попередження в. в лунєв серед таких особливос-
тей виділяє наступні: проблема зайнятості, проблема ринків фінансових 
спекуляцій, проблема втрати суверенітету національними державами та інші 
[5, с.97].

Що стосується втрати суверенітету національними державами, то це 
веде до істотного зниження можливостей національних урядів в управлінні 
суспільством, у вирішенні соціальних проблем, у попередженні злочиннос-
ті та боротьби з нею. Мається на увазі втрата фінансового суверенітету, 
суверенітету інформаційного та політичного. тут йдеться про вплив транс-
національних корпорацій, які отримують можливість маніпулювати у своїх 
інтересах діями державних структур, отримуючи доступ до інформації та 
документів. це відбувається тому, що глобальне домінує над національним 
і ставить його під свій контроль.

Німецькі дослідники у своїй роботі «пастка глобалізації. атака на про-
цвітання і демократію» значну увагу вони звертають на такі негативні (кри-
міногенні) аспекти глобалізації, як: суспільство 20/80; правителі світу на 
шляху до іншої цивілізації; глобалізація і глобальна дезінтеграція; диктату-
ра з обмеженою відповідальністю та ігри з мільярдами; вовчий закон і кри-
за робочих місць; міф про чесність глобалізації; рятуйся, хто може; зникаю-
чий середній клас; нещасні глобальні гравці й зворотний бік примусу; кому 
належить держава, втрата національного суверенітету; небезпечний світовий 
жандарм і т.д. [6, с.88]. 

іншою кримінологічною складністю, про яку говорив в. в. лунєєв 
є ринки фінансових спекуляцій в глобалізованому світі. понад 80 відсотків 
фінансового капіталу зараз розташовується у вільному плаванні і не мають 
реального матеріального наповнення. це – ринок, де грошові кошти ро-
блять грошові кошти, тобто ринок гравців в рулетку. Завдяки комп’ютерним 
технологіям фінансовий ринок, левова частка якого –ринок фінансових 
спекуляцій, залізним обручем стягнув всі країни кругом найбільших фі-
нансових магнатів – країн «золотого мільярда». це дозволяє залежно від 
своїх інтересів ставити ті чи інші країни на межу фінансового провалу [7, 
с. 221].

в. Ф. антипенко справедливо зазначає, що глобальний злочинний ре-
зультат виникає не внаслідок стихійного лиха чи інших неземних сил. цей 
результат – прямий наслідок свідомої діяльності конкретних людей та сфор-
мованих ними державних та суспільних інститутів. однак міжнародне 
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право залишається індиферентним до цієї важливої тенденції, воно не по-
мічає глобальної криміногенності і навіть не виявляє спроб нормативно 
відреагувати на неї, чим, по суті, додатково підпитує наростаючу енергію 
протестних сил [8, с.187].

криміногенний потенціал суспільства зумовлюється соціальною нерів-
ністю. гіпотеза, що нерівність у розподілі матеріальних благ є дестабілізу-
ючим чинником, зокрема, причиною злочинності, давно вже висунута вче-
ними різних правових шкіл і напрямів.

кримінологія у міжнародному суспільстві мусить враховувати подвійний 
вплив на міжнародну злочинність: як з боку держави, так і з боку міжнарод-
ного співтовариства, а також у системі взаємовідносин держави з міжнарод-
ним співтовариством [9].

важливо погодитися з думкою в. Ф. антипенка, який акцентує увагу на 
тому, що аби встановлювати криміногенність в сучасних міжнародних вза-
ємодіях, створювати умови для криміналізації діючих в глобальному про-
сторі суб’єктів, міжнародне право повинно глобалізуватися як у своїй сут-
ності, так і в категоріальному апараті [10, с.188]. Мова йде про міжнародно-
кримінологічне освоєння глобального простору, коли глобалізація категорій 
кримінального в міжнародному кримінальному праві повинна здійснювати-
ся на основі глобалізації політичного, економічного, соціального і культур-
ного детермінізму

політичний ідеал, відображений у декларації прав людини або в аме-
риканській декларації незалежності 1776 року, найвищою мірою являє 
ідеал інтелектуала. беззаперечно і те, що демократія, саме тому, що вона 
забезпечує свободу особистості, містить в собі елемент безпорядку. «… 
коли ми помічаємо, що в державі, що називає себе республікою, – говорить 
Монтеск’є, – все спокійно, то можна бути впевненим, що в ній немає сво-
боди». держава, сильна своїм «порядком», саме тому що вона така, не 
надає прав індивідууму, якщо тільки він не належить до певного класу. 
вона визнає тільки тих, хто наказує, і тих, хто підпорядковується. її ідеал – 
бути сильною і ні в якому разі – справедливою. до того ж порядок вимагає, 
щоб, всупереч будь – якій справедливості, соціальні класи були непоруш-
ні. Якщо хтось із «низів» може переходити наверх, держава приречена на 
безпорядок [11, с.20].

у даний час ситуація, пов’язана з криміналізацією зовнішньоекономіч-
них відносин, характеризуються високим – незважаючи на протидію біль-
шості держав – рівнем здійснюваних економічних злочинів міжнародного 
характеру, що певною мірою визначає процес криміналізації окремих країн 
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і цілих регіонів, їх спеціалізацію в системі світового господарства. Як вірно 
зауважив п. ю. корольов, «сьогодні можна говорити про формування сис-
теми міжнародного кримінального поділу праці».

Можна стверджувати, що якщо поведінку якоїсь держави, що відхиля-
ється від приписів звичайних неімперативних норм міжнародного права, 
можна розглядати як протиправну, то порушення нею імперативних норм 
дає підставу розглядати таку поведінку як злочинну.
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в. в. найдіна1

проблеми виЗнАченнЯ тА уніФікАЦіЇ 
інституту прАвА влАсності в міжнАродному 

привАтному прАві

Міжнародне приватне право активно розвивається і характеризується 
насамперед становленням окремих підгалузей,прикладом розвитку Мпп 
може слугувати міжнародне майнове право. Маємо зауважити, що право 
власності, яке є центральним у системі речових прав, виходить за рамки 
регулювання національним правом і закріплюється міжнародними нормами. 
підкреслимо, що право власності є складним комплексом як публічно-пра-
вовим так і приватноправовим інститутом водночас. тому у переважній 
більшості праць науковців право власності розглядається з точки зору при-
ватного права через категорії цивілістики, тоді як публічно-правові нюанси 
даного права не розглядаються. серед таких праць можна виділити роботи 
г. к. дмітрієвої, і. З. Фархутдинова, М. в. Щербиної, М. М. богуславського.

Зокрема т. хефт підкреслює, що дана проблематика має не тільки тео-
ретичний інтерес, а залежить від практики. З одного боку, це загальновиз-
нане положення про те, що держави вільні у виборі своєї економічної сис-
теми, з чого робимо висновок, що вони мають право вільно визначати, що 
є власністю. З іншого боку, не оспорюється положення про те, що власність 
є одним з прав людини, яке є зафіксованим у міжнародних актах [9, с.6].

для міжнародно-правового захисту права власності вважаємо за доціль-
не застосовувати найширше розуміння права власності, оскільки цьому 
є пояснення практичного та доктринального характеру. тож т. хефті роз-
глядає термін права власності не з точки зору реальних майнових прав, а у 
більш широкому аспекті, яке включає в себе право на будь-яке майно, яке 
суб’єкт –фізична чи юридична особа –перевезла через кордон, а також май-
но і права, що були набуті або створені на території приймаючої держави.

Щодо україни, то колізійні ситуації, що стосуються права власності 
та інших речових прав регулюються нормами, що містяться у Законі 
україни «про міжнародне приватне право». право власності та інші ре-
чові права на нерухоме та рухоме майно регулюється правом держави, 
у якій це майно знаходиться, якщо інше не передбачено законом. при 
цьому належність майна до нерухомих або рухомих речей, а також інша 

1 студентка 5 курсу спільної магістерської програми «Міжнародне право» На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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класифікація майна визначаються правом держави, у якій це майно зна-
ходиться (ст. 38) [5].

виникнення та припинення права власності та інших речових прав ви-
значається правом держави, у якій відповідне майно перебувало в момент, 
коли мала місце дія або інша обставина, яка стала підставою для виникнен-
ня або припинення права власності та інших речових прав, якщо інше не 
передбачено законом або міжнародним договором україни (ч. 1 ст. 39 За-
кону)[5].

порівняємо інститут права власності україни з його розумінням у між-
народному праві. Наприкінці хх ст. інститут права власності у міжнародних 
відносинах отримав міцну підтримку після переходу більшості держав до 
принципів прозорості та транспарентності в організації суспільства та роз-
ширення географічної сфери співпраці, у рамках якої здійснюється інтегра-
ція осіб, капіталів, майна, прав на це майно, послуг інтелектуальної влас-
ності. Загалом інститут права власності став закріпленим у міжнародно-
правових актах, вийшовши за межі національних кордонів. 

право, яке застосовується до виникнення та припинення права власнос-
ті та інших речових прав, що є предметом правочину, визначається відпо-
відно до ч. 1 ст. 39, якщо інше не встановлено за згодою сторін. вибір права 
сторонами правочину не зачіпає прав третіх осіб.

у ст. 39 Закону згадується про набуття права власності на майно вна-
слідок набувальної давності. а саме виникнення права власності внаслідок 
набувальної давності визначається правом держави, у якій майно знаходи-
лося на момент спливу строку набувальної давності.

у більшості європейських держав, у т. ч. й в україні, певні види майна 
підлягають внесенню до державних реєстрів. відповідно до вказаного За-
кону право власності та інші речові права, відомості про які підлягають 
внесенню до державних реєстрів, визначаються правом держави, у якій це 
майно зареєстровано. право власності та інші речові права на рухоме майно, 
що за правочином перебуває в дорозі, визначаються правом держави, з якої 
це майно відправлене, якщо інше не встановлено за згодою сторін.

у міжнародно-правових актах з прав людини можна зустріти загальні 
тенденції щодо визнання права власності як основного права людини. впер-
ше право власності отримало закріплення у статтях Загальної декларації 
прав людини 1948: «кожна людина має право володіти майном як одноосо-
бово так разом з іншими. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений 
свого майна». Як бачимо, зміст цієї статті носить дуже загальний характер. 
в ній немає самого визначення поняття власності [6].
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Що ж стосується права на захист моральних та матеріальних інтересів, 
пов’язаних з будь-якою науковою, літературною або художньою продукцією, 
автором якої є людина, то його відносять до кола прав кожної людини, що від-
повідним чином проголошено в п.2 ст.27 Загальної декларації, п.1 ст.15 Між-
народного пакту про економічні, соціальні і культурні права. тобто Загальна 
декларація проголошує, а пакт закріплює право власності, яке виникає у резуль-
таті інтелектуальної діяльності. пункт 1 статті 11 пакту про економічні, соці-
альні і культурні права підкреслює, що «держави, які беруть участь у цьому 
пакті, визнають право кожного на достатній життєвий рівень для нього і його 
сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло, на неухильне покращення 
умов життя»[11] . Зауважимо, що пакт не містить положень щодо права влас-
ності. лише деякі норми відносно захисту права власності відобразилися в нор-
мах міжнародного гуманітарного права. Згідно зі ст. 53 женевської конвенції 
про захист цивільного населення під час війни – «забороняється знищення ру-
хомого та нерухомого майна, що є індивідуальною або колективною власністю, 
за умови якщо це не являється абсолютно необхідним для воєнних операцій».

статті 13 конвенції про права біженців 1951 р. та конвенції про статус 
апатридів 1954 р. вказують на те, що біженцям і апатридам надається рівне, 
а можливо і більш сприятливе положення, ніж те, яким користуються іно-
земці щодо набуття рухомого та нерухомого майна [8]. статті 14 обох кон-
венцій прирівнюють біженців та апатридів до громадян країни перебування 
у відношенні захисту їхніх авторських та промислових прав. 

отже, інститут права власності не тільки регулюється внутрішньодер-
жавним правом, він отримав своє визнання та регулювання у міжнародному 
приватному праві. право власності в європейських країнах реформується 
в єдиному напрямку, є спроби уніфікації, проте питання щодо уніфікації не 
отримало значної підтримки з боку держав. тому зарано прогнозувати його 
швидке вирішення, оскільки навіть при зближенні цивільно-правового за-
конодавства європейських країн культурно-правові традиції окремих країн 
у значній мірі відрізняються у нормативному регулюванні щодо встановлен-
ня змісту права власності. до того ж ця галузь законодавства залишається 
однією з найбільш консервативних у цивільному праві.

Маємо визнати, що міжнародно-правові акти, що регулюють захист 
права власності безпосередньо впливають на розвиток національного за-
конодавства у сфері речових відносин. українське законодавство також 
потрібно привести у відповідність з міжнародними стандартами. право 
власності у міжнародному праві містить в собі важливу ознаку, а саме, те, 
що передбачені широкі правомочності у власників майна, а самі держави 
зобов’язані охороняти і захищати об’єкти іноземної власності. тим не менш 



153

можуть встановлюватися обмеження прав і свобод державами на основі на-
ціональних актів в односторонньому порядку, однак нормами міжнародного 
права визначаються межі і порядок такого обмеження прав, а при проведен-
ні будь-яких інших форм обмежень права власності держави мають дотри-
муватися основних принципів з міжнародного права.
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міжнАроднА прАвосуб’Єктність лЮдини

протягом свого існування міжнародне публічне право визначалось як 
міждержавне право, через те держави вважались основними і єдиними його 
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суб’єктами. однак на початку хх ст. виникли міжнародні організаціїта інші 
утворення, що значно розширили перелік суб’єктів міжнародного права. 
актуальним питання сучасності є визнання суб’єктом міжнародного права 
людини.

Єдності у визначенні правосуб’єктності фізичної особи у теорії між-
народного права на сьогоднішній день не вдалося досягти. через те доціль-
но аналізувати всі існуючі позиції. серед них:

1) Не визнання існування правосуб’єктності людини. таку позицію під-
тримують тункін г. I., черниченко с. в., ганюшкін б. б., Мугерва Н., Швар-
ценбергер г., броунлі. 

2) існування особливої правосуб’єктності, про що йде мова у працях 
таких вчених як: дмітрієв а. I., Iгнатенко г. в. кассезе а., ковлер а. I., бе-
резовські с.

3) визнання правосуб’єктності людини у міжнародному праві. ця по-
зиція відстоюється такими вченими, як: дженіс М., кей р., бредлі е., бутке-
вич в. г., лаутерпахт г., Фердросс а., тарасов о. в. [1, с. 25,26].

радянська доктрина міжнародного права до припинення існування срср, 
була категоричною у своїх запереченнях існування міжнародної 
правосуб’єктність фізичних осіб, оскільки вона виходила з того, що індивід 
не може мати ні правоздатності, ні дієздатності у міжнародних, міждержав-
них правовідносинах. черниченко с. в. зробив однозначний висновок про 
те, що «індивіди ні за яких умов не є і не можуть бути суб’єктами міжнарод-
ного права», до того ж, «оскільки існують об’єктивні межі міжнародного 
права як права,що регулює міждержавні відносини і не розповсюджується 
безпосередньо на індивідів, форми його впливу на положення індивідів ви-
значаються його природою. Зміна цих форм можлива лише в результаті 
зміни природи міжнародного права, його об’єктивних меж. але така зміна 
означатиме кінець міжнародного права» [2, с. 153,154].

Звісно, в умовах існування тоталітарної системи питання міжнародної 
правосуб’єктності людини могло розглядатися лише з негативних позицій. 
доволі складно було відстоювати таку позицію срср як одному із засно-
вників Нюрнберзького трибуналу. перед радянськими правниками постало 
складне завдання – пояснити яким чином фізична особа, як «несуб’єкт» 
міжнародного права, може бути притягнена міжнародним судовим органом 
до міжнародно-правової кримінальної відповідальності безпосередньо на 
підставі норм міжнародного права.

Міжнародний військовий трибунал (Мвт), який відбувся в Нюрнберзі, 
викликав чимало дискусії в юридичній науці щодо низки проблем, поруше-
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них в перебігу першого в історії міжнародного процесу над головними 
військовими злочинцями. однією з яких стала міжнародна правосуб’єктність 
людини. 

тарасов о. в. зазначає, що для визнання правомірним притягнення голо-
вних військових злочинців до міжнародної кримінальної відповідальності 
Нюрберзькому трибунали довелося вирішити дві методологічні проблеми.

першою проблемою стало досягнення однозначності у питанні визнанні 
міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб. 

ураховуючи позиції головних обвинувачів від великобританії, срср, 
сШа і Франції, які були заздалегідь погоджені,тому можна констатувати, 
що їх точки зору щодо визнання міжнародної правосуб’єктності людини 
повністю співпали. така позиція була підтримана трибуналом, який наголо-
сив: «уже давно було визнано, що міжнародне право накладає борг та 
обов’язки на окремих осіб так само, як і на держави» [3, с. 609]. у вироку 
прямо вказувалося, що «за порушення міжнародного права можуть бути 
покарані й окремі особи» [3, с. 609].

друга методологічна проблема полягала в посиланні захисту на осо-
бисту неосудність чиновників, діючих від імені суверенної держави. трибу-
нал підтримав позицію обвинувачення й відкинув доктрину «державного 
акта», що нібито захищає фізичних осіб від кримінального покарання. вирок 
свідчить: «Злочини проти міжнародного права вчиняються людьми, а не 
абстрактними категоріями, і тільки шляхом покарання окремих осіб, які 
вчиняють такі злочини, можуть бути дотримані настанови міжнародного 
права» [3, с. 609]. З посиланням на ст. 228 версальського договору як ілю-
страцію самої можливості несення фізичними особами міжнародної кримі-
нальної відповідальності, а також звертаючись до ст.7 статуту Мвт, трибу-
нал відзначив: «той, хто порушує закони ведіння війни, не може залишити-
ся безкарним на підставі того, що він діє відповідно до розпоряджень 
держави, якщо держава, даючи свою санкцію на подібні дії, виходить за межі 
своєї компетенції, що надається їй згідно з міжнародним правом» [3, с. 609].

проаналізувавши вищенаведені факти, видається доцільним стверджу-
вати, що Мвт сформулював принцип персональної відповідальності фізич-
ної особи за вчинення міжнародних злочинів. цей принцип було підтвер-
джено резолюціями генеральної асамблеї ооН, практикою міжнародних 
трибуналів ad hoc (статут Міжнародного трибуналу з військових злочинів 
на території колишньої югославії – ст.7, п.1; статут трибуналу по злочину 
геноциду в руанді – ст.6 та ін.), і ліг в основу статуту Міжнародного кримі-
нального суду (ст. 25). крім того, він знайшов своє відбиття в документах 
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комісії міжнародного права ооН. у ст. 4 проекту кодексу злочинів проти 
миру і безпеки людства 1996 р. вказується, що «відповідальність окремих 
осіб за злочини проти миру і безпеки людства, передбачена в цьому кодексі, 
жодним чином не впливає на відповідальність держав по міжнародному 
праву» [4, с. 203].

аналогічну позицію зайняв і Міжнародний суд ооН. так, 27 черв-
ня2001р. у справі братів лаграндів ФрН стверджувала, що сШа порушили 
права її громадян, які закріплені у п. 1 ст. 36 віденської конвенції про кон-
сульські зносини 1963 р. сШа наполягали на тому, що віденська конвенція 
як міжнародний договір породжує права лише для держави. однак Міжна-
родний суд ооН не погодився з таким твердженням і прийняв рішення, що 
сШа порушили конвенцію як у частині прав держави, так і права громадян 
безпосередньо.

На даний момент більше ста універсальних і регіональних міжнародних 
договорів, а ще більше двосторонніх міжнародних угод визнають і закрі-
плюють за індивідами міжнародні права. серед них такі авторитетні між-
народні договори, як женевські конвенції про захист жертв війни від 12 серп-
ня 1949 р. і два додаткових протоколи до них від 8 червня 1977 р., Міжна-
родний білль про права людини, конвенції про скасування рабства,про 
попередження злочину геноциду, про політичні права жінок, численні кон-
венції, схвалені Моп та багато інших. більшість з таких міжнародних до-
говорів містять такий припис –«кожна людина, де б вона не перебувала, має 
право на визнання її правосуб’єктності». це положення ст. 6 Загальної де-
кларації прав людини 1948 р., ст. 16 Міжнародного пакту про громадянські 
та політичні права 1966 р., ст. 23 конвенції сНд про права й основні свобо-
ди людини 1995 р. та ін. [5, с. 49,50].

Яскравим прикладом правовідносин, в яких людина виступає суб’єктом 
міжнародного права є звернення за захистом своїх прав до Європейського 
суду з прав людини (Єспл). Насамперед, слід зазначити, що звертаючись 
до Єспл у справах проти держави громадяни стають повноправними учас-
никами міжнародних відносин. у цьому випадку було б неправильно ствер-
джувати відсутність у громадян здатності до незалежної реалізації міжна-
родних прав та обов’язків, а отже, і відсутності міжнародного правового 
статусу, адже, «опонентом» фізичної особи на міжнародно-правовій арені 
виступає держава як інший самостійний суб’єкт міжнародного права. Зва-
жаючи на це, можна вести мову про наявність статусу суб’єкта міжнародно-
го права у юридичних осіб, оскільки із позовами до Європейського суду 
з прав людини звертаються не лише фізичні, але і юридичні особи.
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доволі чіткі і однозначні положення вироку Мвт, а також практики ін-
ших міжнародних судових органів питання про міжнародну правосуб’єктність 
фізичної особи мали поставити крапку у цьому питанні в юридичній науці 
на користь людини. але радянська юридична наука завжди заперечувала 
міжнародну правосуб’єктність людини, і проголосила таку концепцію «бур-
жуазною», а значить, теоретично неспроможною й політично шкідливою. 

Незважаючи на всю схоластичність цього підходу, він цілком влаштову-
вав радянську цензуру й тому проіснував спокійно аж до розпаду срср. 
лише на завершальному етапі існування союзу з’явилися альтернативні 
точки зору. тарасов о. в. констатує той, факт, що рецидиви антропологіч-
ного нігілізму в пострадянській науці міжнародного права досі даються 
взнаки. Неабиякою мірою це зумовлено вітчизняними традиціями етатич-
ного позитивізму й нормоцентризму в питаннях правосуб’єктності взагалі.

абсолютно новим науковим напрямом, що спрямований здолати такий 
підхід, є правова персонологія – наука про правову особистість [6, с. 202–
208], однією з аксіом якої є твердження, що без правосуб’єктності фізичної 
особи існування будь-якого правопорядку неможливе за визначенням [7, 
с. 277].

правосуб’єктність людини є вихідною для правосуб’єктності усіх інших 
суб’єктів права взагалі. Недоречними видаються спроби обгрунтування за-
лучення «несуб’єкта» права до юридичної відповідальності. Не існує меха-
нізму, за яким національно-правову кримінальну відповідальність несе 
«несуб’єкт» національного права. аналогічною є ситуація і в міжнародному 
кримінальному праві. 

варто акцентувати увагу на тому , що процес у Нюрнберзі є показником 
того,що жодні ідеологічні, політичні або інші соціокультурні протиріччя між 
державами не повинні впливати на існування міжнародної правосуб’єктності 
людини як основи міжнародного правопорядку. подальшого розвитку та 
наукової персонологічної розробки потребує проблема співвідношення між-
народної правосуб’єктності фізичних, юридичних і суверенних правових 
осіб. 
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д. в. нестерова1

регулЮвАннЯ стАтусу біженЦів в 
ЄвропеЙському соЮЗі 

сучасне розуміння визначення поняття «біженець» в міжнародному 
праві формується під впливом двох документів: конвенції ооН «про статус 
біженців» 1951 року та протокол до неї 1967 року. конвенція визначає ча-
сові та географічні обмеження, щодо встановлення статусу біженця, стосу-
ється європейських країн та подій що відбулись до 1 січня 1951 року. однак, 
протокол 1967 року усуває обмеження щодо всіх держав та подій що від-
булись у минулому чи відбудуться в майбутньому. термін «біженець» має 
об’ємне визначення, однак найбільш вдалим та ємним є визначення конвен-
ції організації африканської єдності 1969 року « визначення поширюється 
також на особу, яка в результаті зовнішньої агресії, окупації, іноземного 
панування або подій, що серйозно порушують громадський порядок, зму-
шена залишити своє звичайне місце проживання».

На думку сірант М. М.,статус біженця з точки зору міжнародного права 
займає правовий простір, який з одного боку, характеризується принципом 
суверенітету держав, та пов’язаними з ним принципами територіального 

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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верховенства та самозбереження, з іншого – конкуруючими гуманітарними 
принципами, покладеними в основу сучасного міжнародного права. проте 
норми міжнародного права, які регулюють правовий статус біженців, не 
цілком сформовані як система правового захисту і не забезпечують необхід-
ного регулювання ситуацій, які можна вважати надзвичайними у даній 
сфері. доцільною є думка про принцип територіального верховенства та 
самозбереження, однак, багато експертів цілком виправдано відзначають, 
що зростаюче число біженців, створює сприятливий грунт для зростання 
політичної сили право радикальних та націоналістичних утворень. 

відповідно до Загальної декларації прав людини, одним із основополож-
них є право на пошук притулку. в конвенції зазначено, що всі особи що 
шукають притулок, повинні мати доступ до справедливих та ефективних 
процедур розгляду їх заяв, отримуючи на період розгляду дозвіл на пере-
бування в країні. важливим моментом є те, що біженець фактично не корис-
тується захистом країни громадянином якої він є, що ставить його в нерівне 
становище не тільки з громадянами країни притулку, а й з іноземцями що 
легально перебувають на території цієї держави. для запобігання дискримі-
нації, біженці мають бути забезпечені рівними правами та свободами, на 
рівні інших іноземців що перебувають на території країни притулку.

соціальні гарантії є сферою дії національного законодавства, тому стан-
дарти не можуть бути врегульовані нормами міжнародного законодавства. 
однак у відповідність до принципу відмови від будь-яких форм дискримі-
нації біженці, законно проживають на території держави, мають право на 
соціальне піклування в розмірах, передбачених, як правило, для громадян 
країни проживання. 

гуманітарна катастрофа, викликана масовим напливом мігрантів з країн 
близького сходу та африки в середині 2015 року, вже була названа європейською 
міграційною кризою, найбільшою з часів другої світової війни. президент 
Європарламенту Мартін Шульц заявив, що основною проблемою, викликаною 
мігрантами, є не наплив мігрантів, а відсутність солідарності задля прийняття 
спільних правил вирішення проблем з їх розселенням, що призводить до суттє-
во нерівномірного навантаження на міграційні служби окремих країн Європи. 
Як наслідок, масовий наплив мігрантів загрожує існуванню Шенгенської угоди, 
а протиріччя між країнами Єс щодо розселення мігрантів поглиблюють розкол 
в Єс. Мігранти також створюють додаткове соціальне навантаження – через 
неповагу до норм та традицій країн перебування. так, в угорщині, надані мі-
грантам харчові продукти та інша допомога були викинуті або покинуті на 
узбіччях доріг, що перетворило місця перебування мігрантів на масштабні 
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звалища сміття. слід розуміти, що в переважній більшості випадків метою не-
легальних мігрантів є працевлаштування в країні в’їзду, тобто за своєю суттю 
нелегальна імміграція є явище економічне, що вимагає не стільки заборонних, 
скільки регулюючих заходів, спрямованих на легалізацію самого процесу. саме 
тому, питання відмежування біженців та трудових мігрантів допоможе в визна-
ченні осіб, що дійсно потребують притулку. 

саміт Європейський союз – туреччина, визначає радикально нові прин-
ципи розселення біженців. За рахунок економічних важелів, було досягнено 
домовленості про розміщення біженців с сирії на території туреччини, для 
зменшення їх потоку до Європи. також, Єврокомісія запропонувала розпо-
діляти мігрантів в країнах Єс за квотним принципом –в залежності від 
економічних показників країни. 

Німеччина, яка є найбільш популярною серед біженців європейською 
країною, збільшила до 10 млрд. євро заплановані витрати на прийом пере-
селенців. Збереження нинішньої динаміки напливу східних мігрантів у най-
ближчій перспективі призведе до ще більшого зростання економічного тя-
гаря, який ляже на бюджети країн і як наслідок – на плечі рядових громадян– 
платників податків країн Єс. окремою істотною проблемою може стати 
додатковий тиск прибулих біженців на ринок праці в європейських країнах, 
що, у свою чергу, може посилити проблему безробіття ще більшою мірою, 
ніж вона актуалізована сьогодні. таким чином, нинішня проблема динаміч-
ного зростання кількості біженців в Єс може стати причиною загострення 
соціально-економічних проблем і відчутного зростання громадського невдо-
волення в країнах Єс, що пов’язується з мігрантами, на чому неодмінно 
спекулюватимуть у своїх політичних цілях вже згадані вище партії право-
радикального і націоналістичного спрямування.

науковий керівник: Яковюк і. в.,д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжна-
родного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

V. I. Nikitenko1

CODIFICATION OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW

It is clear that the sphere of private international law is noticeably more 
debatable than the public one. The sources of private international law and the 

1  Student of the Yaroslav Mudryi National Law University, 5th year of study, Economic 
Law faculty.
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ways of its harmonization have been discussing since the beginning of the XX 
century and have been a matter of the scientific research of such authors as: 
Magdalene Schoch, Louwrens R. Kiestra, Fritz von Schwind, Marcelo Dias Varell, 
Aude Fiorini, Peter North, Pippa Rogerson, Dr. Maren Heidemann, Thomas 
Kadner Graziano and others. 

During the last three years this topic was also widely discussed among the 
specialists in the private international law: Conference on 29/30 June 2012 in 
Bayreuth: «Do we need a Rome 0– Regulation? Considerations on a General 
Part of European Private International Law»; Conference on 10/11 October 2014 
in Breisgau: «Coherence in International Private and Procedural Law of the 
EU».

The purpose of the proposed scientific report is to analyse the benefits and 
drawbacks of the transnational codification of private international law as a way 
of its harmonisation by taking Belgian and Swiss experience into consideration. 

Needless to say, every country has its national law and therefore its system 
of private international law. The European Union (hereafter –the EU) Member 
States are additionally bound by EU rules on private international law. Moreover, 
even the definition of private international law or its scope differs from country 
to country. Hereunder several illustrations of the differences in the term «private 
international law» are provided:

– it establishes the private relations settlement procedure, where at least one 
of its elements is connected with one or more law enforcement, different from the 
Ukrainian order [1, Preambule]; 

– regulates in an international situation the jurisdiction of courts, the 
designation of the applicable law and the conditions for the effect of foreign 
judgments and authentic instruments in civil and commercial matters without 
prejudice to the application of international treaties, the laws of the EU or 
provisions of special statutes [2, Art. 2];

– regulates: the international competence of the courts, of other bodies and 
the proceedings in international civil suits; the applicable law to the private – law 
relations having international element; recognition and admitting for execution 
of international decisions and other acts [3, Art. 1 (1)].

There is another argument to the issue of private international law codification 
–growing influence of Fundamental Rights in Private Law.Such process is 
sometimes referred to as the ’constitutionalization of private law’, which is defined 
as «the increasing influence of fundamental rights in relationships between private 
parties, fundamental rights being those rights that were originally developed to 
govern the relationship between the State and its citizens» [4, p. 7]. 
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The list of countries where a code of private international law exists is 
relatively limited. Still, it contains Belgium, Bulgaria, Austria, Germany, the 
Netherlands, Switzerland, Italy and Liechtenstein. Private international law has 
«successfully» avoided the codification process of the previous centuries.
Nevertheless, does the area which is recognised as the one that «was essentially 
created by judges» [5, p.477] and that «has been traditionally deemed unsuitable 
for legislative intervention» [6, p. 501] need to be codified?

During the analysis of the Belgian experience of the private international law 
codification, Aude Fiorini mentioned a number of negative aspects of such an 
initiative. The author noted that «the multiplication of microcodes and the growing 
development of territorial or sectoral codification may not, in fact, contribute to 
the increased accessibility and intelligibility of the law concerned» [6, p. 501]. 
He also raised a question of coordination of national codification and European 
rules stressing that «the constant flow of EU legislation will inevitably disrupt the 
coherence and supposed comprehensiveness of domestic codes and could render 
codification in general questionable or pointless» [6, p. 501]. On the other hand, 
Aude Fiorini recognised in the case of Belgium there has been a lack of structure, 
uniform terminology and precise methodology combined with a series of 
controversial Court decisions [6, p. 504], that constituted a sufficient ground for 
launching the codification process. Furthermore, the prominent role in the 
codification of private international law should have played the Hague Conference 
on Private International Law1, the purpose of which is to work for the progressive 
unification of the rules of private international law [7, Art. 1]. Nonetheless, in the 
case of Belgium it had not played a crucial role [6, p. 505].

The notion of Aude Fiorini mentioned above is an example of one of the 
theories concerning the private international law codification namely certain 
scepticism on its necessity and relevance. Opponents of this idea believe that the 
qualitative approach to the codification on the national level will be the first step 
towards the «transnational» codification process. For instance, Louwrens R. Kiestra 
states that the further «Europeanization», which mostly entails the continued 
involvement of EU legislator in the field of private international law, will 
undeniably have significant consequences for the respective systems of private 
international law of the Member States [8, p.18].

The efforts of Swiss legislators which have resulted in the Federal Act on 
Private International Law [9] is assessed in the legal literature as more progressive 

1  Is established by Federal Republic of Germany, Austria, Belgium, Denmark, Spain, 
Finland, France, Italy, Japan, Luxembourg, Norway, the Netherlands, Portugal, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Sweden and Switzerland.
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than the Belgian one. Thomas Kadner Graziano even claims that this act is possibly 
a complete codification of private international law worldwide, that focuses on 
the needs of its users to have easily accessible, clear and consistent rules [10, p. 
585, 593]. Beside, author demonstrates five lessons that could be taken from the 
Swiss experience, namely: 

– avoiding friction and promoting a coherent view on the whole subject 
matter;

– a modern European Union PIL Act should contain a General Part;
– using the structure of a Special Part similar to the Swiss code;
– unique complexity of the situation regarding the applicable set of rules in 

the EU;
– the question should no longer be whether a comprehensive PIL regulation 

is needed, but how it should be structured and achieved [10, p. 599–605].
In conclusion, bearing in mind that almost any lawyer today at least partly 

works in the international context the question of whether the private international 
law has reached a point where the codification is needed is currently highly 
debatable. There are two controversial resolutions on this issue: 1) the European 
institutions should continue enacting more separate regulations; 2) the time has 
come to consolidate the rules in one coherent act of legislation. 

Before expressing my opinion and in order to emphasise the difficulty of the 
codification itself I believe it is expedient to refer to Jacques Vanderlinden doctrine 
[11]. According to the mentioned theory, the attributes of an ideal code are 
coherence, logical structure, absence of contradiction, conformity of codified and 
applied law, completeness, clarity, ease of use, publicity. Indeed it is impossible 
for a common international act to meet all mentioned requirements, still reaching 
at least four of them seems to be the difficult and long – term goal. 

In my opinion, before the creation of a transnational code of private 
international law national legislations should be developed in each European 
country and common tendencies, for example, in the types of legal entities, forms 
of conducting innovation activities, etc., should be set.

Literature:
1. Law «On private international law», June 23, 2005. [електронний ресурс]. – 

режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2709–15
2. Code de droit international privé, July 16, 2004. [електронний ресурс]. – 

режим доступу:http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&
la=F&cn=2004071631&table_name=loi

3. Code of the international civil law, May 17, 2005.



164

4. The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law, 2016, 
Springer International Publishing Switzerland.

5. Peter North, 2001. «Private International Law: Change or Decay?»The 
International and Comparative Law Quarterly. – Vol. 50. – No. 3 (Jul., 2001). – P. 
477–508[електронний ресурс]. – режим доступу:http://www.jstor.org/stable/761703

6. Aude Fiorini, 2005. «The Codification of Private International Law: The 
Belgian Experience.» The International and Comparative Law Quarterly. – Vol. 54. – 
No. 2. – 2005. – P. 499–519. [електронний ресурс]. – режим доступу:www.jstor.org/
stable/3663260

7. Statute of the Hague Conference on Private International Law, July 15, 1955. 
[електронний ресурс]. – режим доступу:availiable at https://www.hcch.net/en/
instruments/conventions/full– text

8. Louwrens R. Kiestra (2014) The Impact of the European Convention on Human 
Rights on Private International Law, T. M. C. Asser Press, The Hague, The Netherlands.

9. Federal Act on Private International Law, amended on July 1, 2014, Swiss 
CPIL, Andreas Bucher [електронний ресурс]. – режим доступу:www.andreasbucher– 
law.ch

10. Thomas Kadner Graziano, 2015. Codifying European Union private 
international law: The Swiss Private International Law Act – a model for 
a comprehensive EU private international law regulation? Journal of Private 
International Law, 2015. – Vol. 11. – No. 3. – P. 585–606. [електронний ресурс]. – 
режим доступу:http://dx.doi.org/10.1080/17441048.2015.1104833

11. Jacques Vanderlinden, 1967. Le concept de code en Europe occidentale du 
XIIIe au XIXe siècle. Essai de définition (Études d’histoire et d’ethnologie juridiques). 
Bibliothèque de l’école des chartes, 1968. – Vol. 126. – Nо. 1. – р. 283–284.

Research supervisor: Shumilo I. A., Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 
of the Department of International Law of the Yaroslav Mudryi National Law University.

Consultant in the foreign language: Chastnyk O. S., Candidate of Sciences, Associate 
Professor of the Department of Foreign Languages № 1 of the Yaroslav Mudryi National 
Law University.

т. в. ніконова

міжнАродно – прАвовиЙ режим Арктики

у хіх столітті юристи-міжнародники в процесі пошуку шляхів виро-
блення правового статусу та режиму використання арктичних просторів, 
сформулювали три принципово важливі напрямки, якими мало б відбуватись 
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формування правових норм, що регламентують освоєння та використання 
ресурсів арктичного регіону: 

1) арктика – це унікальний простір, який перебуває у спільному корис-
туванні цивілізаційної світової спільноти; 

2) сприйняття у правовому сенсі арктики як міжнародного кондомініу-
му, що належить до спільного володіння держав; 

3) науковий підхід до арктики, як до простору, поділеного на сектори, 
кожний з яких входить до сфери впливу прибережної до арктичного району 
держави [1, с. 126,127].

слід зазначити, що у зв’язку із специфікою географічного та геополі-
тичного положення арктики, науковою спільнотою та урядовими колами 
з давніх часів розроблялась міжнародно – правова концепція, в основі якої 
було покладено визначення особливої відповідальності та надання виключ-
них прав, які б враховували законні інтереси арктичних держав. 

однією з методологічних засад концепції було визначення права при-
бережних країн встановлювати кордони полярних володінь в секторах, 
вершиною яких є північний полюс, основою слугувало їх арктичне узбе-
режжя, а бокові межі визначали меридіани, які проходять через крайні 
точки північного побережжя зазначених країн [2,с.27]. 

перші спроби встановити контроль над арктикою та її просторами були 
зроблені в хіх столітті. арктичні держави –росія, Норвегія, данія, канада 
і сШа розпочали переговори щодо визначення міжнародно-правового ре-
жиму арктичних морів, запропонувавши секторальний принцип. 

до початку хх ст. арктичні країни (росія, сШа, канада, Норвегія й да-
нія) освоювали лише узбережжя північного льодовитого океану, не заявля-
ючи прав на його поверхню і, тим більше –дно. 

секторальний принцип послідовно відстоювала канада. вона стала 
першою із арктичних країн, яка законодавчо закріпила за собою територію 
від узбережжя до північного полюса. також канада неодноразово висувала 
свої права на арктичні води і північний полюс. Міжнародний суд прийняв 
рішення, що полюс зможе відійти до неї, за умови, якщо ніхто протягом 
ста років не доведе на нього свої права. З метою захисту своїх інтересів 
канада пішла на розширення територіальних вод до 12 миль, що перекри-
вало проходи через канадський арктичний архіпелаг. 

стосовно сШа, то спочатку зазначена країна, услід за канадцями, ви-
знавала секторальний принцип поділу арктичних просторів. йшлося про 
право володіння лише землями (островами й архіпелагами), але не водами 
і дном. однак під впливом воєнно-політичних факторів сШа стали зміню-
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вати свою позицію, поступово відступаючи від секторальної концепції, 
не розділяючи позицію канади і срср у відношенні арктики і продовжують 
виступати проти секторальної системи і в даний час. такої ж позиції дотри-
мується Норвегія. обидві держави вважають, що за межами територіальних 
вод в арктиці повинні діяти свободи відкритого моря. данія, будучи суве-
реном гренландії, схиляється до точки зору сШа іНорвегії. у 1924 р. сШа 
зробили заяву про свої права на арктику, зазначивши, що полюс є підводним 
продовженням аляски. 

російська імперія, надалі –срср, а потім і росія послідовно обстоювали 
свої права на арктичні простори, дотримуючись секторального принципу 
поділу арктичних просторів[3, c. 133,134].

Щодо міжнародно-правових актів, то відносно арктики діють ряд уні-
версальних конвенцій (конвенція ооН з морського права 1982 р, чиказька 
конвенція про цивільної авіації 1944 р., конвенція ооН про континентальний 
шельф 1958 р., договір про заборону випробувань ядерної зброї в трьох 
середовищах 1963 р. та ін); одна регіональна конвенція –угода про збере-
ження білих ведмедів 1973 р.; безліч двосторонніх договорів арктичних 
держав. однак, на відміну від антарктики, не існує міжнародно-правового 
акта, що визначає статус арктичного регіону в цілому[1, с. 125].

Новий етап у розвитку арктики, визначенні міжнародно-правового 
статусу арктичних просторів або, іншими словами, нового перегляду кордо-
нів, розпочався після прийняття в 1982 р. конвенції ооН з морського права, 
яка вступила в дію 1994 року.

конвенція підтвердила абсолютний суверенітет прибережної держави 
на 12 – мильну зону територіальних вод і встановила, що держава має одно-
осібне суверенне право розпоряджатися континентальним шельфом на всій 
його протяжності. конвенція визначила, що виняткова економічна зона (200 
морських миль) не входить до складу державної території. важливим є той 
факт, що при прийнятті зазначеного документу жодна з арктичних держав 
не заявила про необхідність напрацювання спеціальних міжнародно-право-
вих положень, які зафіксували б особливий правовий статус арктичних 
просторів. аналіз конвенції ооН з морського права 1982 р. та інших між-
народно-правових актів не дає змоги зробити висновок про те, що правовий 
режим морських просторів арктики повинен базуватися на основі секто-
рального принципу, який не викликав будь-яких заперечень у момент його 
застосування. проте, все ж у підсумку, де-факто його було прийнято[3, 
с. 135,136].
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потрібно також зазначити, що у травні 2008 р. в гренландії в місті ілу-
ліссате на конференції міністрів закордонних справ держав регіону («арк-
тична п’ятірка»: рФ, сШа, канада, данія, Норвегія) було прийнято ілуліс-
сатську декларацію, у якій зазначалося, що держави арктичного регіону не 
вбачають необхідності в новому режимі управління північним льодовитим 
океаном і будуть співпрацювати, перш за все, спираючись на конвенцію ооН 
з морського права 1982 року. у декларації також підкреслювалося, що між-
народне право створює основу для боротьби з викликами в арктиці. тим 
самим, арктичні країни знову підтвердили той факт, що правовий режим 
арктичних просторів визначається конвенцією 1982 року. 

Необхідно також підкреслити, що значним кроком у розвитку міжнарод-
но-правового режиму арктики стала розробка у 2010 р. Міжнародного ко-
дексу безпеки суден, які здійснюють плавання у полярних водах. він отримав 
назву «полярний кодекс». практична дія цього кодексу спрямована на за-
безпечення безпеки судноплавства та запобігання забрудненню морської 
акваторії в полярних водах. полярний кодекс вступить в силу з 1 січня 
2017 року [4, с. 531]. 

тобто, підсумовуючи наведене, можна констатувати, що в арктиці діє 
загальне міжнародне право, головним джерелом якого стосовно морських 
просторів є конвенція ооН з морського права 1982 року. 

Новий імпульс співробітництву арктичних держав і усього світового 
співтовариства з арктичних питань був даний у вересні 1996 року, коли 8 
арктичними державами (данія, ісландія, канада, Норвегія, росія, сШа, 
Фінляндія, Швеція), на основі підписаної в оттаві декларації, була створена 
нова регіональна міжнародна організація – арктична рада, метою якої є здій-
снення співробітництва, координації і взаємодії арктичних держав при ак-
тивній участі корінних народів півночі й інших жителів арктики із загаль-
но арктичних питань.

отже, з урахуванням особливого характеру міжнародно-правового 
режиму арктики, тенденцій та напрямів його удосконалення його подаль-
ший розвиток, має здійснюватись шляхом розробки багатостороннього 
міжнародного договору, який би органічно поєднав базові засади секто-
рального підходу до арктичних просторів та фундаментальні міжнародно-
правові питання режиму спільної спадщини людства в частині ресурсів 
глибоководного морського дна [5, с. 85,86]. саме такий підхід зможе за-
безпечити вироблення оптимального формату правового режиму унікаль-
ного регіону планети і баланс інтересів арктичних та неарктичних держав 
у цьому регіоні.
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м. А. облівін1

внесок укрАЇнськоЇ дипломАтіЇ у створеннЯ 
універсАльноЇ міжнАродноЇ  

оргАніЗАЦіЇ – оон

до появи організації об’єднаних Націй, існувала перша міжнародна 
міждержавна організація –ліга Націй,метою якої було розвиток співробіт-
ництва, досягнення миру і безпеки між народами. На засіданнях ліги Націй 
україна неодноразово зверталася зі скаргами на порушення прав і свобод на 
окупованих українських землях місцевими урядами польщі, румунії і срср, 
повернення окупованих земель україні, було розглянуте питання голодомо-
ру в україні, але дипломатія уНр не була прийнята до ліги Нації. учасники 
цієї організації не виконували та ігнорували свої зобов’язання, також сто-
совно українського питання [5, с. 321]. 

після невдалих спроб та рішень ліги Націй, в 1945 році була створена 
організація об’єднаних Націй,метою якої було підтримання міжнародного 

1 студент 4 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридично-
го університету імені Ярослава Мудрого.
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миру і розвитку співробітництва у вирішенні міжнародних проблем еконо-
мічного, соціального та гуманітарного характеру. у створенні ооН брали 
участь багато країн, в тому числі і українська рср була однією з держав-
співзасновниць, яка зробила вагомий внесок у розробку статуту ооН. 
участь урср у створенні ооН мала важливе політичне значення і міжна-
родні наслідки. також це був своєрідний прорив для української дипломатії 
на міжнародний рівень, в якому українська дипломатія пройшла певне 
«хрещення» в діяльності і створенні міжнародної організації. 

у 1945 році була проведена сан-Франциська конференція, де одним із 
головних питань була розробка статуту ооН. у квітня 1945 р. –на пленар-
ному засіданні установчої конференції ооН – було ухвалено резолюцію про 
включення української рср до т. зв. «initialmembers», у зв’язку з цим ви-
конавчий комітет зібрання надіслав уряду урср офіційні пропозиції від-
рядити своїх делегатів до сан-Франциско[3, с. 1]. у травні 1945 прибула 
делегація української республіки до сан-Франциско. глава делегації укра-
їнської рср на конференції у сан-Франциско,дмитро Мануїльський голо-
вував у першому комітеті, де були розроблені преамбула та глава 1 «цілі 
та принципи» статуту ооН[1, с. 195]. д. Мануїльський, під час конференції, 
наголошував на тому, що україна готова у будь-який момент обмінятися 
дипломатичними і консульськими представництвами з будь-якою країною. 
делегація української рср намагалася всіма силами, щоб цей статут став 
проявом демократичних основ міжнародного співробітництва. у травні 
1945 р. українська делегація внесла пропозицію включити до статуту ооН 
статтю, про те, що ця організація повинна регулювати питання з розв’язання 
міжнародних економічних і культурних проблем, боротися за повагу люд-
ських прав та основних свобод для всіх людей незалежно від раси, статі, 
мови.

глава делегації урср д. З. Мануїльський, на і сесії генеральної асамб-
леї ооН, був обраний головою комітету № 1, а саме в політичних питаннях 
і питаннях безпеки, одного з найважливіших серед комітетів асамблеї, де 
українська делегація наголошувала про пропозицію по скороченню звичай-
ної і атомної зброї. виступаючи на пленарному засіданні іі сесії генеральної 
асамблеї ооН,д. З. Мануїльський наголосив на тому, що для подолання 
труднощів, які існують між членами ооН потрібно виконувати рекоменда-
ції, висунуті генеральною асамблеєю від 14 грудня 1946 р. про скорочення 
озброєнь та виключення атомної зброї з арсеналу держав-членів ооН, та 
вирішення питань дипломатичними шляхами[1, с. 196]. На іV сесії гене-
ральної асамблеї ооН д. З. Мануїльський зробив заяву, що атомна зброя – 
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це зброя масового знищення людей повинна бути заборонена і вилучена 
назавжди з національних озброєнь країн [2, с. 147]. також українська рср 
була обрана непостійним членом ради безпеки у січні 1948р, де україна 
кваліфікувала збройну боротьбу метрополії проти національно-визвольного 
руху в колонії як дію, що загрожує міжнародному миру та безпеці та роз-
глянула індонезійське питання [6, с. 51].

крім участі в головних органах ооН, представники урср стали члена-
ми різноманітних комісій та комітетів, що входили до структури ооН. 
україна була обрана членом економічної і соціальної ради (екосор), яка 
займається вивченням питань щодо економічного розвитку, екологічних 
питань, прав людини та інших економічних проблем, членом комісії ооН 
з прав людини, соціальної комісії ооН зі становища жінок, адміністратив-
ної ради Міжнародної організації праці, виконавчої ради юНеско тощо. 
представники урср неодноразово ініціювали та виступали співавторами 
багатьох резолюцій спеціалізованих установ ооН.

Ще одним із головних внесків створення універсальної міжнародної 
організації було обрання Мiнiстра закордонних справ україни г. й. удовен-
ка на посаду голови 52 – ї сесії генеральної асамблеї ооН. саме вона уві-
йшла в історію як «сесія реформ», яка схвалила програму реформування 
організації. 

українська рср двічі обиралася членом комісії ооН з прав людини. За 
ініціативи і наполегливої позиції української делегації був підготовлений 
важливий міжнародний акт, як Загальна декларація прав людини. українська 
рср, як і 7 інших делегацій, в точу числі і брср і радянський союз, утри-
малася від декларації, бо в ті часи на україну був великий вплив радянсько-
го союзу, який не дозволив прийняти, з деяких причин.

виходячи із всього вказаного участь урср у створенні ооН мала вели-
ке морально-політичне значення й далекосяжні результати. по-перше, при-
четність до створення найавторитетнішої універсальної міжнародної орга-
нізації. це був своєрідний прорив української дипломатії у нову якість. 
по-друге, україну починали знати в світі, враховувати український чинник 
у міжнародній політиці. по-третє, українська дипломатія здобувала досвід 
діяльності в міжнародній організації, методів ведення переговорів, лобію-
вання інтересів держави тощо. по-четверте, участь української рср в робо-
ті генеральної асамблеї довела її можливість рішуче впливати на хід світо-
вих подій, прокладаючи шлях для дипломатичного врегулювання міжнарод-
них проблем.
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K. Oganova

INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF GLOBAL 
ENVIRONMENTAL PROBLEMS

In the age of globalization and modern development of states around the 
world, the question of global problems, theirdevelopment trends and ways of 
resolution becomes increasingly actual. People’s industrial and day – to – day 
activity has covered almost entire territory of the planet, so every state affects the 
emergence and aggravating of world problems to any extent. Today this issue is 
set out in detail by the international law.

On the basis of etymology, the term globalization is a rather dialectic 
phenomenon. Controversy of this question still takes place in academic community. 
Global problems are seen as the range of problems affecting interests of all 
countries in the world and requiring joint efforts of the whole international 
community. Solving these problems will influence further development of human 
civilization and its survival.
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Global problems are classified today into:
1. Problems connected with international relations
2. Problems of person and society interaction;
3. Global problems related to human activity and nature i.e. the problem of 

imbalance between subsistence needs of people and environmental capability.
Which specific problems does the term global ecological problems involves? 

First, it is a demographic situation. Extensional evolution and economic 
development result in source, fuel, energy and food problems that cause in turn 
the environmental problem.

In order to keep productive forces on track, humanity has to constantly 
increase the use of natural recourses, which in turn leads to production and 
consumption waste growth.

The principal directions of environmental crisis exacerbation include: 
utilization of salty soils, prone to wind and water erosion; overutilization of 
chemicalfertilizers etc.; increasing chemical impact on food, water and human’s 
living environment; deforestation and extermination of everything that influences 
human life and health to any extent; increasingemission of pollutants into the 
atmosphere, which contribute to gradual ozone layer depletion; quick growth of 
waste products, proximity of living space to dumps of various industrial and 
household rubbish [3].

Given this, individual solution of global environmental problems is impossible. 
That is why most states conclude different treaties, conventions and pacts and 
take other measures (for example, combine sources for fabrication of environmental 
goods). Then due to it, the ecologiсal policy has become structured and essential 
part of any state’s governance, if it is a subject of international law. To be noticed 
is that such cooperation not only met ecological needs, but also encouraged 
promotion of security, development of friendly relations and improvement 
credibility of states in general.

Until the end of XX century, the question of global environmental problem by 
itself was not raised by the world community, as well as environment protection 
tools were not normatively consolidated. The first international documents to 
regulate environmental issues to any extent were the acts that put under restraint 
some kinds of weapon. These were Geneva protocol for the prohibition of the use 
in war of asphyxiating, poisonous and other gases, and of bacteriological methods 
of warfare 1925, then Briand – Kellogg pact, which recognized the war an 
international crime while using the means of warfare mentioned above inadmissible. 
Furthermore, ecological rights were recognized in the Universal Declaration of 
human rights and Convention of World Meteorological Organization 1948 as well.
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It may be said, that 1954 was the beginning of discussions of protection and 
preservation forms of some ecological system spheres. For example, there were 
concluded such acts, as the London Convention on the Prevention of Marine 
Pollution by Oil, 1959 Antarctic Treaty, 1963 Partial Test Ban Treaty, the Treaty 
on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons 
of Mass Destruction on the Sea – Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil 
thereof, 1968 Convention on the Protection from Ionizing Radiation etc. Ocean 
protection got a significant attention, as it considered to have substantial resources 
and was badly in need because of active use by people. Legal framework created 
by the international law is the 1958 Convention on the Continental Shelf, 
Convention on the High Seas, Convention on the Territorial Sea and Contiguous 
Zone; 1969 International Convention Relating to Intervention on the High Seas 
in Cases of Oil Pollution Casualties [2].

Problems of environmentalization of international relations in general and 
international scientific, technical and economic cooperation on environmental 
protection were first made on the Stockholm UN Conference on the Conservation 
of Nature, which took place the same year, 1972. The UN General Assembly adopted 
a resolution on the organizational and financial measures for international cooperation 
in matters related to environmental protection and founded the Council of heads of 
special body –the UN Environment Program (UNEP). The Council reviewed the 
action plan in the field of environment adopted in 1973 by the Stockholm Conference 
and identified the main directions of further international cooperation. Further, 
several conventions were concluded: the International Convention for damage 
caused by space objects 1978; Convention on Transboundary Air Pollution 1980 
and the Vienna Convention for the Protection of the ozone layer 1988.

At the UN Conference held in 1992 in Rio de Janeiro, the states adopted many 
documents concerning the protection and preservation of the environment, the 
main ones include Declaration on Environment and Development, the Convention 
on Biological Diversity, the Framework Convention on Climate Change. Today 
there are about 70 international legal conventions and treaties overall. Ukraine 
ratified 42 of them.

Along with the legal framework, international environmental organizations 
play an important role in the context of international protection. These organizations 
are bringing people from all over the world for the cooperating in issues of 
conservation, restoration and improvement of life quality. The major include 
Greenpeace, WWF, Global Ekolabelling Network (GEN), Global Environment 
Facility (GEF), Green Cross, IUCN, and others. Ukraine takes part in all these 
organizations as a subject of international law [6].



174

The international community considers the development jointly by all countries 
of specific measures of environmental standards compliance as the way to overcome 
this problem. In particular, these standards include: standards for clean air, water 
basins, rational energy consumption, improvement the efficiency of energy systems. 
It is also necessary to examine all resources of countries using the newest advances, 
deforestation termination, ensuring sustainable forest management, formation of 
ecological outlook that would create opportunities to consider all economic, political, 
legal, social, ideological, national, regional, personnel issues both within individual 
countries and at international level from the view of solving environmental problems 
of mankind and giving environmental problems the priority over others [10].

Our country occupies a leading position in international cooperation. As 
a member of the UN, Ukraine participates in more than 70 international agreements 
on the environment, international conventions, acquires and implements 
international obligations for the environmental protection. During the time of its 
independence, Ukraine has actively cooperated in international conservation 
measures for the implementation of environmental programs and projects. In the 
foreign policy of our state, environmental protection takes an important place. 
Ukraine has signed 44 bilateral agreements and contracts primarily with Belarus, 
Georgia, Moldova, Russia, Slovakia and Poland. Memorandums of Understanding 
on cooperation in the field of environmental protection were signed with Austria 
and Finland. Agreement on cooperation in environmental protection was signed 
by the Government of Ukraine and the Government of Israel; on cooperation in 
nuclear safety and radiation protection –with the governments of Finland, Austria 
and Russia [3]. An important event was the adoption of the Program of Action for 
the Environment Protection for Central and Eastern Europe, developed on the 
Ministerial Conference on the Environment. Speaking about further activity of 
implementation of the global environmental policy, it is about the following: 

– Expansion of international cooperation in solving environmental problems;
– Participation in multilateral programs on the use and reproduction of natural 

resources;
– The elimination of consequences of the Chernobyl disaster;
– Improvement of national legislation in the field of environmental 

international law.
Thus, based on the above mentioned, we can reach the conclusion that 

environmental issues really acquired the global status and requires detailed 
regulation in international law. The foregoing international acts are a fundamental 
basis for environmental protection within the international community. It appears 
appropriate to extend the range of agreements (conventions), reveal the means to 
overcome environmental problems in detail and apply them directly.
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проблемА співвідноШеннЯ норм 
нАЦіонАльного тА міжнАродного прАвА

питання співвідношення норм національного та міжнародного права 
існувало ще до виникнення міжнародного права як самостійної галузі права. 

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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проблема конкуренції правових норм є центральною для теорії держави та 
права і, як наслідок, її вирішення необхідне у сфері міжнародного права. 
співвідношення національного та міжнародного законодавства досліджу-
ється, у першу чергу, з метою гармонізації норм права, вироблення єдиного 
правового базиса для певного кола держав. гармонізація є пріоритетним 
завданням для україни, адже від цього залежить подальший економічний, 
правовий та соціальний розвиток держави. однак процес гармонізації за-
конодавства україни нерозривно пов’язаний з вирішенням питання щодо 
примату національного або міжнародного права. 

один з конфліктів у застосуванні норм національного та міжнародного 
права на території сучасної україни було зафіксовано у хіV столітті. ви-
никнення конфлікту пов’язано з договором, укладеним іваном ііі з великим 
князем литовським. іван ііі вважав необґрунтованим відмову великого кня-
зя литовського збудувати православну церкву, зважаючи на давню заборону 
у литві збільшувати кількість православних церков. Як відомо, кількість 
конфліктів міжнародного масштабу стрімко збільшувалася, що призвело до 
світової війни. друга світова війна виснажила європейські країни, отже, 
вчені запропонували знизити рівень міждержавних суперечок шляхом уні-
фікації національних законодавств та створення Єс. 

ідея уніфікації законодавства почала розвиватися після другої світової 
війни задля вироблення міжнародною спільнотою «правил співпраці та до-
бросусідства». З цією метою було запропоновано створити міжнародні 
установи у галузях процесуального та матеріального права. стрімкий роз-
виток уніфікації національних законодавств з міжнародним відбувся через 
необхідність захисту основоположних людських цінностей та громадян 
держав з тоталітарним режимом правління, де такі цінності зневажались. 

у Єс на той час було прийнято низку конвенцій із вирішення деяких 
питань міжнародного процесуального права з огляду на потреби міжнарод-
ного судового процесу. проте ці заходи належним чином не вплинули на 
гармонізацію національних процедур, як і деякі рішення Європейського суду 
з прав людини.

д. б. левин, підтримуючи позицію в. г. буткевича, зазначав щодо сти-
кання норм національного та міжнародного права у випадках міждержавно-
го регулювання правовідносин як невід’ємної частини предмета міжнарод-
ного права [3, с.264]. однак сьогодні предмет міжнародного регулювання 
суспільних відносин значно розширився, отже, проблема пріоритету норм 
національного чи міжнародного права є досить актуальною на сьогодні для 
україни. для гармонізації законодавства україни із законодавством Єс за-
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стосовується адоптація, стандартизація, уніфікація та імплементація право-
вих норм. процеси гармонізації тісно пов’язані з питанням співвідношення 
національного та міжнародного права. 

Як відомо, існують три основні теорії співвідношення норм національ-
ного та міжнародного права. теорія позитивістів, яка ґрунтується на тому, 
що держава є джерелом виникнення норм права та, у разі необхідності, за-
безпечує їх виконання за допомогою примусу. Якщо розглянути позитивіст-
ську теорію у площині міжнародного права, то потрібно мати на увазі 
узгодження волі держав шляхом укладання міжнародних договорів, підпи-
сання резолюцій з наддержавним елементом. Зрозуміло, що у позитивістська 
концепція є витоком примату національного права над міжнародним. при-
родно-правова концепція розкриває підхід до співвідношення норм націо-
нального та міжнародного права через примат міжнародного права, що 
ґрунтується на рівноправ’ї осіб перед законом незалежно від їх місця пере-
бування. гроціанський напрям поєднав у собі елементи двох теорій, що дало 
початок розвитку дуалістичної теорії співвідношення норм права. 

проте, незважаючи на необхідність визначення співвідношення норм 
національного та міжнародного права, необхідно розуміти, що першочерго-
вим питанням є ті принципи, на яких ґрунтується система міжнародного або 
внутрішнього законодавства. 

у статуті ооН зазначено, що питання забезпечення прав та свобод 
громадян не є справою кожної конкретної держави. статут ооН передбачає 
можливість надання гуманітарної інтервенції державі, де зневажаються 
права і свободи громадян. проаналізувавши теорії співвідношення норм 
міжнародного та національного законодавства, а також завдання, що ставить 
на меті міжнародне право, розуміємо, що для з’ясування співвідношення 
норм права необхідно брати до уваги природу держави як суб’єкта міжна-
родного права. цінності визнані державою як основні залежать від режиму 
правління: демократичного, авторитарного або тоталітарного. проблема 
полягає у тому, що значна кількість країн світу знаходяться ще досить дале-
ко від демократичного режиму правління і для вдалого поєднання дії норм 
міжнародного та національного права необхідним є взірець розвинених 
держав. влучним з цього приводу є вислів Ф. Ф. Мартенса: «сучасне по-
зитивне міжнародне право не можна зрозуміти, не знаючи діючого держав-
ного права освічених народів» [4, с. 16]. логічно говорити про те, що для 
країн, які розвиваються більш вдалим буде обрання саме примату міжнарод-
ного права над національним. тобто примат міжнародного права буде гаран-
тією дотримання прав людини. Звісно, інтеграція і глобалізація змушують 



178

визнати пріоритет норм міжнародного права над національним, але чи не 
порушується при цьому принципи, на яких ґрунтується державний сувере-
нітет?

З точки зору теорії держави та права термін державного суверенітету 
прийнято розуміти як властиве державі верховенство на всій території та 
незалежність у міжнародних відносинах [5,с. 197]. таким чином, рішення, 
прийняті від імені держави є обов’язковими до виконання на всій її терито-
рії. також наявність суверенітету дає державі підстави діяти на міжнародній 
арені незалежно від інших суб’єктів. Недосконалість механізму дії норм 
права призводить до складнощів при розгляді справ міжнародними судови-
ми установами та при виконанні рішень таких установ.

для того аби дійти згоди у міжнародному співтоваристві, необхідно перш 
за все керуватись суттю права, яка являє собою справедливість. категорич-
но стверджувати про обрання примату національного або міжнародного 
права не має сенсу: практика свідчить про неможливість завжди ототожни-
ти поняття «право» та «закон». діяльність міжнародних організацій та 
держав повинна бути спрямована на неухильне додержання принципів 
права. у випадку, коли міжнародне та національне законодавство буде про-
голошувати та відстоювати одні й ті ж самі цінності, можна буде гідно 
врегулювати питання пріоритету. 

дія нормативно-правових актів узгоджується за критерієм юридичної 
ієрархії. так, конституція – основний закон держави, який ґрунтується на 
загально правових принципах, отже, дотримання конституції свідчить одно-
часно і про дотримання норм міжнародного права. Задля збалансованої дії 
норм національного та міжнародного права, законотворчість повинна базу-
ватись на наступних засадах:

1) пріоритетності загальнолюдських цінностей;
2) Захисту навколишнього середовища;
3) культурного та наукового співробітництва. 
для україни є вкрай актуальним питання гармонізації національного 

законодавства із законодавством Єс, оскільки воно пов’язано не тільки 
з прагненням вступити до Єс, а й з досягненням інших цілей, таких 
як:розвиток правової бази для подальшого впровадження реформ, зовнішньої 
торгівлі та демократизації суспільства в цілому.
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о. одинцов1

оон: історіЯ створеннЯ

хіх століття – це час зародження міжнародних організацій. вони ство-
рювалися з різних причин, але виділяють дві основні. перша причина – між-
народні організації допомагали буржуазно-демократичним революціям 
в становленні їх національної незалежності. друга причина – це взаємоза-

1 студент 4 курсу інститутупрокуратури та кримінальної юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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лежність країн, яка почала набувати все більшого вираження в даний період 
часу.

більшість держав світу задля свого подальшого, насамперед, економіч-
ного зростання вирішили шукати шляхи взаємодії з іншими, більш могучи-
ми або більш розвиненими, або зв’язок з якими приніс би їм певні дивіден-
ди. так, давно вже існував інститут двосторонніх або багатосторонніх до-
говорів, однак держав вирішили шукати вихід в інших формах взаємодії 
з учасниками міжнародних відносин. З одного боку, вони прагнули збере-
ження свого суверенітету, а з другого –поглиблення співробітництва з інши-
ми державами. у процесі тривалих пошуків і з’явився така форма міжнарод-
них відносин як міжнародні організації, які були покликані вирішити за-
вдання міжнародного економічного співробітництва. держави вирішили 
використовувати саме цей засіб для досягнення свої цілей. практично 
всі розвинені країни вирішили об’єднатися, щоб спільними зусиллями роз-
вивати економіку.

спочатку учасники міжнародних відносин поклали на цю новаторську 
форму міждержавних відносин виконання здебільшого організаційно-тех-
нічних функцій. також вони прагнули об’єднати якомога більше держав, 
а тому спочатку не вдавалися до політизації даних відносин, аби показати 
дієвість даного способу. співпрацювали вони в різних сферах, таких як, на-
приклад, транспорт, зв’язок.

питання «хто перший?» залишається дискусійним досі, адже і зараз 
історики не мають єдиної думки, щодо того яка міжнародна організація ви-
никла першою. але все ж більшість істориків зазначають, що такою явля-
ється центральна комісія судноплавства на рейні. вона проіснувала не 
довго, тому і не багато інформації залишилося про її діяльність.

З настанням хх ст. все змінилося. із розвитком капіталістичних відносин 
склалась ситуація, коли виникло дуже багато протиріч, для вирішення яких 
держави розв’язали першу світову війну. саме після неї світове співтовари-
ство усвідомило, що з метою запобігання війнам потрібно створити авто-
ритетну міжнародну організації політичного спрямування, яка б була здатна 
підтримувати мир в усьому світі. такою організацією стала ліга Націй. 
однак, нажаль, вона не виправдала очікувань, не змогла стати ефективним 
інструментом вирішенні міжнародних конфліктів. 

дуже повільно розроблялися ідеї організації міжнародного миру і без-
пеки. але друга світова війна дала ясно зрозуміти, що зволікати нікуди – по-
трібно діяти. З перших днів війни було поставлене питання створення такої 
організації. до активних дій взялися держави світового рівня, найавторитет-
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ніші лідери. і першим кроком в даному напрямку були саме атлантична 
хартія, яка була підписана президентом сШа –рузвельтом і прем’єр – мі-
ністром великої британії – черчіллем (1941), а також декларація уряду срср 
на Міжсоюзній конференції в лондоні (1941). На договірно-правовому 
рівні ця ідея була закріплена в декларації про дружбу і взаємодопомогу 
уряду срср і уряду польщі (1941).

у 1943 р. в Москві відбулася конференція союзних держав за участю 
міністрів закордонних справ сШа, срср і великої британії. На ній було 
прийнято декларацію чотирьох держав з питань про загальну безпеку (її 
підписав також і китай). у ній було зазначено про необхідність створення 
у найкоротший строк міжнародну організацію для підтримання міжнарод-
ного миру і безпеки. тобто мова йшла про реальне рішення створення такої 
організації. ця декларація отримала підтвердження на з’їзді в тегерані 
(1 грудня 1943р.) від керівників лідерів антигітлерівскої коаліції.

Наступним кроком на шляху до створення ооН стала конференція 
в думбартон-оксі (1944). За період роботи конференції було вирішено прин-
ципові питання саме щодо механізму діяльності організації.

у лютому 1945 р. відбулася кримська (Ялтинська) конференція, на якій 
були присутні керівники трьох держав – срср, великої британії і сШа. 
вони підтвердили рішення конференції з деякими змінами і доповненнями. 
так щодо голосування в раді безпеки було прийнято пропозицію рузвельта 
про принцип єдності дій великих держав у вирішенні питань по суті. це 
потім було закріплено в статуті ооН. також на ній було вирішено питання 
щодо складу учасників майбутньої організації. до них увійшли складові 
срср, а саме українська рср і білоруська рср як найбільш постраждалі під 
час воєнних дій. також на ній було прийнято рішення, що установча конфе-
ренція зі створення даної організації відкриється в сан-Франциско 25 квіт-
ня 1945 р.

конференція об’єднаних Націй проходила з 25 квітня по 26 червня 
1945 р. делегація із україни, очолювана міністром закордонних справ урср 
д. Мануїльським, прийняла участь у розробці статуту, а сам міністр голо-
вував у першому комітеті, де були розроблені преамбула та глава 1 «цілі та 
принципи». після погодження всіх положень 26 червня 1945 р. був урочис-
то підписаний статут ооН представниками 50 держав. одне місце було 
зарезервовано для польщі, оскільки тоді існувало два польські уряди один 
у лондоні (в еміграції), а інший у варшаві. 24 жовтня 1945 р. статут вступив 
в силу, після передачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти, і цей 
день вважається днем створення організації об’єднаних Націй.
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Новостворена міжнародна організація кардинально відрізняється від 
всіх своїх попередниць. ооН має цілий спектр політичних повноважень, але 
ці повноваження дані виключно задля можливості організації врегулювання 
питань мирним шляхом.

ооН також давала можливість розвитку держав шляхом економічного 
і соціального співробітництва. під час створення організації між державами 
було багато неузгоджень саме з питань економічної і соціальної компетенції. 
адже багато хто з майбутніх членів вбачав в ній дещо більше аніж організація 
міжнародної безпеки і хотіли за допомогою неї укріпити міжнародні еконо-
мічні зв’язки. але срср і велика британія не були згодні з даною позицією, 
адже перші зазначали, що економічна і соціальна політика є виключно вну-
трішньою компетенцією держав, а от другі притримувалися позиції, щодо не 
сумісництва даного підходу с принципом ринкового лібералізму.

Якщо з приводу політичної компетенції всі дійшли згоди, то з питання 
щодо компетенції в соціальній і економічній сфері довелося шукати компро-
міси. рада безпеки мала серйозний пакет повноважень, а от створена еконо-
мічній і соціальній раді надавалися координаційні повноваження. через це 
ооН не вдалося стати центром економічного співробітництва держав.

статут надавав можливість різним спеціалізованим установам ооН 
ставати самостійними міжурядовими організаціями.

у 1946 р., на наступний же рік існування організації, виникла низка 
різних міжурядових організацій у систему ооН, а саме організація 
об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури, всесвітня організація 
охорони здоров’я, Міжнародна організація у справах біженців ооН.

ця глобальна організація за час свого існування довела дієвість і, зага-
лом, виправдала очікування які покладалися на неї. і беззаперечно стала 
найголовнішим органом міжнародного співробітництва.

науковий керівник: Яковюкі. в., д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжна-
родного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

А. в. олійник1

дипломАтичниЙ ЗАХист ЮридичниХ осіб

сучасний етап розвитку глобалізаційних процесів у світі характеризу-
ється високим ступенем тісних економічних зв’язків та інтеграції. тому 

1 студент 4 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридично-
го університету імені Ярослава Мудрого.
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закономірно постає питання міжнародно-правового регулювання як нових 
відносин, так і тих, що беруть свій початок ще з XX століття, але прогресив-
но змінилися до нашого часу.

юридичні особи, засновані за внутрішнім правом в тій чи іншій держа-
ві, в умовах домінуючої ринкової економіки є активними учасниками між-
народних відносин. транснаціональні корпорації та банки взагалі задають 
вектор розвитку міжнародним відносинам, а отже й міжнародному праву. 
адже саме воно покликане захистити інтереси юридичних осіб, коли засобів 
внутрішнього права держав недостатньо для ефективного забезпечення їх 
прав. тому дипломатичний захист як інститут міжнародного права в таких 
випадках є унікальним. проте існує достатньо проблем, пов’язаних із його 
застосуванням щодо юридичних осіб, які є об’єктом регулювання внутріш-
ньодержавного права. у даній роботі ми висвітлимо деякі з них.

дипломатичний захист і вирішення проблемних питань його викорис-
тання для захисту інтересів юридичних осіб необхідне. це зумовлює акту-
альність теми в умовах сьогодення, що підтверджується значною увагою, 
яка приділяється інституту вченими, а також державами в рамках ооН 
[1,p.5].

визначення дипломатичного захисту охоплює як захист фізичних осіб, 
так і юридичних. у контексті нашого дослідження саме юридичні особи 
представляють особливий інтерес. слід зазначити, що основні міжнародно-
правові акти з права зовнішніх зносин –віденська конвенція про диплома-
тичні зносини 1961 р. та віденська конвенція про консульські зносини 
1963 р. – не розкривають сутності інституту дипломатичного захисту, втім 
як і консульського. більш того, у доктрині міжнародного права і практиці 
держав немає єдиного підходу до цих інститутів. тому більш актуальним та 
релевантним є представлений у 2006 р. комісією міжнародного права ооН 
проект статей про дипломатичний захист( і коментарі до них), де захисту 
юридичних осіб присвячена окрема спеціальна глава третя. цікаво, що біль-
шість статей проекту акцентують увагу на такому виді юридичних осіб як 
корпорації. справа в тому, що у практиці держав превалює дипломатичний 
захист саме корпорацій, що представлені підприємствами з обмеженою від-
повідальністю, з капіталом у вигляді акцій. отже, важливо розглянути дану 
главу проекту, бо позиції розроблені в ній комісією відображають практику 
суду і роз’яснюють ключові питання дипломатичного захисту юридичних 
осіб.

держава національності корпорації заголовок статті 9, якою почина-
ється глава, підтверджує, що корпораціям може бути наданий дипломатич-
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ний захист. у ній говориться: «для цілей дипломатичного захисту корпо-
рації держава національності означає державу, за правом якої ця корпора-
ція була заснована. проте коли ця корпорація контролюється особами, що 
мають громадянство або національність іншої держави або інших держав, 
і не здійснює значної комерційної діяльності в державі, у якій вона була 
заснована, і якщо місце розташування правління і орган фінансового контр-
олю цієї корпорації знаходяться в іншій державі, то державою національ-
ності вважається ця остання держава» [2,p.33,34] для повного розуміння 
даної статті необхідно звернутися до практики суду ооН. а саме до кла-
сичних відомих справ «Ноттебома» та «барселона трекшн». у справі 
«барселона трекшн» суд встановив дві необхідні умови для набуття на-
ціональності: інкорпорація та наявність зареєстрованої контори в державі 
інкорпорації; а по справі «Ноттебома» пояснив категорію «найбільш тіс-
ного зв’язку» між державою, що здійснює дипломатичний захист та кор-
порацією. такий зв’язок виражається в утриманні зареєстрованої контори 
в державі інкорпорації, ведення рахунків і реєстру акціонерів, проведення 
протягом тривалого часу зібрання акціонерів та відображення в документах 
фіскальних органів [3, p.42].

стаття 10 «безперервна національність корпорації» охоплює більш 
складні випадки, які можуть виникнути. у ній прописано: «держава має 
право здійснювати дипломатичний захист відносно корпорації, яка мала 
національність цієї держави або його держави-попередника безперервно 
з дати спричинення шкоди по дату офіційного пред’явлення вимоги. без-
перервність презюмується, якщо така національність була на обидві ці дати.» 
питання безперервності національності безпосередньо пов’язане з випад-
ками зміни національності. Зазначимо, що юридичні особі нечасто змінюють 
національність, тому що втрачають правосуб’єктність у випадку зміни, яка 
відбувається шляхом заснування або реінкорпорації в іншій державі, що 
тягне за собою порушення безперервності національності. проте у випадку 
правонаступництва держави інкорпорації така правосуб’єктність не втрача-
ється, а національність змінюється. труднощі визначення національності 
корпорації виникають через припинення її існування. пункт 3 статті 10 
проекту передбачають такі ситуації: «Незалежно від положень пункту 1 
держава продовжує мати право здійснювати дипломатичний захист віднос-
но корпорації, яка мала національність цієї держави на дату спричинення 
шкоди і яка в результаті спричинення цієї шкоди припинила своє існування 
відповідно до права держави, в якій вона була заснована.». Як бачимо, на-
ціональність зберігається тільки у випадку безпосереднього зв’язку між 
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шкодою спричиненою корпорації міжнародно-протиправним діянням та її 
ліквідацією.

статті 11 та 12 проекту стосуються дипломатичного захисту прав акці-
онерів. хоча у справі «барселона трекшн» суд і зазначав про роздільність 
порушених прав корпорації і акціонерів, що покликано уникнути множинних 
позовів, бо часто акціонери мають громадянство або тісний зв’язок з різни-
ми державами, проте комісія зазначила у проекті деякі виключення з такого 
загального правила у статті 11. а саме: за відсутності зв’язку між шкодою 
та припиненням існування (пункт а) та «корпорація на дату спричинення 
шкоди мала національність держави, що імовірно несе відповідальність за 
спричинення цієї шкоди, і заснування в цій державі вимагалось останньою 
як попередня умова для ведення у ній справ»(пункт б) – держава зберігає 
право на дипломатичний захист. На нашу думку, статей тільки щодо захисту 
акціонерів недостатньо в рамках інституту, навіть якщо вони складають 
більшість репрезентованих у практиці осіб, залишається правова невизна-
ченість з правом на захист інтересів облігаціонерів, номінальних тримачів 
та інших. 

стаття 12 про пряму шкоду акціонерам сформульована наступним чином: 
«у тій мірі, в якій міжнародно-протиправне діяння держави наносить пряму 
шкоду правам акціонерів як таких, відмінним від прав самої корпорації, 
держава громадянства або національності будь-яких таких акціонерів має 
право здійснювати відносно них дипломатичний захист.» положення про те 
що, акціонери можуть претендувати на захист своїх інтересів, визнано Між-
народним судом ооН, зокрема у справі «елеттроніка сікула с.п.а.», де 
сполучені Штати америки звернулися до суду з позовом до італійської 
республіки на захист інтересів двох американських компаній, що володіли 
у сукупності 100 % акцій італійської компанії «Elettronica Sicula S.p.a.». 
у результаті ряду дій італійської влади відносно останньої, як стверджува-
лося в позові, були порушені положення договору про дружбу, торгівлю 
і навігацію між сШа і італією і завдані збитки американським акціонерам. 
хоча суд і не задовольнив вимоги, велике значення має сам факт розгляду 
судом даної справи, яка є результатом здійснення державою дипломатично-
го захисту своїх юридичних осіб [4,p.17].

Ми бачимо, що у самій статті не подається вичерпний перелік тих прав, 
що є відмінними від прав корпорації, та навіть не вказано правові підстави, 
якими повинна визначатися приналежність прав акціонерам. стає зрозуміло, 
що вирішення цієї проблеми покладається на внутрішнє право держави за-
снування юридичної особі, через те що уніфікувати корпоративне право 
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різних держав і систем неможливо на рівні кодифікації в міжнародному 
праві.

остання 13 стаття проекту говорить про застосування принципів в усіх 
вищенаведених статтях і до інших юридичних осіб ніж корпорації. вона дає 
можливість на захист інтересів таких осіб, де немає вичерпного переліку 
і це знову покладається на внутрішньодержавне право. так у справі «амаду 
садіо діало» гвінея, посилаючись на рішення суду у справі «барселона 
трекшн», відзначила, що в даній справі йдеться про закриті товариства з об-
меженою відповідальністю, а не про акціонерні товариства. істотна різниця, 
на думку гвінеї, полягала в тому, що в закритих товариствах частки не мо-
жуть передаватися вільно, що підкреслює особистий характер цих компаній. 
проте суд відзначив, що за конголезьким законодавством закриті товариства 
є самостійною юридичною особою, яка відрізняється від членів товариства 
зокрема тим, що майно членів товариства відділяється від майна компанії 
[5, p.53].

таким чином, спираючись на проект статей про дипломатичний захист 
та вже існуючу практику Міжнародного суду ооН саме щодо юридичних 
осіб, можна зробити висновок, що правове поле в існуючій сфері є недо-
статнім для вирішення проблем дипломатичного захисту інтересів таких 
осіб. сформовані тільки фундаментальні положення, що залишає можливість 
для подальшого дослідження та розвитку практики і міжнародного звичаю 
у сфері дипломатичного захисту юридичних осіб. 
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о. ольховик1

міжнАродне співробітниЦтво в боротьбі 
З рАбством, рАботоргівлеЮ і торгівлеЮ 

лЮдьми

у сучасному міжнародному праві принцип співробітництва держав є од-
нією з десяти норм jus cogens та одним із основоположних принципів між-
народного права, закріплених у статуті ооН (1945 р.), конвенції про право 
міжнародних договорів (1969 р.), декларації про принципи міжнародного 
права (1970 р.), Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Єв-
ропі (1975 р.) та інших міжнародних документах. предметом співпраці 
держав виступають основні проблемні питання, які мають важливе значен-
ня для держав і суспільства в цілому. Не оминуло увагу міжнародного спів-
товариства і така важлива проблема, як рабство, работоргівля і торгівля 
людьми, адже ці злочини виступають найбільш небезпечним видом міжна-
родного злочинного бізнесу, що грубо порушує права людини.

Закріплюючи основні принципи міжнародного права, генеральна асамб-
лея ооН зазначила в ст. 4 Загальної декларації прав людини (1948 р.), що 
ніхто не повинен утримуватися в рабстві або підневільному стані; рабство 
й работоргівля забороняються у всіх їхніх видах. Зазначимо, що насправді 
декларація далеко не перший акт, у якому наголошується на цінності сво-
боди людини. Не менш важливого значення у процесі налагодження між-
народного співробітництва у сфері протидії рабству, работоргівлі і торгівлі 
людьми набули Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею білими 
рабинями (1910 р.), Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею жін-
ками і дітьми(1921 р.), Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею 
неповнолітніми жінками (1933 р.) та інші міжнародні документи.

Заслуговують також на увагу укладені україною окремі двосторонні уго-
ди та програми спільних дій, пов’язані з боротьбою із рабством, работоргівлею 
і торгівлею людьми, а саме: програма спільних дій на 2004–2006 рр. між 
кабінетом Міністрів україни та урядом королівства Нідерландів., протокол, 
який було підписано 22 вересня 2004 р. між адміністрацією державної при-
кордонної служби україни і головним комендантом прикордонної варти 
республіки польща про напрями взаємодії оперативних органів державної 
прикордонної служби україни і прикордонної варти республіки польща тощо.

1 студентка 4 курсу інститутупрокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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переходячи до встановлення форм міжнародного співробітництва в сфе-
рі боротьби із рабством, работоргівлею і торгівлею людьми, необхідно під-
креслити значення положень конвенції ооН проти транснаціональної ор-
ганізованої злочинності від 15 листопада 2000 р. та протоколів, що допо-
внюють її. так, керуючись вищенаведеним актом та відповідно до 
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, 25 листопада 
2005 р. було укладено угоду про співробітництво держав-учасниць сНд 
у боротьбі з торгівлею людьми, органами та тканинами людини (ратифіко-
вана україною 16 жовтня 2012 р.), де в ст. 4 викладено основні форми співп-
раці: 1) обмін оперативною, криміналістичною, статистичною й іншою ін-
формацією, у тому числі відомостями про злочини, що готуються чи скоєні, 
легалізації доходів від цих діянь і причетних до них фізичних або юридичних 
осіб; 2) виконання запитів про проведення оперативно-розшукових заходів; 
3) планування і здійснення скоординованих оперативно-розшукових і про-
філактичних заходів; 4) обмін нормативними правовими актами, публікаці-
ями і науково-методичними матеріалами; 5) обмін досвідом роботи, прове-
дення робочих зустрічей, консультацій, нарад, практичних конференцій 
і семінарів, а також спільних наукових досліджень; 6) розробка і здійснення 
узгоджених заходів щодо попередження і припинення використання мережі 
інтернет в цілях торгівлі людьми; 7) обмін досвідом впровадження інфор-
маційних систем паспортно-візового контролю, включаючи використання 
біометричних даних; 8) сприяння в підготовці кадрів і підвищенні кваліфі-
кації фахівців; 9) розробка і впровадження нових методів соціальної і ме-
дичної реабілітації жертв торгівлі людьми, особливо жінок і дітей.

відтак можна стверджувати, що на сьогодні в міжнародному праві скла-
лася досить широка система загальновизнаних норм, які містяться в універ-
сальних і регіональних міжнародних договорах та встановлюють заборону 
будь-якого здійснення атрибутів права власності відносно людини – раб-
ством, работоргівлею і торгівлею людьми. Нажаль, прийняття значної кіль-
кості міжнародних актів не знизило гостроти проблеми, що вивчається та 
потребує певного вдосконалення. За цих умов вважаю, що існує необхідність, 
по-перше, у зведенні усіх універсальних міжнародних договорів, які на-
правлені на боротьбу з рабством, работоргівлею і торгівлею людьми в один 
комплексний акт. це допоможе уникнути непотрібного повторення положень 
останніх та встановлення загальних методів співпраці держав в сфері, що 
вивчається. по-друге, необхідно розробити міжнародні цільові програми 
протидії рабству, работоргівлі і торгівлі людьми із зазначенням механізмів 
контролю за виконанням останньої. адже саме якісна допомога та співпра-
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ця держав у боротьбі з рабством, работоргівлею і торгівлею людьми як на-
ціонального, так і міжнародного рівня стане тією рушійною силою, котра 
зможе знизити рівень злочинів, вчинення яких надає людині атрибут речі, 
а злочинцям котрі їх вчиняють – псевдо «право власності» відносно людини.

науковий керівник: Яковюкі. в.,д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжна-
родного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

в. в. онищенко1

деЯкі проблемні Аспекти сучАсного 
космічного прАвА: прАвовиЙ стАтус 

космонАвтА 

«Той маленький вогник, що стрімко рухався  
від краю і до краю неба, був майбутнім всього людства…»

Рей Дуґлас Бредбері

4 жовтня 1957 р. відбулася надзвичайно важлива подія в історії людства, 
що стала початком космічної ери та поштовхом до виникнення міжнародно-
го космічного права – запуск першого в світі штучного супутника Землі. 
виникнення абсолютно нової сфери суспільних відносин потребувало не-
гайного правового регулювання, в якому головна роль належала б міжнарод-
ному праву. і вже перші міжнародно-правові норми космічного права мали 
звичаєво-правовий характер та ввібрали в себе такі основні принципи між-
народного права, як заборона загрози силою або її застосування, мирне ви-
рішення суперечок, суверенна рівність, інші.

З плином часу на практиці та у теорії виникали численні питання,викликані 
стрімким розвитком космічної галузі та опануванням людиною космосу. такі 
питання, як міжнародно-правовий режим космічного простору та правовий 
статус осіб, які у ньому перебували, статус космічних об’єктів поступово 
знаходили правове підґрунтя своєї діяльності та отримували їх втілення 
в міжнародних договорах: договір про принципи діяльності держав з до-
слідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші 
небесні тіла 1967 р., угода про порятунок космонавтів та повернення об’єктів, 

1  студент 4 курсу господарсько-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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запущених в космічний простір, 1968 р., конвенція про міжнародну відпо-
відальність за збиток, завданий космічними об’єктами, 1972 р., конвенція 
про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір, 1975 р., 
угода про діяльність держав на Місяці й інших небесних тілах 1979 р. [1].

особливе місце в царині міжнародного права посідає питання щодо ви-
значення правового статусу космонавтів. в першу чергу треба звернути 
увагу на деякі розбіжності у термінології вищезазначених договорів. про-
аналізувавши тексти англомовних, франкомовних і іспаномовних версій 
міжнародних космічних договорів, можна встановити стійке використання 
терміну «астронавт», тоді як у текстах переважної більшості пострадянських 
країн застосовується –«космонавт» [2, с.56]. синонімічний, на перший по-
гляд, характер цих слів не є абсолютним, більш помітно це можна спостері-
гатив національних правових системах. так, статус «космонавта»в постра-
дянських державах надається особі після здійснення ним космічного по-
льоту, а в сШа статус «аргонавта» має особа, що лише тільки починає 
тренування з державної космічної програми. у зв’язку з цим, наприклад, 
відповідно до національного українського законодавства, єдиним україн-
ським космонавтом визнається леонід каденюк, в той же час в міжнародних 
списках астронавтів у позиції «україна» зазначені також прізвища Надії 
адамчук-чалої та Ярослава пустового [3, с. 474].

Неабияка алегоричність визнання у ст. 5 договору про космос 1967 року 
космонавтів»посланцями людства в космосі» може сформувати хибну дум-
ку про те, що космонавти мають наднаціональний статус. всупереч цьому 
стаття 8договору про космос [4], зазначає, що держава, до реєстру якої за-
несений об’єкт, запущений у космічний простір, зберігає юрисдикцію 
і контроль над екіпажем цього об’єкта під час його перебування в цьому 
просторі або на будь-якому небесному тілі. проте розуміння космонавтів як 
«посланців людства в космосі» може трактуватися через призму спеціальних 
положень, які передбачають обов’язковість надання космонавтам всілякої 
допомоги в разі аварії, лиха, вимушеної або ненавмисної посадки на іно-
земній території, відкритому морі та повернення їх додому.

останнім часом в космос або на навколоземну космічну орбіту за влас-
ні кошти або інші приватні джерела відправляються особи, основною метою 
яких є розважальні або пізнавальні цілі. однак в 1960–1970 – і роки, коли 
вироблялися основні положення міжнародного космічного права, про туризм 
зі зрозумілих причин не дуже замислювалися. тож наразі загострюється 
питання щодо врегулювання нормами міжнародного праваположень, якими 
б було легалізовано наявність та відмежування відповідної категорії осіб від 
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космонавтів, дано визначення їх як «космічних туристів», регламентовано 
особливості правового статусу та загальні ознаки правового режиму їх ді-
яльності.
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А. в. онищук1

меХАніЗми обсЄ нА територіЇ укрАЇни

організація з безпеки і співробітництва в Європі (далі – обсЄ; 
Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE) – найбільша з іс-
нуючих регіональних міжнародних організацій з підтримання безпеки, що 
має великий потенціал у сфері забезпечення стабільності в Європі. обсЄ 
була створена 1 січня 1995 р., але започатковано її становлення 1 серпня 
1975 р. із заснуванням Наради з безпеки і співробітництва в Європі. орга-
нізація з безпеки і співробітництва в Європі представляє собою організацію 
з безпеки, в яку входять 57 держав. обсЄ займається широким колом питань 
безпеки, включаючи контроль над озброєнням, превентивну дипломатію, 
заходи щодо зміцнення довіри, права людини, спостереження за проведенням 
виборів, економічну та екологічну безпеку. рішення приймаються на базі 
косенсуса – всі вхідні в організацію держави мають рівний статус. все це 
виділяє організацію серед інших організацій та інститутів Європи.

1 студентка 4-го курсу слідчо-криміналістичного інституту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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З 30 січня 1992 р. україна є рівноправним учасником обсЄ, вона бере 
активну участь у діяльності організації, насамперед, у роботі її керівних 
органів та прийнятті ними рішень. україна залучена до всіх процесів, 
пов’язаних зі зміцненням безпеки в регіоні, а також до політико-військового, 
людського, економіко-екологічного вимірів діяльності обсЄ, вона неодно-
разово залучалась до різних заходів обсЄ.

проблемні питання роботи обсЄ досліджуються вітчизняними (М. бай-
муратов, о. делінський, в. денисов, М. капируля, п. клімкін, 
в. крушинський,в. Муравйов, Н. Мушак,) та іноземними (б. бейкер, Н. блок-
кер, дж. коен, М. дрейпер, М. сарв, с. свімелар, г. Шермерс) вченими, 
серед яких існують різні підходи до оцінки сучасних процесів у сфері євро-
пейської безпеки, а також ефективності структури та функціонування обсЄ.

одним з найважливіших принципів діяльності обсЄ є принцип мирно-
го вирішення спорів. За роки існування цієї авторитетної міжнародної орга-
нізації сформувалася система механізмів та інструментів мирного врегулю-
вання спорів. Механізми роботи організація з безпеки й співробітництва 
в Європі на даний час в україні здійснює через мандат спеціальної моніто-
рингової місії.

конфлікт на сході україни призвів до розгортання відповідної діяльнос-
ті організації на території україни. 14 квітня 2014 року у відні було під-
писано Меморандум про взаємопорозуміння між урядом україни та обсЄ 
про розміщення спеціальної моніторингової місії обсЄ, який відповідає 
поточним інтересам україни. 

виклики та загрози вирішення української кризи є не тільки викликом 
українській безпеці та її суверенітету, а й викликом європейської системи 
безпеки, символом якої є обсЄ.

однак форми діяльності та можливості спеціальної моніторингової 
місії (сММ) обсЄ обмежені – вона не має ані можливості примусу, ані 
спроможності захистити себе. більш того, право місії на вільне переміщен-
ня і моніторинг у зоні конфлікту систематично порушується з боку бойови-
ків, а самі представники обсЄ часто стають об’єктами агресії бойових 
формувань на території конфлікту. роботі місії заважає погіршення безпеко-
вої ситуації, що є реальною перешкодою для досягнення прогресу у мирно-
му врегулюванні. Насамкінець, не всі в україні мають довіру до місії через 
присутність росіян у її складі.

серйозні занепокоєння у сфері безпеки викликають перспективи про-
ведення виборів до т.зв. місцевих рад на території конфлікту. попри наявність 
вказаного пункту в Мінських домовленостях, на разі його імплементація не 
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є можливою через низку причин. так, на окупованих територіях неможливо 
провести вибори на підставі українського законодавства щодо місцевих ви-
борів. Зокрема, підставами для серйозних загроз у сфері безпеки є немож-
ливість діяльності місцевих осередків політичних партій; відсутність укра-
їнських ЗМі і відсутність доступу українських журналістів для висвітлення 
виборчого процесу; неможливість повноцінного адміністрування виборчого 
процесу, утворення дільничних та територіальних виборчих комісій; від-
сутність можливостей для проведення агітації без загроз особистій та сус-
пільній безпеці. проведення таких виборів без стабілізації безпекової ситу-
ації із порушенням Мінських домовленостей несе ризики ескалації конфлік-
ту

так як свобода медіа та права журналістів є важливою складовою ді-
яльності представника обсЄ з питань свободи ЗМі, організація виявилася 
неспроможною у боротьбі з пропагандою, інформаційними маніпуляціями, 
порушеннями принципів журналістської етики, які стали вагомими інстру-
ментами сучасної безпекової конфронтації. однак , не слід забувати,що це 
єдина міжнародна організація, яка має можливість інформувати міжнародну 
спільноту про перебіг подій на сході україни.

скоріш за все в українській кризі обсЄ не прийняла на себе роль по-
середника, а скоріше виступила в якості спостерігача. україна вже неодно-
разово висловлювала прохання про необхідність розширення мандату місії 
обсЄ додатковою місією з військовим мандатом, спираючись на те ,що 
неозброєні або легко озброєні місії з обмеженими мандатами практично не 
мають ефекту для підтримку миру. досвід грузії засвідчує, що навіть якщо 
місія має мандат авторитетних міжнародних організацій (ооН та обсЄ), 
але не має військового компоненту та спроможності захистити себе, вона 
стає вразливою та залежною від сторін конфлікту. сама Місія є цивільною, 
а проводиться вона у військових умовах, що заважає здійсненню механізмів 
цієї організації.

спостережна місія обсЄ, яка присутня у зоні конфлікту на сході укра-
їни, на сьогодні не може забезпечити виконання покладених на неї функцій 
у повному обсязі. Є дуже багато факторів, які ускладнюють роботу Місії. 
спеціальна моніторингова місія обсЄ не може в повній мірі виконувати 
свої функції. причиною цього є замінована територія, через яку місія обсЄ 
не може потрапити до ділянки розведення сил. Ні Збройні сили україни, ні 
бойовики не можуть гарантувати безпеку представникам обсЄ.

Місія обсЄ, яка працює на сході – моніторингова, а не миротворча. 
її робітники мають задачу фіксувати стан дотримання мінських домовленос-
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тей на лінії розмежування, на непідконтрольній україні території донбасу 
та на неконтрольованій україною ділянці кордону з росією. тобто, вона може 
лише інформувати сторони, а не ліквідувати конфлікт.

політики сподіваються на те, що повноваження місії дозволять забез-
печити припинення вогню, відведення важкої військової техніки і виведен-
ня російських військовослужбовців, а також відновити контроль над укра-
їнсько-російської частиною кордону.

таким чином, для того щоб така місія стала хоча б потенційно можливою, 
потрібно подолати багато юридичних та бюрократичних перепон і формаль-
ностей, узгодити чисельний та національний склад контингенту, знайти 
кошти на утримання цієї місії. тобто потрібні час, політична воля і гроші. 
поки ж у Європи немає навіть консолідованої позиції щодо санкцій і загаль-
ної оцінки конфлікту. так що на сьогодні всі розмови про «поліцейську місію 
обсЄ» – це всього лише спроба сторін тягнути час, навіть не намагаючись 
почати виконувати мінські угоди.

науковий керівник: кудас і. б., к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

А. в. палій1

проблемА ЗАХисту роЗріЗнЮвАльного 
комерЦіЙного оФормленнЯ товАрів в Єс

при виборі товару чи послуги споживач звертає увагу не тільки на асор-
тимент та якість продукції, але і на інші обставини. так, не останню роль 
при цьому грає етикетка, форма товару, дизайн пакування, рекламні матері-
али, стиль презентації продукту, колір продукту, запахи, звуки і навіть зо-
внішній вигляд вітрин магазину або декор ресторану, загальна атмосфера 
того чи іншого закладу, які забезпечують впевненість користувача у похо-
дженні товару або послуги (виробництво конкретним виробником). інколи 
подібне поняття трактують, як «lookandfeel»,тобто сукупність зовнішнього 
вигляду та відчуттів від упаковки певного продукту.

часто конкуренти намагаються скопіювати зовнішній вигляд продукції, 
аби ввести в оману споживачів і за рахунок цього збільшити свої продажі. 

1 студентка 5 курсу господарсько-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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для прикладу можна навести резонансну справу 2012 року –спір між ком-
паніями AppleInc. та Samsung. у судовому порядку було доведено, що ком-
панія Samsung скопіювала зовнішній вигляд модельного ряду телефонів та 
планшетів компанії Apple Inc.(включаючи матеріал, колір і форму, супутні 
аксесуари, кольорову гамму і графіку програмного забезпечення та, навіть, 
виготовлення коробок), запозичила елементи рекламної кампанії конкурен-
та, практично повністю повторила навіть зовнішній вигляд фірмових роз-
дрібних магазинів, що стало порушенням комерційного оформлення [1]. цей 
факт призвів до значної кількості звернень споживачів, яких було введено 
в оману таким копіюванням. 

Як бачимо, проблема копіювання, так званого, бренду охоплює питання 
захисту інтелектуальної власності, порушення анти конкурентного законо-
давства та захисту прав споживачів. адже, відповідно до законодавства про 
захист прав споживачів, їх права вважаються в будь-якому разі порушеними, 
якщо при реалізації продукції будь-яким чином порушується право на сво-
боду вибору, згідно зі ст. 10 bis паризької конвенції про охорону промисло-
вої власності, актом недобросовісної конкуренції вважаються всі дії, здатні 
яким би то не було способом викликати змішування відносно 
підприємства,продуктів чи промислової або торговельної діяльності конку-
рента. так, усі особливі візуальні явища зовнішнього вигляду виробів можуть 
бути захищені відповідно до законодавства про недобросовісну конкурен-
цією держав-членів. однак зважаючи на відмінність у відповідних законах 
держав-членів, захист таких особливостей зовнішнього вигляду буде дещо 
відрізнятись в різних країнах. крім того, в деяких державах-членах закон 
про недобросовісну конкуренцію застосовуються в дуже обмеженій мірі. 
таким чином, представляється, що стосовно захисту Trade Dress, існує необ-
хідність в гармонізації законодавства про недобросовісну конкуренцію 
в рамках Єс.

Щодо прав інтелектуальної власності, то при випуску нового продукту 
на ринок більшість компаній прагнуть захистити своє комерційне оформ-
лення у будь-який спосіб. так, в країнах англо-саксонського права широко-
го поширення набув спосіб захисту tradedress (дослівно, торгівельне вбран-
ня).На відміну від торговельної марки, наприклад, торгівельне вбрання 
є комплексним та значно ширшим поняттям. у законодавстві сШа, під 
tradedress розуміють загальний (сукупний) образ або повний (загальний) зо-
внішній вигляд продукції чи послуг, включаючи, але не обмежуючись ди-
зайном пакування, маркуванням, тарою, виділенням особливим шрифтом, 
оформленням, кольором, дизайном продукції, особливістю продукції або 
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комбінації її властивостей [2]. під захист в сШа можуть підпадати навіть 
цілком нестандартні об’єкти на кшталт «ресторанної атмосфери». 

однак, країнам Європейського союзу досі не відоме таке поняття, тому 
вони намагаються захистити комерційне оформлення товарів іншими спо-
собами, здебільшого, охороняючи лише деякі його елементи (наприклад, 
торгову марку, форму і упаковку), адже жодна із конструкцій, відомих праву 
інтелектуальної власності Єс не дозволяє зробити це в комплексі. 

На рівні Європейського союзу є декілька шляхів вирішення проблеми 
захисту Tradedress, які залежать від конструкції, що лежить в основі. так, 
держави – члени Єс можуть захищати комерційне оформлення продукції за 
Законом про торгову марку (Trademark Law), Законом про авторські права 
(Copyright Law)і Законом про промисловий зразок (Design Law).

Якщо розглядати захист Tradedress на основі торгівельної марки, тона 
рівні Єс це питання регулюється вищезазначеною паризькою конвенцією, 
директивою Європейського парламенту і ради «про зближення законодавств 
держав – членів у відношенні товарних знаків і знаків обслуговування» та 
регламентом ради (Єс) про торговельну марку співтовариства, які спрямо-
вані на гармонізацію регулювання торгової марки державами-членами. від-
повідно до ст. 2 директиви та ст. 4 регламенту, торговельна марка може 
складатись з будь-яких позначень, які можливо представити графічно, осо-
бливо слів, в т.ч. особистих імен, малюнків, літер, цифр, форм товарів або 
їх упаковки, за умови, якщо такі позначення здатні вирізняти товари або 
послуги одного суб’єкта підприємницької діяльності від товарів або послуг 
інших суб’єктів підприємницької діяльності. однак, для того щоб форми 
товарів або їх упаковки були придатними до реєстрації в якості товарних 
знаків співтовариства, вони повинні мати розрізнювальну здатність. така 
відмінність може бути притаманна знакам за своєю суттю, або ж набуватись 
за рахунок використання. таким чином, у всіх країнах Єс прийнято, в прин-
ципі, що тривимірні форми виробів або їх упаковка можуть бути за своєю 
суттю відмінними, тобто вони можуть бути зареєстровані без необхідності 
встановлювати відмінність набуту за рахунок використання [3]. проте, слід 
підкреслити, що Європейський суд справедливості вважає, що тривимірні 
форми, менш імовірно передають повідомлення про комерційне походжен-
ня, ніж, наприклад, знаки-слова.

цей спосіб захисту є досить вигідним, однак він поширюється лише на 
форму і упаковку товару, регламент та директива не містять положення, що 
стосувалося б можливості реєстрації кольору продукту і хоч у березні 
2016 року вступили в силу нові зміни до директиви, де розширено поняття 
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торгової марки, але вони також не вирішила питання, чи можна зареєстру-
вати декор ресторану та вітрини магазину в якості товарних знаків. до того 
ж вимога розрізнення може розглядатись як слабкість захисту за законами 
про товарні знаки. 

іншим важливим фактором, щодо розгляду захисту Trade Dress в Єс 
є можливість використання Design Laws. і на рівні співтовариства через 
промисловий зразок співдружності, представлений регламентом ради Єв-
ропейського союзу про промислові зразки Європейського співтовариства та 
на національному рівні, де окремі законодавчі акти гармонізовані у відпо-
відності до директива Європейського парламенту і ради Єс про правову 
охорону промислових зразків,захист Trade Dress може бути досягнуто за 
рахунок придбання права на промисловий зразок над Trade Dress. ст. 3 ре-
гламенту визначає, що в поняття «промисловий зразок»входить зовнішній 
вигляд всього виробу або його частини, що є результатом особливостей ви-
робу, зокрема, ліній, контурів, кольорів, форми, текстури і/або матеріалів 
самого виробу і/або його прикрас. 

очевидна перевага захисту промислового зразка є те, що власнику прав 
на промисловий зразок не потрібно доводити будь-яку розрізнювальну здат-
ність і єдиною умовою є новизна (це означає, що він не був розкритий рані-
ше) і індивідуальний характер (це означає, що загальне враження, яке він 
справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального вра-
ження, отриманого таким користувача від будь-яким промислового зразка, 
який є доступним для громадськості). крім того, права на промисловий 
зразок є чинними незалежно від товарів, до яких вони застосовується.однак, 
вони, як і всі права, які змодельовані після патентних, страждають внутріш-
ньою слабкість, оскільки мають обмежений період дії (для незареєстрова-
них – 3 роки, для зареєстрованих – 25 років ), по закінченню якого він по-
трапляє в суспільне надбання і конкуренти можуть вільно використовувати 
його і Trade Dress. 

і остання форма захисту Trade Dress може бути досягнуто за рахунок 
захисту авторських прав. однак, за цією конструкцією надзвичайно важко 
домогтися захисту в Єс. в той час як директива і регламент про промисло-
вий зв’язок дозволяють перекривати їх захист захистом авторських 
прав,сучасні європейські закони про авторське право відрізняються по суті, 
зокрема, відношенням до того, чи «робота» задовольняє поріг для захисту 
авторських прав. в одній державі-члені конкретний Trade Dress може бути 
визнаний достатньо «художнім» або «творчим» для того, щоб користувати-
ся захистом авторських прав в той час як в іншій, у тому ж Trade Dress, 
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можуть бути повністю відсутні елементи, необхідні для захисту авторських 
прав.

при відсутності будь-якого узгодження (гармонізації), яка встановить 
принципи, які роз’яснять, що саме обслуговується авторським правом опо-
нентів, а що ні, захист Trade Dress виключно на основі авторського права 
є недостатнім.

Як бачимо, захист промислового вбрання краще здійснювати, залежно 
від обставин, в основному за Законом співтовариства про товарні знаки та 
/ або промисловий зразок. проте, кожен з них має свої переваги, обмеження 
та проблеми. для досягнення захисту товарного знака Trade dress повинна 
бути досить оригінальним, щоб пройти досить високі стандарти, встанов-
лені Європейським судом. але, як тільки реєстрація відбувається, захист 
Trade dress стає потенційно необмеженим в часі. З іншого боку права на 
промисловий зразок є більш легко доступними,до тих пір,доки він є новим 
і має індивідуальний характер. проте, на відміну від товарних знаків, які, 
є предметом використання, права на які є потенційно необмеженими, право 
на промисловий зразок закінчується після 25 років і не може бути продо-
вжений. після закінчення такого періоду, дизайн потрапляє в суспільне 
надбання і є вільний для використання будь-ким. часто існує перекриття між 
цими двома інструментами. це доволі вигідно, якщо власнику необхідно 
показати набуту розрізненість для отримання права на товарний знак, а за-
хист права на промисловий зразок може захистити Trade Dress в той час як 
остання набуває розрізняльну здатність за рахунок використання. проте, не 
варто забувати, що після закінчення терміну дії правого захисного промис-
ловий зразок потрапляє в суспільне надбання і є безкоштовним для викорис-
тання всіма, тому продовження терміну захисту шляхом використання за-
кону про товарні знаки, як видається, є зловживанням процесу. 

але в багатьох випадках навіть такий підхід є завузьким, однобічним 
і не дозволяє забезпечити повноцінний захист ідей. тому вбачається доціль-
ним врегулювати питання захисту trade dress на рівні конвенції, або хоча 
б директиви, враховуючи його комплексний характер, чим забезпечити 
гармонізацію правового регулювання, однакову охорону та способи захисту 
в законодавстві всіх держав-членів.
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о. с. панас1

міжнАродно-прАвовиЙ режим АнтАрктики

антарктика – це територія, розташована довкола південного полюса 
Землі, яка включає прилеглий до неї материк антарктиду, шельфові льодо-
вики й острови. Єдиний материк у світі який належить усьому людству.

після відкриття антарктиди російською експедицією у 1818–1821 рр. 
територія антарктики залишалась предметом гострих територіальних супер-
ечок (1908 р., 1917 р.) збоку сШа, великої британії, чилі, аргентини та 
інших країн. в умовах боротьби за націоналізацію територій антарктики та 
її природних ресурсів визріла потреба у встановленні міжнародно-право-
вого режиму антарктики. З цією метою у 1959 р. держави підписали до-
говір про антарктику.

правовий режим цієї зони визначається вашингтонським договором про 
антарктику від 1 грудня 1959 року, що спочатку був підписаний дванадцять-
ма державами, включаючи срср. договір про антарктику носить безстро-
ковий і відкритий характер. він відкритий для приєднання до нього будь-якої 
держави-члена ооН або будь-якої іншої держави, що може бути запрошена 
приєднатися до договору за згодою всіх договірних сторін, представники 
яких мають право брати участь у консультативних нарадах.

відповідно до статті 1 договору антарктика використовується тільки 
в мирних цілях. Забороняються, зокрема, будь-які заходи військового харак-
теру, такі, як створення військових баз i укріплень, проведення військових 
маневрів, а також випробування будь-яких видів зброї. цей договір не пере-
шкоджає використанню військового персоналу чи оснащення для наукових 
досліджень або для будь-яких інших мирних цілей [1].

1  студент 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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отже можна зробити висновок, що договір не забороняє використання 
військового персоналу або устаткування для наукових досліджень або для 
будь-яких мирних цілей. встановлено свободу наукових досліджень і спів-
робітництва. 

особливу увагу приділяють і захисту навколишнього середовища ан-
тарктики. крім договору про антарктику 1959 р. захист і збереження флори 
і фауни в антарктиці регулюється конвенцією про збереження антарктичних 
тюленів 1972 р., конвенцією про збереження морських живих ресурсів ан-
тарктики 1980 р. тощо.

конвенція про збереження морських живих ресурсів антарктики від 
20.05.1980 р. застосовується до антарктичних морських живих ресурсів 
району на південь від 60 град. південної широти і до антарктичних морських 
живих ресурсів району, що знаходиться між цією широтою й антарктичною 
конвергенцією, що є частиною морської екосистеми антарктики.

антарктичною конвергенцією вважається лінія, що з’єднує такі точки 
уздовж паралелей широти і меридіанів довготи: 50 град. півд. ш., 0 град.; 50 
град. півд. ш., 30 град. сх. д.; 45 град. півд. ш., 30 град. сх. д.; 45 град. півд. 
ш., 80 град. сх. д.; 55 град. півд. ш., 80 град. сх. д.; 55 град. півд. ш., 150 град. 
сх. д.; 60 град. півд. ш., 150 град. сх. д.; 60 град. півд. ш., 50 град. зах. д.; 50 
град. півд. ш., 50 град. зах. д.; 50 град. півд. ш., 0 град. [3]

у статті 5 договору про антарктику від 01.12.1959 р. зазначається:
1. ніщо, що міститься у договорі про антарктику, не повинно тлумачи-

тись як:
a) відмова будь-якої з договірних сторін від раніше заявлених прав або 

претензій на територіальний суверенітет в антарктиці;
b) відмова будь-якої з договірних сторін від будь – якої основи для пре-

тензії на територіальний суверенітет в антарктиці або скорочення цієї осно-
ви, яку вона може мати в результаті її діяльності чи діяльності її громадян 
в антарктиці або з інших причин;

c) таке, що завдає шкоди позиції будь-якої з договірних сторін щодо 
визнання або невизнання нею права чи претензії, або основи для претензії 
будь-якої іншої держави на територіальний суверенітет в антарктиці.

2. Ніякі дії або діяльність, що мають місце, поки цей договір залиша-
ється чинним, не створюють основи для заяви, підтримання або заперечен-
ня будь-якої претензії на територіальний суверенітет в антарктиці i не 
створюють ніяких прав суверенітету в антарктиці. Ніяка нова претензія 
або розширення існуючої претензії на територіальний суверенітет в антарк-
тиці не заявляється,поки цей договір залишається чинним [1].



201

аналіз положень цієї статті дає можливість зробити висновок:
– не визнають суверенітету ні однієї з держав у якому б то ні було ра-

йоні антарктики , не визнаються будь-які висунуті чи ті, що можуть бути 
висунуті з боку будь-якої держави –претензій, які стверджують тут її тери-
торіальний суверенітет;

– не вимагають від будь-якої з договірних сторін відмови від раніше 
заявлених нею територіальних претензій в антарктиці або від наявних у неї 
підстав для висунення в майбутньому претензій на територіальний сувере-
нітет;

– жодне з положень договору не повинно розглядатися як таке що завдає 
шкоди позиції будь-якої з сторін договору в частині визнання або невизнання 
вже заявлених прав або претензій на територіальний суверенітет в антарк-
тиці або наявності у нього підстав на такий суверенітет.

це дозволяє розглядати антарктику як міжнародну територію, тобто 
таку,що має юридичний статус, подібний до статусу відкритого моря, пові-
тряного простору над нею, а також космічного простору.

однак незважаючи на підписання договору заяви на територію антарк-
тиди не закінчилися. причиною стало припущення, що надра континенту 
містять великі мінеральні багатства. На претензіях особливо наполягали 
великобританія, Франція, аргентина, австралія, чилі, Норвегія і Нова Зе-
ландія. 

умови та порядок розробки копалин природних ресурсів антарктики 
визначаються конвенцією з регулювання освоєння мінеральних ресурсів 
антарктики 1988 р. На відміну від договору про антарктику 1959 року, 
конвенція деталізує та розкриває більш змістовно принцип забезпечення 
екологічної безпеки регіону, встановлюючи правовий режим розробки не-
живих природних ресурсів, при якому в першочерговому порядку врахову-
ється необхідність захисту природного середовища, запобігання заподіяння 
йому значної шкоди. в якості механізму реалізації положень конвенції за-
сновані спеціальні органи – комісія і консультативний комітет, що володіють 
достатніми повноваженнями, щоб здійснювати організаційні та контрольні 
функції щодо конвенційної діяльності експлуатантів.

На превеликий жаль конвенція не вступила через негативне ставлення 
до неї більшості членів міжнародного співтовариства, з позиції не правиль-
ної оцінки особливостей та ступеня вразливості екосистеми антарктичного 
регіону.

ситуація загострилася в зв’язку зі зростанням кількості учасників до-
говору: на 1 липня 1996 року в договорі вже брала участь 41 держава. 
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вихід був знайдений: держави-учасниці договору1959 р. на спеціальній 
консультативній нараді 4 жовтня 1991 року підписали в Мадриді (іспа-
нія) документ по врегулюванню освоєння мінеральних ресурсів антаркти-
ки – протокол про охорону навколишнього середовища, що став практично 
складовою частиною договору про антарктику. Ним фактично заморожу-
ється (забороняється) ведення в антарктиці усіх видів геологорозвідуваль-
них робіт, включаючи експлуатаційні, терміном на 50 років, а сама антарк-
тида проголошена міжнародним заповідником.

відповідно до ст.11 протоколу, засновується комітет з охорони навко-
лишнього середовища, кожна сторона має право бути членом комітету 
і призначати представника, якого можуть супроводжувати експерти та рад-
ники [2]. до функцій комітету згідно зі ст. 12 належить подання міркувань 
і формулювання рекомендацій сторонам у зв’язку зі здійсненням даного 
протоколу, щодо стану навколишнього середовища антарктики, і необхід-
ності проведення наукових досліджень, включаючи моніторинг навколиш-
нього середовища, пов’язаних із здійсненням даного протоколу, збору, 
збереження, обміну та оцінки інформації, що пов’язана з охороною навко-
лишнього середовища тощо [2].

питання використання мінеральних ресурсів було вирішено у ст.7, 
а саме – «будь – яка діяльність, що пов’язана з мінеральними ресурсами, за 
винятком наукових досліджень, забороняється» [2].

кожна з договірних сторін зобов’язана здійснити всі необхідні законо-
давчі та інші заходи, включаючи акції адміністративного та примусового 
порядку, з метою забезпечення дотримання протоколу, а також вжити на-
лежні зусилля, сумісні зі статутом ооН, щоб перешкодити здійсненню 
в антарктиці будь-якою державою діяльності, несумісної з протоколом.

україна, відповідно до положень договору 1959 року, із 1996 року має 
на цьому материку свою науково-дослідну станцію «академік вернадський» 
(колишню «Фарадей»), розташовану на острові галіндес (архіпелаг арджен-
тайн), що була подарована їй великобританією.

антарктида – останній ресурсний резерв людства, це останнє місце, де 
людство зможе видобувати мінеральна сировина після його вичерпання на 
п’яти обжитих континентах. геологи встановили, що надра цього «південно-
го материка» містять значну кількість корисних копалин – залізні руди, 
кам’яне вугілля, знайдені сліди руд міді, нікелю, свинцю, цинку, молібде-
ну, родовища гірського кришталь, слюда, графіт, а також це до 90 % світових 
запасів прісної води. Збереження, захист антарктиди це прерогатива усього 
людства, як джерела нашого існування у майбутньому.
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м. к. панасюк1

вплив АмерикАнськоЇ громАдЯнськоЇ віЙни 
нА роЗвиток окремиХ гАлуЗеЙ тА інститутів 

міжнАродного прАвА

важливість вивчення історії, мабуть, ніколи не заперечувалася людством. 
канадському педагогу та досліднику проблем ієрархічної організації пітеру 
джонстону лоуренсу приписують авторство виразу, що якнайкраще відпо-
відає на питання «навіщо вивчати історію?» – «історія змушена повторюва-
тися, тому що її ніхто не слухає» [1, с. 250]. то ж аби історія людства не 
повторювалася, до неї варто прислухатися та робити висновки. 

для юриста-фахівця у сфері міжнародного права або ж студента, що бажає 
ним стати, життєво необхідно вивчати та робити висновки не просто з загаль-
ної історії людства, а, насамперед, з історії міжнародного права [2]. про її 
важливість свого часу влучно висловилися відомі спеціалісти з міжнародного 
права юрій Якович баскін та давид ісаакович Фельдман, які зазначили, що 
«без знання історії міжнародного права неможливо зрозуміти і сучасної епохи 
з усією складністю і динамізмом, з її надзвичайною різнобарвністю» [3, с. 3]. 

проте в історії міжнародного права досі залишаються події та періоди, 
що не знайшли належного відображення та узагальнення в сучасних між-
народно-правових працях. 

1 студент 5 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридично-
го університету імені Ярослава Мудрого.
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Метою статті є оглядово-поверхове дослідження одного з таких періодів, 
а саме впливу американської громадянської війни (American Civil War) 1861–
1865 років на розвиток окремих галузей та інститутів міжнародного права.

Якщо поглянути на американську громадянську війну через призму 
сучасних вітчизняних праць в галузі міжнародного права, то можна зробити 
невтішний висновок. На сьогодні ця тема майже повністю ігнорується укра-
їнською наукою міжнародного права загалом та українською наукою історії 
міжнародного права зокрема. Наприклад, у «першому в україні підручнику 
з історії міжнародного права для вищих навчальних закладів» [4, с. 2] «іс-
торія міжнародного права» (за авторством ольги володимирівни бутке-
вич) у відповідному підрозділі «позитивістське міжнародне право кінця 
XVIII – початку XX століть» [4, с. 306–330] немає жодної згадки про те, як 
позначилися події американської громадянської війни на розвиток інститу-
тів та галузей міжнародного права. 

На жаль, в провідних українських підручниках та навчальних посібниках 
з міжнародного права, які містять у собі розділи, присвячені історії міжна-
родного права (це стосується підручників та навчальних посібників за ре-
дакціями М. в. буроменського, в. г. буткевича, в. а. ліпкана, Н. в. про-
нюка, в. М. репецького, л. д. тимченка, в. Ф. антипенка), узагальнена ін-
формація щодо вищезазначеної теми також відсутня [5, с.11]. 

подібна «біла пляма» у вітчизняній науці історії міжнародного права 
лише підкреслює актуальність та необхідність дослідження теми впливу 
американської громадянської війни на розвиток міжнародного права.

Задля більш структурованого погляду на зазначену тему пропонується 
окремо оглядово розглянути, на які саме галузі та інститути міжнародного 
права та яким саме чином вплинула американська громадянська війна.

перш за все, варто згадати галузь міжнародного права прав людини. 
саме результати американської громадянської війни дозволили міжнародній 
спільноті остаточно запевнитися у тому, що рабство та работоргівля не мо-
жуть існувати у правовому полі. це знайшло своє відображення уже через 
25 років після закінчення американської громадянської війни в ідеї про 
всеохоплюючу заборону рабства, що була втілена у генеральному акті брюс-
сельської конференції 1889–1890 рр. [12, с. 264–293].

На велике значення американської громадянської війни для міжнародно-
правового вирішення питання невільництва вказував, наприклад, й професор 
та видатний фахівець з міжнародного права харківського імператорського 
університету андрій Миколайович стоянов у своїй фундаментальній праці 
«очерки истории и догматики международного права»: «Немаловажно так-
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же общеисторическое и международное значение этой великой борьбы 
[северо-американской гражданской войны] по известному отношению ее 
к вопросу о невольничестве» [13, с. 247, 248]. 

в свою чергу, відстоювання аболіціоністами своїх позицій зробило вне-
сок і в міжнародно-правове розуміння права на свободу. переконання або-
ліціоністів у тому, що суть свободи полягає у суверенітеті кожної людини 
над самою собою, а право на самого себе є фундаментальним та першочер-
говим по відношенню до інших прав людини [14], знайшли своє відобра-
ження вже в XX столітті, коли в 1948 році організація об’єднаних Націй 
затвердила перший міжнародний каталог невід’ємних прав людини – За-
гальну декларацію прав людини [15].

свій вплив американська громадянська війна мала і на розвиток між-
народного гуманітарного права, а також на кодифікацію положень міжна-
родного права. вважається, що так званий «кодекс лібера», тобто інструкція 
польовим військам сШа, яка була розроблена німецько- американським 
юристом Френсісом лібером та затверджена наказом президента сШа ав-
раама лінкольна у 1863 році [16, с. 513–544], є першим прикладом кодифі-
кації законів та звичаїв війни [17]. На унікальність та велике значення 
«кодекса лібера» для розвитку та становлення не лише галузі міжнародно-
го гуманітарного права, а й процесу кодифікації положень міжнародного 
права вказували, насамперед, професор стоянов в своїй праці «очерки ис-
тории и догматики международного права»[13, с. 625–628] та йоганн каспар 
блюнчлі – швейцарський юрист та фахівець з міжнародного права – у праці 
«современное международное право цивилизованных государств, изложен-
ное в виде кодекса» [16, с. 7–11]. 

саме під впливом положень «кодекса лібера» [18, с. 90–95] російський 
юрист – міжнародник Федір Федорович Мартенс створив проект декларації 
про закони та звичаї війни, затверджений на брюссельській конференції 
1874 року [19], що згодом став основою для гаазьких конвенцій 1899 та 
1907 років.

Ще одним з інститутів міжнародного права, на якому відобразився вплив 
американської громадянської війни, є інститут міжнародного правонаступ-
ництва держав. у 1869 році англійським судом справедливості була роз-
глянута справа United States v. McRae, що стосувалася коштів, отриманих 
від англії уповноваженим урядом конфедеративних Штатів америки. саме 
під час розгляду цієї справи вперше була проаналізована проблема право-
наступництва держав щодо державної та приватної власності, яка знаходить-
ся за межами території, що успадковується [20, с. 335–337]. деякі з висновків 
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суду знайшли своє міжнародно-договірне закріплення лише у 1983 році 
з укладенням віденської конвенції про правонаступництво держав щодо 
державної власності, державних архівів та державних боргів.

безумовно, вплив американської громадянської війни на розвиток між-
народного права не обмежується лише вищезазначеними прикладами та 
доводами. історичне відображення громадянської війни 1861–1865 рр. в роз-
витку інститутів та галузей міжнародного права потребує більш глибокого 
та широкого дослідження з боку вітчизняних фахівців у галузі міжнародно-
го права задля: кращого розуміння суті окремих елементів системи міжна-
родного права; заповнення «прогалин» у навчальних посібниках та підруч-
никах з міжнародного права та історії міжнародного права; врахування до-
свіду й напрацювань попередніх поколінь при вдосконаленні чинних 
міжнародно- договірних норм та подальшій їх кодифікації.
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проблеми співвідноШеннЯ міжнАродного 
і внутріШнього прАвА

проблема співвідношення міжнародного та внутрішнього права тео-
ретично та практично привернула до себе увагу вчених порівняно нещо-
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давно –з другої половини хіх ст. це було пов’язано зі зростанням ролі 
міжнародного права і з посиленням взаємозв’язку і взаємозалежності 
держав. саме в цей час були розроблені перші доктринальні обґрунтуван-
ня підходів щодо розкриття співвідношення міжнародного та внутрішньо-
го права.

питання співвідношення міжнародного та внутрішнього права має як 
теоретичне, так і практичне значення, адже у світі все частіше виникають 
ситуації, вирішення яких неможливе без міжнародно-правового співробіт-
ництва, але нажаль в сучасному світі не існує загальних ознак, які б визна-
чали імперативні пріоритети яких держави повинні дотримуватися в своїх 
міжнародно-правових відносинах. саме тому дослідження питання співвід-
ношення міжнародного і внутрішнього права на сьогодні є актуальним і по-
требує впорядкування з боку міжнародного співтовариства.

всебічне дослідження цієї складної в теоретичному і важливої в прак-
тичному плані проблеми відображено у працях багатьох вітчизняних і за-
хідних вчених, таких як ю. о. волошин, л. п. ануфрієва, і. п. блищенко, 
та інші.розбіжність наукових підходів до цієї проблеми призвела до фор-
мування двох головних теоретичних напрямків щодо співвідношення між-
народного та внутрішньодержавного права: дуалізму та монізму. який 
в свою чергу поділяється на монізм з приматом міжнародного права та 
монізм з приматом національного права. сміливо можна зазначити, що 
традиційні підходи до проблеми співвідношення національного і міжна-
родного права у новітніх умовах потребують певної ревізії відповідно до 
сучасних умов. 

перш за все, мова йде про відмову однозначного вибору пріоритетності 
моністичної або дуалістичної моделі співвідношення двох систем у практи-
ці державного будівництва та розвитку міжнародного співробітництва. це 
можна обумовити тим, що нова епоха глобального конституціоналізму ста-
вить на порядок денний вирішення проблеми збереження державного суве-
ренітету та його захисту від зовнішнього впливу з однієї сторони, та активі-
зацію міждержавної інтеграції – з іншої.

більшість сучасних вчених висловлюють думку, відповідно до якої в су-
часному світі найбільш прийнятним з існуючих вчень про співвідношення 
міжнародного та внутрішнього права є доктрина, ґрунтована на синтезі те-
орій дуалізму та примату міжнародного права. при цьому треба виходити 
з доктрини єдності права як соціокультурного явища, що породжує єдиний 
у своїй основі правопорядок, який, у свою чергу, складається з відносно 
самостійних міжнародного та внутрішнього правопорядків
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також, не можна не брати до уваги той факт, що питання співвідношен-
ня міжнародного та національного права має декілька проблемних рівнів. 
по-перше, це стосується питання співвідношення норм міжнародного та 
національного права. вони відрізняються за структурою. Якщо внутрішньо-
державні правові норми, як правило, мають звичайну трискладову структу-
ру (гіпотеза – диспозиція – санкція), та норми міжнародного права часто не 
мають диспозиції і практично ніколи – санкції. З цього приводу доречною 
є думка в. і. ігнатенка, який вважає що для реалізації міжнародно-правової 
норми її диспозиція має забезпечуватися внутрішньодержавною санкцією 
та, відповідно, мають узгоджуватися і диспозиції обох норм. по-друге, нео-
днозначно вирішується питання про розв’язання колізій між міжнародною 
та внутрішньодержавною нормами, які мають спільний предмет регулюван-
ня і які застосовуються в кожній країні залежно від особливостей національ-
ної правової системи.

Не має однозначного вирішення і питання про пряме застосування між-
народно-правових норм в середині (на території) держави. під прямим за-
стосування міжнародного права розуміють безпосередню реалізацію між-
народно-правових норм на території держави, не опосередковану прийняттям 
будь-якої внутрішньодержавної норми. у літературі, особливо західній, 
часто висловлюється думка, що прямому застосуванню на території держа-
ви підлягають самовиконувані договори, ратифіковані цією державою, 
а також загальні норми та принципи міжнародного права. слід звернути 
увагу на те, що існують два різні поняття –«право, що створюється держа-
вою» та «право, що застосовується державою».

і все таки, провідною в сучасному міжнародному співтоваристві зали-
шається думка про те, що порядок взаємодії національного конституційного 
і міжнародного права безпосередньо залежать від доктрин і концепцій спів-
відношення внутрішньодержавних і міжнародних правових систем, що 
втілюються в національних правових доктринах, системах національного 
законодавства та юридичній практиці кожної окремо взятої держави світу.

отже можна зробити висновок, що дію міжнародного права на націо-
нальному рівні, передусім, потрібно розглядати у світлі конституцій держав, 
оскільки саме вони визначають статус міжнародного права у національній 
правовій системі.

науковий керівник:Яковюкі. в.,д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжна-
родного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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проблеми АдАптАЦіЇ ЗАконодАвствА укрАЇни 
до ЗАконодАвствА Єс

інтеграція україни до Європейського союзу є одним з її основних зо-
внішньополітичних пріоритетів, адже сучасний стан розвитку правової 
системи україни потребує суттєвого реформування. при цьому слід розумі-
ти, що на шляху адаптації законодавства україни до законодавства Єс ви-
никатиме значна кількість проблем, без вирішення яких неможливо буде 
виконати поставлені завдання. 

Фундаментальні основи європейської політики україни, механізми 
і тактику реалізації стратегічного курсу визначають наступні документи: 
конституція україни (ст.18); постанова верховної ради україни «про осно-
вні напрями зовнішньої політики україни» від 2 липня 1993 року, яка під-
креслює, що «перспективною метою української зовнішньої політики є член-
ство україни у Європейських співтовариствах»; угода про партнерство та 
співробітництво між україною та Європейським союзом, підписана 16 черв-
ня 1994 року; стратегія інтеграції україни до Європейського союзу, затвер-
джена указом президента україни від 11 червня 1998 р. стратегія економіч-
ного та соціального розвитку на 2000–2004 роки; програма діяльності ка-
бінету Міністрів україни на 2000–2004 рр. та ін.

проблеми європейської правової інтеграції та гармонізації законодавства 
україни досліджували українські вчені і. в. Яковюк, а. і. дмитрієв, 
в. к. Забігайко,л. г. Заболоцька, о. в. Задорожний, а. п. Заєць, М. і. козю-
бра та інші. 

у концепції адаптації законодавства україни до законодавства Європей-
ського союзу визначено три етапи адаптації законодавства.

На першому етапі перевага повинна надаватися: розвитку відповідно 
до вимог, визначених у декларації, що прийнята Європейською радою на 
копенгагенському саміті у червні 1993 р., правової системи в україні, яка 
б сприяла досягненню стабільності у суспільстві, гарантувала верховенство 
права, права людини і забезпечувала функціонування ринкової економіки; – 
приведенню законодавства україни у відповідність з вимогами угоди про 
партнерство і співробітництво між україною і Європейськими співтовари-
ствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р. та інших міжнародних 

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
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договорів, які стосуються співробітництва україни та Єс; – розвитку зако-
нодавства україни за визначеними цією концепцією або Міжвідомчою ко-
ординаційною радою пріоритетними сферами у напрямі його поступового 
зближення із законодавством Єс. 

На другому етапі, який триває сьогодні, процес адаптації законодавства 
зосереджується на таких завданнях: перегляд законодавства україни у сферах, 
визначених ч. 2 ст. 51 упс, з метою забезпечення його приблизної відповід-
ності законодавству Єс; – правове забезпечення створення зони вільної тор-
гівлі між україною та Єс і підготовка до асоційованого членства україни в Єс. 

Третій етап адаптації законодавства залежатиме від укладення угоди 
про асоційоване членство україни в Єс та включатиме період підготовки роз-
ширеної програми гармонізації законодавства україни із законодавством Єс 
з метою забезпечення інтеграції україни до спільного ринку Єс.

однією з форм реалізації завдань по адаптації законодавства є співпраця 
україни з міжнародними організаціями, ефективне двостороннє співробітни-
цтво. показовим в цьому плані є членство україни в раді Європи. конвенції 
цієї організації встановлюють спільні стандарти ради Європи та Єс. україною 
ратифіковано близько 30конвенцій цієї організації. розпорядженням прези-
дента україни утворено державну міжвідомчу комісію з питань впроваджен-
ня в законодавство україни норм і стандартів ради Європи тощо. 

у зв’язку з цим, існують певні складнощі, пов’язані з великою кількістю 
нормативно-правових актів у сфері адаптації законодавства україни до Єс, 
зокрема: нормативні акти містять численні суперечливі або застарілі поло-
ження; значна їх кількість прийнята з порушенням правил законодавчої 
техніки (одним і тим самим термінам надається неоднакове значення або 
різні поняття вживаються як синоніми); не розкривається низка засадничих 
категорій (зокрема, нормативно невизначеними залишаються основополож-
ні поняття «інтеграція» та «європейська інтеграція»); не здійснено офіцій-
ного перекладу установчих договорів Єс українською мовою; не вироблено 
єдиного державного стандарту, до якого повинно бути приведене українське 
законодавство, щоб відповідати нормам права Єс. 

більш ефективному процесові наближення національного законодавства 
до законодавства Євросоюзу буде сприяти впровадження наступних заходів: 
створення однієї цілісної системи законодавства україни;визначення галу-
зевого комітету верховної ради україни, який би забезпечував координацію 
та узгодження відповідної законотворчої діяльності, створеного в дослід-
ницькому бюро польського сейму в 1997 році; створення українсько-євро-
пейського глосарію юридичної термінології; розробка «гармонограм» – гра-
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фіків роботи з гармонізації законодавства для окремих галузей права; актив-
не залучення іноземних експертів та максимальне використання технічної 
допомоги Єс щодо адаптації українського законодавства (упс, п. 3 ст. 51); 
поглиблення співпраці з міжнародними організаціями (рЄ, обсЄ та ін.).

отже, щоб інтегруватись у Єс, україні необхідно суттєво змінити процес 
реалізації економічної та фінансової політики. потрібно фактично відмови-
тися від протекціоністських заходів у сфері експортно – імпортних операцій, 
легалізувати тіньову економіку, дотримуватись вимог щодо захисту прав 
людини. чи не найбільші зміни мають відбутися на фінансовому ринку.
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о. і. петруняк1

«м’Яке» міжнАродне прАво

система джерел права на сьогоднішній день залишається одним із най-
актуальніших питань наукових досліджень, які проводяться сучасними 

1  студентка 4 курсу інституту підготовки квадрів для органів юстиціїукраїни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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вченими-теоретиками. Незважаючи на досить ґрунтовні праці з питань 
джерел права та їх системи, ця тема і надалі потребує наукового досліджен-
ня, адже із розвитком суспільства з’являються нові види джерел права. 
окреме питання в теорії джерел права займає концепція «м’якого права» 
(soft law). акти «м’якого права» містять переважно рекомендаційні правові 
норми. З початку 90 – х рр. україна вийшла на міжнародну арену як само-
стійний суб’єкт міжнародної політики. Наша держава бере активну участь 
у міжнародній співпраці, є учасником багатьох міжнародних організацій, 
наприклад таких як рада Європи, в діяльності яких велике значення мають 
саме акти «м’якого права».

дослідженням феномену «м’якого права» займалися такі науковці, як 
р. л. андорно, р. р. бекстер, о. в. Задорожний, в. в. Мицик, в. і. Муравйов, 
і. і. лукашук, х. х. хіллгенберг, М. Н. Шоу та ін. саме різноманіття науко-
вих позицій з приводу визначення сутності актів «м’якого права» та їх ознак 
викликає необхідність систематизації вже існуючих теоретичних положень, 
а також окреслення основних наслідків їх застосування, адже, як свідчить 
практика, вони чинять неабиякий вплив на регулювання міжнародних від-
носин [1, с.45].

На сьогоднішній день немає згоди у визначенні місця «м’якого права» 
у системі джерел міжнародного права, а також і щодо виокремлення певних 
ознак юридичного припису, за якими його можна було б віднести до даного 
виду норми. Не вичерпним залишається й перелік міжнародно-правових 
актів, в яких знаходять своє формальне визначення норми «м’якого права». 

тож метою даної роботи є аналіз сучасних доктринальних концепцій 
існування «м’якого права» в системі міжнародного права та систематизація 
різних поглядів науковців щодо означеної проблеми.

акти «м’якого права» – термін доволі новий у системі джерел міжна-
родного права, а отже – малодосліджений. Нормами «м’якого права» є ін-
ституційні, рекомендаційні норми, які містяться в документах міжнародних 
міжурядових організацій. такі норми виконують надзвичайно важливу до-
поміжну роль у становленні або визначенні opinion juris взвичаєвих та під-
готовці і розробці договірних міжнародно-правових норм [2, с.557].

Єдиного підходу до розуміння терміну «акти «м’якого права» дотепер 
немає ні в доктрині міжнародного права, ні в теорії держави і права. умовно 
можна виділити декілька основних концепцій визначення м’якого права.

перший підхід розуміє під м’яким правом певний нормативний масив 
або ж норми договорів, які сформульовані неоднозначно щодо свого змісту 
і не породжують для держав конкретних прав та обов’язків, та норми, що 
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містяться в резолюціях міжнародних організацій, які не мають юридично 
обов’язкової сили. в якості прикладу доцільно навести положення договору 
про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р. у цьому договорі можна про-
слідкувати тенденцію,згідно з якої,з одного боку, держави-учасниці взяли 
на себе зобов’язання не передавати ядерну зброю, не заохочувати та не до-
помагати державам, які не володіють ядерною зброєю, до її виробництва чи 
застосування. водночас, формулювання ст. 4 даного договору є свідченням 
«м’якості» викладу зобов’язань: «…кожний учасник даного договору 
зобов’язується в дусі доброї волі вести переговори про ефективні заходи 
з припинення гонки ядерного озброєння в найближчому майбутньому і ядер-
ному роззброєнню…». дана позиція викликає,на мою думку, заперечення, 
адже, мета, яка формулюється в договорі є результатом погодження між 
суб’єктами міжнародного договору, як наслідок – нечіткі формулювання 
тексту мають тлумачитися відповідно до мети самого договору, а тому слід 
відмовитись від застосування терміну м’яке право до декларативних поло-
жень міжнародних договорів.

Наступна концепція м’якого права є більш узагальненою і зводить до 
поняття м’якого права як сукупність всіх норм необов’язкового характеру, 
таких як резолюції та рекомендації міжнародних організацій, декларації, 
«фінальні документи», що публікуються після завершення міжнародних 
конференцій тощо. слід наголосити на тому, що основною причиною по-
силення значення норм м’якого права в процесі регулювання відносин між 
державами є прагнення до створення норм, що не накладають на них суворі 
юридичні зобов’язання, але здійснюють регулюючий вплив на їх поведінку. 
в цьому аспекті слід відзначити, що дедалі більше прослідковується тенден-
ція створення самими державами таких умов взаємодії, коли невиконання 
норм «м’якого права» тягне за собою несприятливі економічні, політичні 
наслідки, а тому, набувають поширення механізми моніторингу за виконан-
ням цих норм. так, створюються системи оглядових візитів до країн-учас-
ниць актів м’якого права для вивчення ситуації на місцях, державами та 
міжнародними організаціями надаються звіти про стан виконання рекомен-
дацій, функціонують спеціальні комітети й групи експертів, відповідальні 
за моніторинг про стан виконання норм. 

поряд із цим активно використовуються різноманітні стимули, напри-
клад, залучення з боку світової спільноти фінансової допомоги на забезпе-
чення виконання актів м’якого права, або ж здійснення певних поступок чи 
пільг на міжнародному рівні. так, ступінь виконання державами- учасниця-
ми організації економічного співробітництва та розвитку (оеср) рекомен-
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дацій групи з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів 
та фінансуванням тероризму впливає на статус цих держав в оеср, а від 
цього, в свою чергу, залежить інвестиційний клімат країни. розширення 
сфери застосування актів м’якого права зумовлює процес інституціоналіза-
ції, що відбувається під час міжнародних форумів. поступово організаційна 
структура об’єднань на кшталт Міжнародного форуму «азійсько-тихооке-
анського економічного співробітництва» стає все більш схожою на структу-
ру міжурядових організацій. відзначається постійний характер їх діяльнос-
ті, ускладнення структури органів, тенденції до розширення компетенції, 
взаємодія з іншими міжнародними організаціями від власного імені тощо. 
подекуди створюються повноцінні міжурядові організації, в якості прикла-
ду доцільно було б згадати трансформацію юНідо з допоміжного органу 
ооН в міжнародну міжурядову організацію. аналогічним шляхом з «Шан-
хайської п’ятірки» була утворена Шанхайська організація співробітництва 
[3, с.43].

На сьогодні можна говорити про те, що м’яке право поступово проникає 
у сфери внутрішньодержавного регулювання. авторитет норм м’якого пра-
ва, їх здатність відображати сучасні особливості регулювання відносин 
певної сфери, а також широке їх розповсюдження в міжнародній правовій 
системі беруться до уваги в законодавстві, що дедалі частіше містить блан-
кетні положення, які відсилають до актів м’якого права. 

узагальнивши підходи до визначення даного, можна дати таке визна-
чення актів «м’якого права» : акти «м’якого права» – це джерела права , які 
складаються із рекомендаційних норм, що не містять чітких прав та 
обов’язків, а встановлюють лише можливість певної поведінки, загальні 
принципи, але тим не менш, є юридично обов’язковими. 

для прикладу, такими актами «м’якого права» є : Заключний акт Наради 
з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року та всі подальші підсумкові 
документи обсЄ, рамковий документ «партнерство заради миру» від 10 лю-
того 1994 року, хартія про особливе партнерство між україною та органі-
зацією північноатлантичного договору від 9 липня 1997 року, Загальна де-
кларація прав людини від 10 грудня 1948 року та інші [4].

Незважаючи на широке розповсюдження у сфері міжнародних відносин, 
дискутується сам факт існування «м’якого права» і його природа (правова 
або не правова). проте, під час проведеного мною дослідження. з’ясувалося 
,що держави охоче використовують «м’яке право» у міжнародних відноси-
нах, ааджерела м’якого права – досить розповсюджене явище в рамках ба-
гатостороннього співробітництва держав. акти «м’якого права», не будучи 
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джерелами міжнародного права в сенсі ст. 38 статуту Міжнародного суду 
ооН, сприяють розвитку міжнародного права, збагачуючи його і розширю-
ючи його рамки. у деяких галузях міжнародного права акти «м’якого права» 
є дуже поширеними. це, як правило, нові галузі права, які сформувалися 
багато в чому завдяки «м’якому праву» (право охорони навколишнього се-
редовища, космічне право). З початку акти «м’якого права» використовува-
лися як спосіб регулювання міжнародних відносин, що дозволяє уникнути 
міжнародно-правової відповідальності. в останні десятиліття все більш 
помітні спроби держав додати більш дієвий характер актам «м’якого права». 
це виражається, з одного боку, в тому, що держави прагнуть створити такі 
умови взаємодії, коли невиконання норм «м’якого права» спричиняє не-
сприятливі економічні, політичні наслідки, а їх виконання, навпаки, при-
носить користь. З іншого боку, все частіше почали створюватися різного роду 
механізми моніторингу, що стежать за виконанням державами-учасниками 
актів «м’якого права».

хотілося б наголосити, що посилення ефективності «м’якого права» 
викликає і протилежну реакцію. в деяких випадках держави намагаються 
уникнути включення в такі акти зобов’язань, виконання яких може стано-
вити для них в майбутньому проблему. тому, на мій погляд, більшу увага 
слід приділити формулюванню положень актів «м’якого права», вибору 
мовних засобів. спостерігається також чітка тенденція використання від-
носно актів «м’якого права» механізмів, характерних для права міжнародних 
договорів (наприклад, що інтерпретують заяви). 

підсумовуючи, слід зазначити, що в міжнародних відносинах м’яке 
право сприяє заповненню прогалин міжнародно-правового регулювання, 
застосовується в процесі тлумачення положень міжнародно-правових до-
говорів та відіграє важливе значення для врегулювання конфліктів, адже 
являє собою універсальний засіб підтримки діалогу між державами з різни-
ми зовнішньополітичними, економічними та культурними традиціями.
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т. р. плетньова1

ЄвропеЙськиЙ суд З прАв лЮдини Як діЄвиЙ 
меХАніЗм ЗАХисту прАв лЮдини

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 
яка була прийнята в межах ради Європи у 1950 році, сформувала міжнародну 
правову систему, зорієнтовану першочергово на забезпечення і захист прав 
людини усіма державами, які її ратифікували. прийняття такого роду міжна-
родного акту, який закріплював основоположні права та свободи, що мають 
як громадянський, так і політичний характер, було нагальною потребою єв-
ропейського співтовариства, особливо в післявоєнний період. особливо гостро 
в цей час також стояло питання створення регіонального міжнародного судо-
вого органу, який би здійснював контроль за дотриманням державами прав 
і свобод людини і громадянина, які були передбачені конвенцією. при цьому 
принципово новим і важливим стало те, що конвенція відмовилася від тра-
диційних уявлень про компетенцію постійних міжнародних судів, що обмеж-
увалися у своїй діяльності виключно розв’язанням суперечок між державами 
і запровадила унікальну процедуру прямого звертання громадян до створено-
го нею судового органу наднаціональної юрисдикції, яким став Європейський 
суд з прав людини. судовий захист прав громадян припинив бути винятковою 
прерогативою відповідних держав. тому й невипадково рада Європи назива-
ла конвенцію «безпрецедентним за своїм значенням міжнародним договором», 
оскільки нею було зроблено важливий крок на шляху визнання міжнародної 
правосуб’єктності громадянина.

1 студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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однак, оскільки державам-учасницям конвенції було надано свобо-
ду розсуду – визнати чи ні, і якщо визнати, то коли, за своїми громадянами 
або їх об’єднаннями право на звернення до суду зі скаргою на дії своєї 
влади. Зі зрозумілих причин визнання юрисдикції Європейського суду дер-
жавами відбувалося поступово. так, із кола держав, що прийняли в 1950 р. 
конвенцію, Нідерланди визнали за своїми громадянами таке право лише 
в 1960 р., (тобто через десять років після прийняття конвенції), великобри-
танія – у 1966 р., (через шістнадцять років), італія – у 1973 р., (через двадцять 
три роки). Щодо Франції, то вона встановила рекорд у цій частині, оскільки 
визнала це право більше ніж через тридцять років – у 1981 р. у ст. 25 кон-
венції не випадково було сформульовано застереження, про те, що, зробив-
ши заяву про згоду на індивідуальну скаргу, держава зобов’язується жодним 
чином не перешкоджати ефективному здійсненню цього права[1, c. 5].

спочатку конвенція закріплювала існування двох головних контрольних 
органів: Європейської комісії з прав людини та Європейського суду з прав 
людини. поряд з ними ще діяв комітет Міністрів ради Європи, проте його 
створення було передбачено не конвенцією, а статутом ради Європи [2, 
с. 208]. цей двоступеневий механізм передбачав, що скарги від приватних 
осіб надходили та розглядалися комісією, яка приймала рішення про від-
хилення скарги чи прийняття її до провадження, а також про можливість та 
доцільність держави-члена чи самої комісії звернутися до суду. таким чи-
ном, спочатку фізичні особи не мали безпосереднього доступу до Єспл [3, 
c. 9]. лише з набранням чинності протоколом № 9 до конвенції у жовтні 
1994 р. фізичні особи, групи осіб та неурядові організації набули право 
звертатися до суду після того, як комісія з прав людини прийме справу до 
провадження. у зв’язку з тим, що у 90 – х роках хх ст. кількість звернень 
до Єспл значно зросла порівняно з попередніми роками, реформування 
Європейського суду тривало. 

так, у 1998 році набрав сили протокол № 11, відповідно до якого діючі 
на постійній основі Європейська комісія і суд були замінені єдиним, по-
стійно діючим судом, до якого приватні особи отримали право безпосеред-
ньо звертатися зі скаргами на порушення конвенції [4, c. 6].у подальшому 
необхідність у поліпшенні контрольних механізмів конвенції було зумовле-
но тим, що до Єспл почала надходити така кількість справ, з якою він не 
міг впоратися. у зв’язку з цим для підвищення ефективності роботи Єспл 
конференція з прав людини міністрів європейських держав, що відбулася 
у листопаді 2000 року у римі з нагоди 50 – річчя Єкпл, закликала комітет 
міністрів якомога швидше розпочати вивчення шляхів для забезпечення 
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ефективності суду. у квітні 2004 року комітет з прав людини направив до 
комітету міністрів звіт своєї діяльності із проектом протоколу щодо змін 
конвенції. 12–13 травня 2004 року протокол № 14 був відкритий для під-
писання, а чинності він набув 1 червня 2010 року. у ньому були передбаче-
но: перегляд повноважень суду щодо фільтрації скарг, які надходять до 
нього (рішення щодо прийнятності можуть прийматися судом в одноособо-
вому складі замість трьох суддів за старою системою, при цьому йому 
асистує доповідач, який не є суддею); визначення нового додаткового кри-
терію визнання скарги неприйнятною – факт того, що позивач не постраждав 
від порушення держави – учасниці конвенції або за наявності порушення 
шкода виявилася дуже незначною; у суду з’явилася можливість розглядати 
схожі скарги за спрощеною процедурою, якщо вони стосуються однієї струк-
турної проблеми держави – учасниці конвенції (ці скарги можуть розгляда-
ти комітети з трьох суддів замість сімох за старою системою). також про-
токолом № 14 було доповнено статтю 46 конвенції, яка покладає на комітет 
Міністрів повноваження щодо нагляду за виконанням рішень Єспл [5, 
с. 44,45].

Європейський суд з прав людини складається з такої кількості суддів,яка 
відповідає кількості держав-членів ради Європи. судді Європейського 
суду обираються парламентською асамблеєю зі строком повноважень 
від трьох до шести років. судді засідають у судів своїй особистій якості 
і є цілком незалежними під час здійснення своїх повноважень. упродовж 
строку своїх повноважень вони мають утримуватись від зобов’язань,що 
є несумісними з вимогами незалежності, неупередженості та незайнятості, 
які є обов’язковими вимогами цього органу [3, c. 19].

Згідно зі ст. 19 конвенції головним завданням суду є забезпечення ви-
конання договірними сторонами їхніх зобов’язань за конвенцією та прото-
колами до неї. будь-яка договірна сторона може передати на розгляд суду 
будь-яке питання щодо порушення положень конвенції іншою договірною 
стороною [6]. таким чином,одна договірна сторона може передати на розгляд 
суду питання про порушення тих прав людини, які передбаченірозділом-
1конвенції.аналогічнодієсудуразіодержання індивідуальної заяви. відпо-
відно до положень ст. 47 конвенції та протоколу № 2 до неї на запит комі-
тету Міністрів ради Європи суд може виносити консультативні висновки 
з правових питань,пов’язаних з тлумаченням конвенції та протоколів до 
неї[6]. такі висновки не поширюються на питання, які стосуються змісту та 
обсягу прав і свобод, визначених у розділі 1 конвенції та протоколах до неї, 
або на будь-яке інше питання,яке суд чи комітет міністрів можуть розгля-
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нути. таким чином, можна говорити про те, що юрисдикції суду розглядати 
всі питання, пов’язані із застосуванням і тлумаченням конвенції та прото-
колів до неї, притаманні два аспекти: компетенція розглядати спори проза-
стосування і тлумачення конвенції та протоколів до неї та консультативна 
компетенція. 

За результатами розгляду індивідуальних заяв суд виносить рішення 
про наявність або відсутність порушення норм Європейської конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод. у разі виявлення порушення 
норм конвенції, суд стягує з держави-порушниці грошову компенсацію на 
користь заявника – особи, права якої було порушено. окрім того, суд може 
вказати на необхідність застосовування додаткових заходів індивідуального 
характеру для відновлення порушених прав особи, на користь якої ухвалено 
рішення Європейського суду, через поновлення попереднього юридичного 
стану, який мала особа до порушення Європейської конвенції шляхом або 
перегляду справи національним судом, або повторним розглядом справи 
адміністративним органом. окрім того, з метою попередження наступних 
порушень тих самих положень Європейської конвенції держава може вжи-
тизаходи, які спрямовані на ліквідацію зазначеної в рішенні Європейського 
суду системної проблеми та її причин. це здійснюється шляхом внесення 
змін до чинного законодавства, адміністративної практики, забезпеченням 
юридичної експертизи законопроектів та кваліфікаційної підготовки щодо 
вивчення Європейської конвенції прокурорів, адвокатів, юристів, правоза-
хисників, працівників правоохоронних органів, інших категорій працівників, 
професійна діяльність яких пов’язана із правозастосуванням.

За час своєї діяльності Єспл виніс близько 20тис. рішень, більшість 
яких проти туреччини, італії, росії, польщі та румунії. Зокрема, проти цих 
держав суд виніс біля половини всіх своїх рішень. Найбільше порушень, 
констатованих судом, стосувалися права на справедливий суд (стаття 6 
Єкпл), заборони катувань, нелюдського чи такого, що принижує гідність, 
поводження чи покарання (стаття 3 Єкпл),права на свободу (стаття 5 
Єкпл), права на ефективний засіб правового захисту (стаття 13 Єкпл), 
права власності (стаття 1 протоколу № 1),права на повагу до приватного та 
сімейного життя (стаття 8 Єкпл), права на життя (стаття 2 Єкпл). усі інші 
порушення становили лише близько 10 % від усіх констатованих судом по-
рушень[3, c. 26]. 

Як бачимо, сьогодні юрисдикція Європейського суду з прав людини 
визнана багатьма державами європейського континенту. це, в– першу, чергу 
пов’язано з тим, що майже за 60 – річний досвід своєї діяльності судом 
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встановлено єдиний дієвий і затребуваний усім міжнародним співтовари-
ством механізм захисту прав людини. За власним висловом, суд вже став 
«інструментом встановлення європейського публічного порядку» і справж-
ньою «совістю Європи». у своїх рішеннях Єспл неодноразово зазначав, 
що конвенція – це живий механізм, який постійно розвивається і якому 
постійно доводиться долати напругу між правовою визначеністю, послідов-
ністю тлумачення і новими обставинами. у свою чергу суд, як постійно 
діючий орган, взяв на себе повноваження розвивати норми конвенції відпо-
відно до потреб сьогодення шляхом підписання протоколів до конвенції та 
застосування принципу розширеного тлумачення. суд все більше проявляє 
себе як міжнародний трибунал і все частіше нагадує наднаціональний кон-
ституційний суд, який намагається жорстко закріпити загальне визнання 
його повноважень як вищого арбітра спорів у галузі прав людини в Європі 
[7, c. 15].
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м. с. подольська1

MH 17: перспективи створеннЯ 
міжнАродного трибунАлу

17 липня 2014 р. сталася страшна трагедія в історії незалежної україни 
і світової спільноти: 298 загиблих у результаті падіння літака Boeing 777, 
збитого над територією бойових дій у донецькій області. ця авіакатастрофа 
за кількістю жертв визнана однією з десяти найжахливіших авіакатастроф 
за всю історію людства.

Нещодавнім звітом JIT, міжнародної групи, створеної для розслідування 
катастрофи, було встановлено,що авіалайнер рейсу МН 17 був збитий раке-
тою серії9M38, запущеної із самохідної вогневої установки бук, яка була 
доставлена в україну з російської Федерації і, після того, як вона була ви-
користана для атаки на авіалайнер рейсу МН 17, була знову повернута на 
територію російської Федерації[1].

авіакатастрофа рейсу МН 17 спричиняє чимало юридичних питань, 
зокрема, хто буде нести відповідальність, за який саме злочин та який меха-
нізм буде створено для притягнення до відповідальності винних у вчиненні 
цього злочину. у зв’язку із зазначеним вище постає питання про створення 
ефективного засобу притягнення до відповідальності як фізичних осіб, ви-
нних у порушенні норм міжнародного кримінального права, так і держав, 
як суб’єктів міжнародного права.

Не торкаючись питання міжнародної відповідальності держави як пер-
винного суб’єкта міжнародного права, зупинимось на кримінальній відпо-
відальності фізичних осіб. одним із варіантів реалізації покарання винних 
у збитті літака є створення міжнародного трибуналу під егідою ооН.21 лип-
ня 2014 р. рада безпеки ооН прийняла резолюцію 2166[2], якою підкрес-
лила необхідність проведення повного, ретельного і незалежного міжнарод-
ного розслідування події. а майже через рік після катастрофи Малайзія 
внесла до рб ооН проект резолюції, який передбачає створення міжнарод-
ного трибуналу з метою притягнення до відповідальності осіб, винних 
у вчиненні злочинів, пов’язаних зі збиттям літака Малайзійських авіаліній, 
до якої додавався статут трибуналу [3].

відповідно до запропонованого статуту, Міжнародний трибунал по 
рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, створений на основі глави VII ста-

1 студентка 4 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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туту ооН,базується на індивідуальній кримінальній відповідальності, 
тобто персональна юрисдикція обмежена фізичними особами, які досягли 
18 років. предметна юрисдикція стосується воєнних злочинів, таких як 
серйозні порушення женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., злочинів 
проти безпеки цивільної авіації, а також злочинів згідно із кримінальним 
кодексом україни.

юрисдикція ratione temporis (тобто часова)обмежується днем вчинення 
злочину, що призвів до загибелі осіб, а саме 17 липня 2014 р. територіальна 
юрисдикція у статуті трибуналу не визначена. 

Згідно зі статтею 7 статуту трибуналу виключаються будь-які посадові 
імунітети, зокрема посада глави держави або уряду, члена уряду або парла-
менту, уповноваженого представника чи офіційного представника уряду 
в жодному разі не виключає та не пом’якшує відповідальність[3].

при цьому стаття 10 статуту визначає, що національні суди і трибунал 
мають конкурентну юрисдикцію, однак перевага у переслідуванні належить 
трибуналу. проте під час голосування у рб ооН росія використала право 
вето і заблокувала відповідну резолюцію, чим унеможливила створення 
міжнародного трибуналу.

На перший погляд, можливим варіантом у цій ситуації є передання спра-
ви Міжнародному кримінальному суду. його юрисдикція поширюється на 
геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та агресію [4]. але є один 
важливий момент: якщо розглядати вчинене як воєнний злочин, а саме по-
рушення норм женевських конвенцій 1949 року про заборону нападати на 
цивільне населення, а також норм звичаєвого міжнародного гуманітарного 
права про заборону нападати на цивільні об’єкти, виявляється, що оскільки 
ані україна, ані росія не ратифікували римський статут, здійснення юрисдик-
ції Міжнародним кримінальним судом є наразі неможливою. разом з тим 
згідно з частиною третьою статті 12 римського статуту, держава, яка не є сто-
роною статуту, може визнати юрисдикцію суду щодо конкретної ситуації, 
подавши заяву до канцелярії прокурора[3]. так, перша заява, подана україною 
17 квітня 2014 р.[5], стосувалась злочинів, вчинених у період з 21 листопада 
2013 р. по 22 лютого 2014 р., що не включає в себе падіння рейсу МН 17. 
пізніше, 8 вересня 2015 р. було подано другу заяву, що стосувалась злочинів, 
вчинених на території україни, починаючи з 20 лютого 2014 р., без кінцевої 
дати[6]. таким чином, друга заява прямо стосується збиття літака Малайзій-
ських авіаліній над територією донецької області 17 липня 2014 р.

очевидно, що україна має юрисдикцію щодо переслідування у судово-
му порядку за будь-які злочини, вчинені в межах її повітряного простору. 
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проте через наявність збройного конфлікту на її території, така можливість 
виявляється досить проблематичною. 

Зважаючи на міжнародний вимір ситуації, такі країни: як Малайзія, 
Нідерланди, бельгія, австралія та інші держави, громадяни яких загинули 
на борту літака, можуть здійснювати національну юрисдикцію щодо пере-
слідування злочинців згідно із персональним принципом [7, c. 76]. основою 
для здійснення універсальної юрисдикції є конвенція про боротьбу з неза-
конними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року 
[8], яка дозволить передати справу у національний суд однієї з цих країн. 

Можливій інші варіанти створення міжнародних судових органів. одним 
із них є заснування суду на основі договору між ооН та державою на кшталт 
спеціального суду по сьєрра-леоне і Надзвичайних палат по судах у кам-
боджі, тобто гібридного трибуналу. такі договори подавались генеральним 
секретарем ооН та отримували згоду генеральної асамблеї ооН. цей 
механізм дозволить обійти вето ради безпеки і надасть суду можливість 
працювати незалежно від згоди одного з постійних п’яти членів рб [9].

у цьому контексті варто згадати справу локербі. справа стосувалась 
теракту, у результаті якого 21 грудня 1988 р. над шотландським містом ло-
кербі було збито боїнг 747 компанії Pan American [10, с. 125].слід наголо-
сити на тому, що трибунал у цій справі був створений не радою безпеки 
ооН та істотно відрізнявся того, який було запропоновано заснувати по 
рейсу МН 17 Малайзійських авіаліній. хоча рада безпеки підтримала ство-
рення такого органу, слід мати на увазі, що він був частиною шотландської 
судової системи і застосовував право Шотландії. Єдине, що відрізняло цей 
трибунал від національного суду, було його розташування у Нідерландах. 

створення трибуналу за зразком локербі істотно відрізняється від про-
позиції заснування суду на основі глави VII статуту ооН та дозволяє уник-
нути вето. проте незважаючи на схожість предметної юрисдикції у справі 
локербі та MH 17, все ж позанаціональні риси є недостатніми для того, щоб 
долучити інші держави до співпраці у розслідуванні цієї трагедії. 

Найбільш вірогідним варіантом вирішення питання про відповідальність 
фізичних осіб вбачається створення міжнародного кримінального трибуна-
лу деякими або усіма постраждалими сторонами через укладення багато-
стороннього договору із подальшим схваленням генеральною асамблеєю 
згідно із процедурою, встановленою у статті 18(2) статуту ооН[11]. по-
страждалі держави зможуть провести переслідування, застосовуючи тери-
торіальний, пасивний персональний і принцип громадянства. подальша 
ж підтримка такого трибуналу з боку га ооН надасть законної сили трибу-
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налу, але не засновуватиме його безпосередньо. важливість такої підтримки 
не повинна применшуватись, адже це, на відміну від трибуналу по локербі, 
допоможе залучити більше держав до співпраці та передачі винних осіб під 
трибунал.

таким чином, гібридний трибунал може стати планом «б» для україни, 
однак він не вирішить питання про притягнення до відповідальності росій-
ської Федерації, оскільки вона не буде зобов’язана співпрацювати із ним. 

На наше переконання, найкращим механізмом для притягнення до кри-
мінальної відповідальності винних у смерті 298 людей на сьогодні залиша-
ється міжнародний кримінальний трибунал. по-перше, процедура розгляду 
на універсальному рівні буде більш неупередженою, аніж у національному 
суді однієї з держав, адже судовий процес проходитиме не на основі націо-
нального законодавства держави, а буде кваліфікуватись за міжнародним 
правом. по-друге, це дозволить притягнути до відповідальності винних осіб, 
незалежно від того чи міститься у законодавстві країни їх громадянства по-
ложення про невидачу. Якщо ж процес буде проводитись в рамках однієї 
з країн-учасниць слідчої групи, можливість судити злочинців може опини-
тись під загрозою.

Не дивлячись на заяву голови МЗс Нідерландів про відмову від ідеї 
створити міжнародний кримінальний трибунал для переслідування винних 
у падінні Boeing777 на рівні ооН, на наше переконання саме такий механізм 
буде найбільш ефективним. та його створення буде залежати від того, якими 
у підсумку будуть результати розслідування та наскільки держави готові до 
запровадження такого органу.
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м. с. подольська1

превентивнА дипломАтіЯ оон: еФективність 
чи голослівність?

Як не прикро визнавати, але проблема війни та миру на сьогодні поста-
ла досить гостро. постійні регіональні конфлікти, які спалахують у різних 
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куточках світу, свідчать про пряме ігнорування державами ст.1 статуту ооН 
щодо підтримання міжнародного миру і безпеки, а також вирішення між-
народних спорів виключно мирними засобами.

першочерговим завданням для юристів, політиків, дипломатів та вчених 
є розробка ефективних засобів запобігання та протидії таким негативним 
явищам, одним з яких є превентивна дипломатія. її правовою основою, на 
думку вчених-юристів, є положення розділу VI та зокрема ст.33 статуту 
ооН, у якій зазначено, що сторони повинні вирішувати усі міжнародні спо-
ри виключно мирним шляхом[1].

сучасне розуміння концепції превентивної дипломатії з’явилось у рам-
ках організації об’єднаних Націй. вперше згадану ідею озвучив генераль-
ний секретар ооН даґ гаммаршельд під час XV сесії генеральної асамблеї 
у 1960 році. це відбулось у період глобального протистояння двох політич-
них систем світу, коли фактично блокувалися механізми забезпечення ко-
лективної безпеки, закріплені в статуті ооН. превентивна дипломатія ще 
не усвідомлювалась як повноцінний інструмент із підтримання миру та 
безпеки у світі. це була лише певна ідея з метою попередження розростан-
ня локальних конфліктів. вказаний підхід мав допомогти стримувати роз-
ростання «холодної війни», а також позитивно вплинути на авторитет ооН 
щодо врегулювання конфліктів.

у 1992 році на засіданні ради безпеки ооН генеральний секретар бу-
трос галі у своїй доповіді «порядок денний для миру» презентував ідею 
превентивної дипломатії як нового засобу досягнення цілей, визначених 
у статуті організації [2]. його ідея передбачала комплексний підхід до за-
безпечення безпеки у світі, який розкривається через чотири основні види 
діяльності: 1) превентивна дипломатія; 2) підтримання миру; 3) миротвор-
чість; 4) миробудівництво. при цьому в доповіді генсека ооН усі чотири 
поняття знаходяться в тісному взаємозв’язку та практично завжди перед-
бачають превентивні заходи.

За словами самого б. галі превентивна дипломатія передбачає «дії, 
спрямовані на попередження виникнення спорів між сторонами, недопущен-
ня переростання існуючих спорів у конфлікти й обмеження масштабів 
конфліктів після їх виникнення». у доповіді особливо підкреслювалося, що 
найбільш дієвим способом превентивної дипломатії є застосування її мето-
дів на ранніх стадіях конфлікту. генеральний секретар зазначав, що спори 
між державами повинні й надалі розв’язуватися за допомогою усталених 
засобів, а саме – шляхом переговорів, надання добрих послуг, посередництва, 
обслідування, арбітражу, судового розгляду тощо[3, с.48].
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у доповіді генерального секретаря також йшлося про деякі специфічні 
засоби, які включає у себе превентивна дипломатія: встановлення довіри; 
раннє попередження, що базується на зібранні й аналізі інформації; встанов-
лення фактів (офіційним і неофіційним шляхом); створення демілітаризова-
них зон.

у серпні 2011 року у своїй доповіді «превентивна дипломатія: досяг-
нення результатів» генеральний секретар ооН пан гі Мун наголосив на 
зростаючій важливості превентивної дипломатії та її останніх досягненнях. 
доповідь окреслила ризики та труднощі, що продовжують перешкоджати 
здійсненню превентивних заходів, а також визначила головні елементи, які 
є вирішальними у підвищенні успіху у реалізації цих заходів. Зокрема, та-
кими елементами було визначено: раннє попередження, гнучкість, партнер-
ство, сталий розвиток, оцінка ризиків та ресурсів[4].

Нормативне закріплення дана концепція отримала у резолюції рб ооН 
1325 про жінок, мир та безпеку, яка закріпила більшу участь жінок у пре-
венції конфліктів [5]. особливістю превентивної дипломатії є те, що вона 
проявляється у період між дипломатією мирного часу та кризовою дипло-
матією – діями по врегулюванню конфлікту після його переходу у «гарячу» 
фазу. тому головна роль для успіху превентивної дипломатії відводиться 
фактору часу. одним з прикладів ефективного міжнародного втручання 
до початку насильства було розміщення сил превентивного розгортання 
ооН в Македонії. саме такі інструменти як превентивне розгортання у від-
повідь на звернення однієї з сторін конфлікту до його переходу в гарячу фазу 
вважається потенційно найефективнішими для уникнення повномасштабних 
воєн та збройних конфліктів [6, c.17].

в цілях розподілу зусиль і через ту обставину, що більшість конфліктів 
носять локальний і регіональний характер, відповідно до положення розділу 
VIII статуту ооН про регіональні організації і угоди, було ухвалено рішен-
ня про співпрацю ооН з міжнародними організаціями. Зокрема, заснування 
центру комплексного кризового регулювання та управління операціями 
у 2012 році у рамках північноатлантичного альянсу сприяє одночасно по-
кращенню реагування на кризові явища та забезпеченню виявлення кризових 
ситуацій [7].

На регіональному рівні рада миру та безпеки африканського союзу 
особливо ефективнопрацює у сфері попередження конфліктів. у рамках 
цього органу діють такі структури як Panel of the Wise, the African Stand by 
Force (ASF) та Continental Early Warning System. суб – регіональні органи 
такі як південно-африканий попереджувальний комітет, та, зокрема, еко-
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номічне співтовариство Західно-африканських держав особливо активно 
намагались вирішити суперечки до того, як вони переростали у конфлікт. 
ECOWAS, наприклад,зіграв вирішальну роль у медіаційних зусиллях у гві-
неї у 2009 та 2010 роках разом із африканським союзом та ооН. асоціація 
країн південно-східної азії заснувала регіональний форум, який займаєть-
ся моніторингом та превенцією конфліктів. Форум тихоокеанських островів, 
організація американських держав та верховний комісар з питань націо-
нальних меншину рамках обсЄ також були залучені до регіональних пре-
вентивних ініціатив. Нещодавно ліга арабських держав та рада співробіт-
ництва арабських держав перської затоки значно просунулись у цій сфері, 
відправивши медіаторів з метою розв’язання політичної кризи у сирії та 
йємені [7].у 2010 р. центральноазіатський центр, що в м. ашгабат (турк-
меністан), зміг надати добрі послуги та підтримку в регулюванні кризи 
в киргизстані після зміщення з посади президента цієї країни та спалаху 
міжетнічного насилля [3].

втім, невтішна статистика (близько 40 триваючих конфліктів станом на 
2016 рік) ставить під сумнів ефективність превентивної дипломатії у попе-
редженні загрози миру та безпеці, про яку так патетично заявляє ооН.

у чому ж полягає складність реалізації превентивної дипломатії на 
практиці?перш за все, варто зазначити про існування суттєвих протиріч між 
завданнями, покладеними на ооН та фінансовою підтримкою для їх вико-
нання. На даному етапі ооН зіткнулася із критичною недостатністю фінан-
сування та кадрів, особливо у департаменті політичних справ, що управляє 
миротворчими діями ооН на глобальному рівні. Зусилля з превентивної 
дипломатії є значно економнішими порівняно з проведенням миротворчих 
операцій, особливо у сфері миробудівництва. Зокрема, щорічний бюджет 
центру з превентивної дипломатії у Західній африці становить близько 8,8 
млн. дол.[3]. Натомість, за даними комісії з попередження насильницьких 
конфліктів ім. д. карнегі, міжнародне співтовариство витратило на втручан-
ня в 7 масштабних конфліктів (боснія і герцеговина, гаїті, камбоджа, пер-
сидська затока, руанда, сомалі, східний тимор) у 1990– х рр. майже 200 
млрд. доларів. таким чином, здійснювати превенцію шляхом дипломатичних 
заходів виявляється набагато вигіднішим, аніж боротися із наслідками кон-
флікту політичними, військовим та фінансовими ресурсами.

інша складність полягає у небажанні урядів та лідерів, що втягнуті 
у конфлікт, отримувати допомогу від ооН. раннє втручання є успішним 
шляхом до здійснення превентивної дипломатії, але сторони конфлікту вва-
жають, що втручання ооН швидко призведе до небажаної присутності ве-
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ликої кількості миротворчого контингенту чи до санкцій з боку ради без-
пеки. 

крім того, існує питання про професіоналізм персоналу організації, адже 
для успішного здійснення превентивної дипломатії недостатньо діяти швид-
ко та вчасно. успіх полягає в якісному виконанні тих завдань, які ооН перед 
собою ставить. Недостатньо просто призначити посла та почати діяти. 
у цьому напрямку ооН не вистачає засобів забезпечення керівництва та 
тренування медіаторів й персоналу.

головною, на наше переконання, перешкодою для ефективної реалізації 
ооН превентивної дипломатії є посилання на принцип суверенної рівності 
держав, який обмежує зовнішнє втручання щодо превенції та вирішення 
внутрішніх проблем, особливо до початку конфлікту. Не дивлячись на не-
відворотну загрозу війни і на те, що існують реальні заходи, яких можна 
вжити для попередження розгортання насилля, держави захищені від зо-
внішього втручання принципом суверенітету. 

іншою, не менш важливою проблемою у цьому контексті є явна нестача 
послідовності та координації у діях між державами, недержавними актора-
ми та міжнародними організаціями, які можуть вживати превентивних за-
ходів. Не існує загального розуміння втручання у перед конфліктну ситуацію. 
більше того, немає чітко виробленої домовленості коли, як і ким це втручан-
ня має здійснюватись. Не дивлячись на те, що Міжнародна комісія з питань 
втручання та державного суверенітету розробила вражаючу концепцію 
Responsibility to Protect (обов’язок захищати), більшість держав вважають, 
що втручання є крайнім заходом і може застосовуватись лише у випадку 
повного консенсусу щодо необхідності зовнішнього втручання у поперед-
ження конфліктів.

у підсумку, варто акцентувати увагу на тому, що успіх превентивної 
дипломатії залежить не тільки від раннього попередження, а й від залучен-
ня недержавних акторів. також важливо аби ооН та регіональні актори 
вживали усіх можливих заходів до, під час та після закінчення конфлікту. 
в ідеалі ж ооН має запобігати їх появі. однак, якщо це все таки виявиться 
неможливим, дипломатія та медіація все одно залишаються тими рятівними 
жилетами, які покликані зупинити суперечки завдяки переговорам, а також 
сприяти відновленню дружніх стосунків між державами.
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міжнАродно-прАвовиЙ стАтус внутріШньо 
переміЩениХ осіб

На початку хх століття світове співтовариство зіткнулося з проблемою 
внутрішнього переміщення осіб у зв’язку з громадянськими війнами на 
території країн африки та південного сходу. проблема була обумовлена 
тим, що особи, які знаходилися у ситуації вимушеного залишення місць 
свого постійного проживання, що є аналогічною до проблеми біженців, не 
підпадали під цю категорію, а їхні права не гарантувалися міжнародно-пра-
вовим законодавством. На сьогоднішній день, питання правового статусу 
внутрішньо переміщених осіб є актуальним для україни у зв’язку з ситуа-
цією, що склалася на окупованій території автономної республіки крим, 

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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луганській та донецькій областях. За даними Міністерства соціальної по-
літики станом на 6 червня 2016 року, в україні взято на облік 1 785 740 
внутрішньо переміщених осіб, з них майже 1 млн. 100 тис – жінки, 700 ти-
сяч – чоловіки [1]. поява такої великої кількості переселенців із зазначених 
територій до інших областей всередині країни потребує підвищеної уваги 
до проблем правового закріплення статусу внутрішньо переміщених осіб як 
на рівні національного так і міжнародного законодавства. 

термін «особи, переміщені всередині країни» почав використовуватися 
тільки в останнє десятиліття хх століття, коли міжнародне співтовариство 
вперше звернулося до цієї проблеми. після другої світової війни на між-
народному рівні намагалися створити законодавчі механізми щодо захисту 
осіб, які, рятуючись від переслідувань, перетинали державні кордони. 
у 1951 р. була прийнята конвенція ооН про статус біженців та утворений 
верховний комісаріат у справах біженців. але механізми, створені для бі-
женців, не врахували тих осіб, які вимушені були переміщуватися всереди-
ні власної країни. ці особи, які внаслідок різних причин не змогли або не 
побажали покинути свою країну, не підпадали під міжнародно-правовий 
захист. виходу на міжнародний рівень цієї проблеми, також заважало тра-
диційне уявлення про державний суверенітет. уряди країн залишали за собою 
виключне право вирішувати питання, пов’язані з положенням своїх громадян. 
проте, у 1990 – х рр. ситуація змінилася та вийшла на перший план, викли-
кавши відчуття міжнародної відповідальності стосовно людей, що знахо-
дяться в небезпеці у власній країні. враховуючи кризову ситуацію, яка 
склалася у світі з внутрішньо переміщеними особами, генеральний секретар 
ооН на прохання комісії з прав людини доручив розробити нормативні 
рамки щодо забезпечення захисту переміщених всередині країни осіб. до-
слідивши зазначене питання було рекомендовано підготувати єдиний, узго-
джений документ, оскільки чинні міжнародні норми містилися у багатьох 
законодавчих актах, до того ж норми мали уривчастий характер, були не-
чіткі та мали прогалини з питань врегулювання статусу переміщених осіб 
[2, с. 258, 259].

у 1998 році за дорученням генеральної асамблеї ооН та комісії з прав 
людини були розроблені та прийняті «керівні принципи з питань переміще-
них всередині країни осіб», що стало вагомим кроком у вирішені питання 
правового статусу внутрішньо переміщених осіб. в них визначаються пи-
тання прав та гарантій, які стосуються захисту осіб від насильницьких пере-
міщень та надання їм захисту та допомоги під час переміщень, а також під 
час повернення чи переселення та реінтеграції [3].
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Згідно з керівними принципами з питань щодо переміщення осіб все-
редині країни, внутрішньо переміщені особи –це особи або групи осіб, яких 
змусили рятуватися втечею, або які залишили свої домівки чи місця звичай-
ного проживання, зокрема, в результаті або з метою уникнути наслідків 
воєнного конфлікту, масового насильства, порушень прав людини, стихій-
ного чи викликаного людською діяльністю лиха, та які не перетинали між-
народно визнаних кордонів держави [3]. у контексті визначення поняття 
внутрішньо переміщених осіб на території україни необхідно звернутися до 
визначення, наведеного у статті 1 Закону україни «про забезпечення прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р., де зазначено, що 
внутрішньо переміщеною особою є громадянин україни, іноземець або осо-
ба без громадянства, яка перебуває на території україни на законних під-
ставах та має право на постійне проживання в україні, яку змусили залиши-
ти або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення 
негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних 
проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій при-
родного чи техногенного характеру[4]. в такій редакції визначення було 
надано не одразу, адже спочатку не визначало іноземців та осіб без грома-
дянства як внутрішньо переміщених осіб на території україни. саме така 
редакція привела національне законодавство до встановлених міжнародним 
правом стандартів визначення зазначеного поняття.

На перший погляд вбачається, що питання внутрішнього переміщення 
осіб є виключною компетенцією держави, на території якої такі події від-
буваються. часто випадки масового переміщення людей усередині країни 
кваліфікують саме так. до цього можна додати, що нестабільність, слабкість, 
а в ряді випадків і небажання державної влади вирішити цю проблему не-
рідко має наслідком фактичну відмову переміщеним особам в захисті чи 
в допомозі. тому з 1972 р. управління верховного комісара ооН у справах 
біженців одержало від генеральної асамблеї ооН широкі повноваження 
щодо участі в гуманітарних операціях ооН. З початку 90 – х років хх сто-
ліття управління верховного комісара ооН (далі – увкб ооН) у справах 
біженців на підставі резолюцій генеральної асамблеї ооН не лише надає 
допомогу біженцям, але діє також в інтересах осіб, переміщених усередині 
країни. до допомоги таким особам, крім увкб, залучені такі міжнародні 
організації, як юНісеФ, вооЗ. Захист осіб, переміщених усередині країни, 
здійснює в межах свого статуту Міжнародний комітет червоного хреста [5, 
с. 217]. Зокрема, створено чітку систему прийняття рішень та розподіл сфер 
відповідальності між спеціалізованими агентствами. так, увкб ооН несе 
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відповідальність за правовий захист, забазпечення тимчасовим житлом 
у надзвичайних ситуаціях, управління таборами для осіб, переміщених 
усередині країни. інші агентства взяли на себе провідну роль з інших питань, 
наприклад, юНісеФ – у галузі водопостачання, забезпечення санітарії та 
харчування, світова продовольча програма – у галузі матеріально-технічно-
го постачання, всесвітня організація охорони здоров’я – у сфері охорони 
здоров’я, юНісеФ та управління ооН із координації гуманітарних питань – 
у галузі телекомунікаційного забезпечення. програма розвитку ооН – у пи-
таннях довготермінової реабілітації та відновлення [6, с. 28]. 

оскільки в разі вимушеного переміщення особи залишаються в державі 
свого громадянства і постійного проживання і не відмовляються, таким чином, 
від її захисту, – то саме на цій державі, з точки зору як міжнародного права, так 
і права національного, лежить обов’язок надати цим особам необхідну допо-
могу. З іншого боку, нерідкими є випадки, коли держави, в яких відбуваються 
внутрішні збройні конфлікти, звертаються до міжнародних організацій, зокрема 
до ооН, з проханням надати гуманітарну допомогу особам, переміщеним усе-
редині країни. За загальним правилом, особи, переміщені всередині країни, не 
є біженцями відповідно до визначення конвенції про статус біженців та про-
токолу 1967 р. таким чином, правовий статус осіб, переміщених усередині 
країни, врегульований загальними міжнародно-правовими актами про права 
людини та міжнародно-правовими звичаями. тому особливе значення для ро-
зуміння напрямів захисту таких осіб мають рекомендаційні норми, що містять-
ся у відповідних документах органів ооН, зокрема, у резолюціях генеральної 
асамблеї ооН № 46/182 а також № 47/105, у матеріалах робочих груп комісії 
з прав людини, у висновку виконкому увкб ооН «роль увкб щодо осіб, 
переміщених всередині країни» та висновок у виконкому увкб ооН № 75 від 
1994 р.»особи, переміщені всередині країни». Зокрема, у висновку увкб 
1993 року»роль увкб щодо осіб, переміщених усередині країни» сформульо-
вано основні правила дії осіб, переміщених усередині країни:

a) оскільки такі особи залишаються під територіальною юрисдикцією 
своєї країни, відповідальність за них покладається на відповідну державу. 
це стосується, зокрема, дотримання міжнародних норм із захисту прав лю-
дини і міжнародного гуманітарного права; 

б) особи, переміщені всередині країни, не можуть бути обмежені у сво-
їх правах на тій підставі, що вони опинилися в ситуації внутрішнього пере-
міщення; 

в) відносини владних органів держави і осіб, переміщених усередині 
країни, по можливості не повинні відрізнятися від засобів захисту і допо-
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моги, що держава надає біженцям, репатріантам, вразливим прошаркам 
місцевого населення; 

г) владні органи держави повинні забезпечити безпечний і своєчасний гума-
нітарний доступ до осіб, що потребують захисту і допомоги, з числа не тільки 
біженців, жертв збройного конфлікту, але й осіб, переміщених усередині країни; 

e) на основі прохання генерального секретаря ооН чи компетентних 
органів ооН і за згодою зацікавленої держави у ситуаціях внутрішнього 
переміщення має бути забезпечено участь верховного комісара ооН у спра-
вах біженців; 

є) заходи, що здійснюються в інтересах осіб, переміщених всередині 
країни, не повинні підривати інститут притулку, включаючи право шукати 
притулок в іншій країні і користуватися таким притулком; 

ж) неприпустимість примусового повернення в місцевості, де життю чи 
свободі таких осіб загрожує небезпека (раса, релігія, громадянство, соціаль-
на приналежність) [5, с. 220].

таким чином, проблема визначення правового статусу внутрішньо пере-
міщених осіб на території україни регулюється національним та міжнародним 
законодавством. поняття «біженець» та «внутрішньо переміщена особа» не 
є тотожними та регулюються різними нормами міжнародного законодавства. 
хоча в міжнародному праві більш конкретно закріплено поняття біженець, 
але існує ряд рекомендаційних норм, зокрема, і керівні принципи з питань 
щодо переміщення осіб всередині країни, що сприяють закріпленню на рівні 
національного законодавства норм щодо запропонованої категорії населення. 
враховуючи міжнародні норми рекомендаційного характеру необхідно зро-
бити висновок, що відповідальність за внутрішньо переміщених осіб покла-
дено на відповідну державу, в якій відбуваються такі процеси. держава пови-
нна забезпечувати таку ж допомогу і захист внутрішньо переміщеним особам, 
яка надається біженцям, що є досить важливим фактом для розуміння катало-
гу прав таких осіб. Міжнародні організації сприяють всебічній допомозі 
державам, в яких відбуваються процеси внутрішнього переміщення, а тому 
у зв’язку з ситуацією, що склалася на території україни, держава повинна 
сприяти втіленню міжнародних правових норм у сфері захисту внутрішньо 
переміщених осіб у національному законодавстві, а також забезпечувати їх 
реалізацію самостійно та за допомогою міжнародних органів. 
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м. в. пономаренко1

роль IMO в міжнАродному морському прАві
4Морська діяльність за своєю природою є діяльністю міжнародною, 

оскільки здійснюється у зв’язку з використанням світового океану, який 
є сферою інтересів міжнародного співтовариства в цілому і кожної дер-
жави зокрема. узгодженість інтересів різних держав, стосовно світового 
океану здійснюється міжнародним морським правом, шляхом застосу-
вання правових засобів, прийняття необхідних міжнародно-правових 
документів і внесення відповідних змін до внутрішнього законодавства 
держав.

одним із таких засобів регулювання морського права є прийняття кон-
венцій на дипломатичних конференціях під егідою IMO. важливо, що ці 
конвенції можуть застосовуватись до суден на загальних підставах, тобто 
шляхом проведення перевірок органами державного портового контролю, 
а також контролю з боку держави прапора. Щоб конвенція набрала чиннос-
ті потрібно аби її ратифікувала або іншим прийнятним юридичним способом 
схвалила визначена кількість державою.

1  студентка 4 курсу Факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної 
служби україни Національного юридичного універститу імені Ярослава Мудрого.
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На сьогодні IMO являє собою міжнародний механізм, який досить 
успішно функціонує. до неї входять більше 150 суверенних держав, в тому 
числі і україна, які знаходять порозуміння з питань, які є технічно складни-
ми і політично делікатними. Наприклад: кодекс ISPS – Міжнародний кодекс 
з охорони суден і портових споруд було прийнято протягом року після ско-
єння терористичного акту у сШа у 2001 році. хоча IMO – це частина сис-
теми ооН, вона є лише міжурядовим органом, але ніяк не наднаціональним. 
отже положення, які закріплюються конвенціями, надалі конкурують з нор-
мами внутрішнього законодавства. далеко не завжди питання міжнародно-
го судноплавства, розв’язані на міжнародному рівні, навіть на рівні універ-
сальних стандартів, отримують пріоритет, вищий порівняно із питання-
ми, розв’язаними окремими державами у порядку здійснення внутрішньої 
компетенції. крім того, у багатьох державах імплементація норм міжнарод-
них конвенцій потребує прийняття відповідних законодавчих та підзаконних 
актів. IMO не може примусити державу до виконання конвенції. до того 
ж країни, які не є членами IMO або не схвалюють, зокрема, не ратифікують 
конвенцію IMO, як правило, не мають зобов’язань щодо виконання вимог 
конвенції. часто державні стандарти є більш жорсткими ніж стандарти IMO 
або передбачають додаткові обв’язки.

З 1 січня 2016 р. у державах-членах IMO запроваджується обов’язковий 
аудит, схема якого дозволить оцінити, наскільки ефективно держава-член 
виконує вимоги відповідних конвенцій. однак, навіть при виявленні нена-
лежного виконання державою своїх обов’язків, IMO не може примусити 
державу до поліпшення чи підвищення рівня виконання цих вимог.

це може означати, що судно, яке відповідає вимогам держави прапора 
при заході у територіальне море іншої держави-члена IMO може порушити 
вимоги правопорядку прибережної держави (держави порту). результатом 
цього можуть бути різні непорозуміння, невизначеність прав та обов’язків 
або їхня недостатня визначеність. 

Наприклад, Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних 
вод й осадів та управління ними від 13 лютого 2004 року (лондон). Між-
народна практика свідчить, що спуск неочищеної баластної води у прибе-
режних водах може призвести до руйнування чутливих екосистем. 
для розв’язання цієї проблеми IMO розробила вищенаведену конвенцію. 
Згідно з цими правилами усі судна зобов’язані мати план контролю та 
управління баластними водами, вести облік контролю баластних вод та до-
тримуватись інших стандартів управління баластними водами. види систем 
контролю та управління баластними водами, що підлягають сертифікації 



238

IMO, обмежуються лише системами, які містять активні субстанції. для 
інших видів таких систем достатньо мати лише сертифікат про схвалення, 
який випускається державою прапора судна, точніше, уповноваженою нею 
організацією. На сьогодні існує більше 50 таких систем. із набранням чин-
ності згаданою вище конвенцією судновласники протягом 5 років мають 
запровадити відповідні системи контролю та управління баластними водами.

тим часом у сШа запроваджено власні правила контролю баластних вод. 
усі системи контролю та управління баластними водами мають відповідати 
вимогам, які висуваються службою берегової охорони сШа, якщо судно зна-
ходиться у водах сШа. сШа не підписали і не збираються підписувати згада-
ну конвенцію. З точки зору сШа, директиви, якими регулюється впроваджен-
ня технологій очищення баластних вод, не відповідають національним інтересам 
та вимогам. у законодавстві сШа, правда, передбачаються заходи перехідного 
характеру. та все ж виробники відповідного устаткування мають звертатися за 
схваленням у організації, уповноважені державною владою сШа. біля 62 000 
суден, брутто-тоннаж яких дорівнює 400 і більше тонн, зі всього світу повинні 
будуть мати технології очищення баластних вод, які відповідають міжнародним 
стандартам. дослідники у цій області стверджують, що судновласники будуть 
мати мало часу щоб встановити відповідне устаткування.

розрахунки, які проведені радою світового судноплавства, показують, 
що встановлення такого устаткування буде коштувати USD 1–2 млн. на 
кожне судно. Якщо згадана конвенція набере чинності до того, як техноло-
гії, визнані сШа стануть доступними, зокрема у комерційному відношенні, 
можливо, що судновласники будуть вимушені встановлювати дуже коштов-
не обладнання, яке буде відповідати стандартам IMO та стандартам держав 
свого прапора, але не відповідати вимогам сШа.

подібні протиріччя мають місце і у стандартах щодо вмісту сірки у пали-
ві, яке використовується на суднах. додаток VI до MARPOL 73/78 передбачає 
виключення з правил, яке діє протягом 18 місяців при проведенні випробувань. 
така практика широко застосовується і у сШа. однак директивою Єс по 
обмеженню вмісту сірки не передбачаються такі виключення, на час виконан-
ня випробувань. Нещодавно Європейська комісія прийняла проект директиви, 
що передбачає вимірювання «середньої величини» мінімальної межі вмісту 
сірки у паливі протягом цього строку. таким чином, очисні засоби, затвердже-
ні до використання у сШа та встановлені на суднах, зокрема круїзними 
операторами, можуть не відповідати стандартам, що діють у Єс.

Щодо україни, то вона має план вступу до Міжнародної конвенції про 
контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004. це має 
зняти протиріччя у відношеннях з приводу контролю ізольованого баласту, 
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які призводили до серьозних корупційних дій, які чинили працівники орга-
нів екологічного контролю україни.

вже зараз прийнято наказ Міністерства екології та природних ресурсів 
україни № 82 від 18.03.2015 р., яким визначається термін «ізольований ба-
ласт».по суті, ізольований баласт – це чиста морська вода, яка зберігається 
в ізольованих ємностях судна (танках) для регулювання осадки судна. тан-
ки ізольованого баласту повністю відмежовані від вантажної та паливної 
систем судна, так що забруднення води у танках ізольованого баласту фак-
торами довкілля, або ж баластними водами, які потрапляють на судно у ре-
зультаті вантажних та інших операцій, практично неможливе.

вказаним наказом Мінекології запроваджено зміни, якими ізольований 
баласт виключено з переліку речовин на борту судна, експрес-аналіз яких 
може проводити державна служба екологічного контролю, на адресу інспек-
торів якої й висувалися численні звинувачення у корупції та вимаганні 
у судновласників в українських портах.

таким чином, україна намагається приводити свої національні стандар-
ти у відповідність з міжнародними. Міжнародна нормативно-правова сис-
тема далека від досконалості. головна ціль галузі морського права – впро-
вадження у кожній державі-члені IMO однакових правових норм навряд чи 
буде досягнутою у близькому майбутньому. допоки в IMO не розшириться 
коло повноважень, судновласники будуть і надалі між двох вогнів. дотри-
мання стандартів деякого правового режиму може призвести до подвоєння 
витрат, якщо замість них будуть діяти інші стандарти, продиктовані прави-
лами іншого правового режиму.

науковий керівник: кудас і. б.,к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

с. о. прокопенко1

оЗнАки тА проблемні питАннЯ виЗнАченнЯ 
«гібридноЇ віЙни»

«війна – це шлях обману» [1] –такий принцип був сформований ще по-
над 2 тис. років тому, проте не втратив своєї актуальності і в сьогоденні, 

1  студент 5 курсу господарсько-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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а лише трансформувався у новітні форми та став певним методом ведення 
війни нового часу.

«гібридна війна» не несе у собі нічого нового для розуміння суспіль-
ством. цим терміном користуються у міжнародній практиці для визначення 
та оцінки конфлікту, при якому має місце застосування зброї, проте голо-
вними засобами такої війни виступають інформаційне протистояння, т.з. 
«інформаційна війна», політична пропаганда, дезінформація на національ-
ному та локальному рівнях, економічний тиск і т.д.

Формальне поняття «війна» значно застаріло, оскільки головною його 
ознакою залишається збройне насильство. карл фон кляузевіц у своїй пра-
ці «про війну» писав: «війна є зіткнення значних інтересів, що розв’язуються 
кровопролиттям і тільки цим вона відрізняється від інших суспільних кон-
фліктів» [7].

конфлікти між державами мають невичерпний характер, проте ведучи 
між собою так звані війни нового покоління, акцент на збройне насильство 
уже не є головною ознакою війни.

«військові дії у гібридних війнах лише завдають фон для більш масш-
табної війни у людському розумінні. це скоріше гуманітарна війна, у якій 
військові дії є другорядними»[2].

Франк ван капен поняттям «hybridwarfare»назвав суміш класичного 
способу ведення війни з використанням нерегулярних озброєних формувань. 
Недержавні виконавці бойових завдань «можуть робити такі речі, які сама 
держава робити не може, тому що будь-яка держава зобов’язана дотримува-
тися женевської конвенції та гаазької конвенції про закони сухопутної війни, 
домовленості з іншими країнами. всю брудну роботу можна перекласти на 
плечі недержавних формувань» [7]. проте тут варто відзначити, що в кон-
тексті цієї статті це не є синонімом поняття «війни, що ведеться зброєю», 
а позначає складне багатогранне правове явище стану війни, яка розгорнута 
на всіх можливих напрямках. 

Френк г. гоффман зазначає, що загроза майбутнього – це мультимодаль-
ний та багатоваріантний конфлікт, який не входить у рамки усталеного 
уявлення про збройні конфлікти та війни [6].

Ще один дослідник М. айшервуд визначив «гібридну загрозу» як таку, 
що стирає різницю між чисто конвенційною та типовою нерегулярною ві-
йною[5].

через таку невизначеність легального визначення поняття «гібридна 
війна» немає досі, натомість його часто підміняють поняттями «регіональний/
локальний конфлікт», «громадянська війна», «партизанська війна». і це 
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цілком виправдано, оскільки головною метою ведення такої війни є прово-
кація складних суспільно-політичних явищ у державі, яким ззовні штучно 
надано природного закономірного характеру.

війна хіх ст. перетворилася на інформаційну «невоєнну» війну завдяки 
невпинному росту інформаційних технологій, і перемога в ній на боці того, 
хто вміє працювати з масовою свідомістю.

становлення інформаційного суспільства показує, що нормальна жит-
тєдіяльність суспільного організму сьогодні цілком визначається рівнем роз-
витку, якістю функціонування та безпекою інформаційного середовища[3].

Застосування інформаційного компоненту справляє значно серйозніший 
вплив на кінцевий результат, чим застосування зброї, оскільки немає прямо-
го стороннього втручання у внутрішні справи держави в очах міжнародної 
спільноти. де-юре народ є єдиним джерелом влади і відповідно до усіх де-
мократичних засад самостійно вирішує питання свого політичного і суспіль-
ного життя.

таким яскравим прикладом є анексія криму росією у 2014 р. яка від-
булася завдяки успішно проведеній інформаційній кампанії проти україни. 
все звелося до того, що народ «взяв владу в свої руки» і в такий не хитрий 
спосіб частина території україни нібито «легітимно» відійшла до складу рФ 
без жодного збройного протистояння.

безумовно, міжнародна спільнота анексію криму не визнає, проте в ре-
зультаті таких дій з боку рФ всі опинилися перед фактом, який уже стався. 
Франк ван капен називає це ще одною характерною рисою «гібридної війни». 
правом не передбачено законних способів повернути все в попередній стан 
та фактично відсутній сильний вплив міжнародного суспільства, який би 
припинив таку поведінку деяких держав.

таким чином «гібридна війна» використовується як дуже ефективний 
політичний інструмент для прикриття і виправдання агресії та нав’язування 
сильною державою слабкій власної волі. 

цьому також сприяє той факт, що держави сучасного світу зв’язані дією 
міжнародних договорів, правових звичаїв, спрямованих на підтримку миру 
та безпеки у світі. тому відкрито проявляти агресію чи за допомогою зброї 
вирішувати конфлікти –вкрай не вигідний спосіб для будь-якої держави.

Значний розвиток міжнародного співробітництва передбачає застосу-
вання дієвих засобів економічного та політичного впливу попередження 
такої поведінки держав та протидії їх спробам порушити усталений світовий 
порядок. проте це є ефективним лише для випадків ведення «конвенційної» 
війни, які охоплює діюче, але застаріле «право війни». така правова концеп-
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ція побудована на застарілій воєнній ідеї минулого століття, але реалії су-
часних війн виходять за межі конвенційно закріплених стандартів і правил. 

Натомість такий новітній продукт глобалізації як «гібридна війна» до-
зволяє замаскувати агресію, ефективно здійснювати тиск на противника, 
добитися відчутних результатів на свою користь, при цьому де-юре не по-
рушуючи своїх зобов’язань за міжнародним правом та уникнути відпові-
дальності за свої дії. тому що в такому випадку війна не сприймається як 
війна і до держави, яка її розпочала, не може застосовуватися класична по-
літика «умиротворення агресора». великою проблемою в цьому разі стає 
доведення участі чи втручання такої держави у конфлікт. 

женевська конвенція розрізняє два види збройних конфліктів: міжна-
родний і не міжнародний (внутрішній). основна їх відмінність: сторонами 
міжнародного конфлікту виступають держави, у внутрішніх здебільшого 
збройне протистояння відбувається між урядовими військами та незаконни-
ми збройними формуваннями. «гібридна війна» є певним посереднім яви-
щем між цими видами, оскільки сторона-агресор підтримує такі місцеві 
збройні формування та координує їхні дії у боротьбі проти збройних сил 
держави, хоча на офіційному рівні таку участь заперечує.

ведення такої форми війни наносить державі, проти якої вона ведеться, 
відчутну територіальну, політичну, економічну та соціальну шкоду, оскіль-
ки робиться ставка на дестабілізацію державної системи управління, підрив 
національної економіки та деморалізацію населення інформаційно-психо-
логічними методами. 

тому норми чинного міжнародного гуманітарного права не здатні регулю-
вати правові питання сучасних гібридних війн, оскільки вони розраховані на 
пряме зовнішнє втручання, а в цьому випадку усі дії виконуються не офіційни-
ми не державними особами. втручання держави без використання її регулярних 
збройних сил створює відповідні труднощі у кваліфікації таких дій. 

чимало провідних дослідників міжнародного права уже давно говорять 
про необхідність трансформації терміну «гібридна війна» з політичного 
у правовий та надання йому відповідної міжнародно-правової оцінки. для 
включення його до сфери застосування у міжнародному праві, необхідно 
переглянути чинні норми ведення війни не лише на міжнародному рівні, але 
й на національному.

«гібридна війна» за своє суттю є комбінованим злочином, який містить 
певні приховані чи спотворені ознаки як агресії, так і дискримінації, теро-
ризму, кіберзлочинності, найманства і т.д. право та закон залишаються 
єдиним ефективним механізмом невійськової протидії, попередження та 
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подолання цього негативного явища. тому очевидним є те, що динаміка роз-
витку права повинна іти в ногу з динамікою розвитку тих суспільних від-
носин, які потребують правового регулювання. 

Явище «гібридної війни» об’єктивно існує та успішно використовуєть-
ся деякими державами, але при застосуванні усього спектру неправомірних 
дій та методів, все ж дозволяє уникнути відповідальності за свої дії. тому 
потреба визначити та урегулювати поняття «гібридної війни» є нагальною 
та необхідною, оскільки вседозволеність держави має бути обмежена нор-
мами права і кожна держава повинна нести відповідальність за прояв агресії 
у будь-якій формі чи за інші злочини, що охоплюються цим терміном.
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в. с. проценко 1

прАвовиЙ стАтус міжнАродного комітету 
червоного ХрестА

Міжнародний комітет червоного хреста (далі –Мкчх) – приватна гу-
манітарна організація, частина Міжнародного руху червоного хреста та 
червоного півмісяця, що надає захист та допомагає потерпілим від збройних 
конфліктів та внутрішніх заворушень. її діяльність базується на принципах 
гуманності, неупередженості, нейтральності, добровільності та єдності. 
Мкчх було засновано в 1863 р. швейцарським бізнесменом анрі дюнаном 
та членами женевського товариства заохочення суспільного блага.

правову базу діяльності Мкчх складають різні за своєю природою до-
кументи: міжнародні договори, резолюції міжнародних організацій та між-
народні звичаї. важливу роль в закріплені правового статусу комітету віді-
грають акти законодавства Швейцарії, до яких відноситься і статут Мкчх, 
що був укладений як цивільно-правова угода, відповідно до норм національ-
ного законодавства. серед основоположних актів міжнародного права, що 
регулюють діяльність червоного хреста ми виділяємо статут та резолюції 
Міжнародного руху червоного хреста та червоного півмісяця, а також 
женевські конвенції 1949 р., та додаткові протоколи до них, які містять 
низку норм, які регулюють виключно статус Мкчх, що свідчить про його 
унікальність.

вище зазначені акти, визначають перелік прав комітету, котрі можна роз-
ділити на дві категорії:

– загальні права для всіх гуманітарних організацій, тобто ті, що базу-
ються на принципі неупередженості;

– права, якими наділений тільки Мкчх, відповідно до його особливого 
статусу.

крім прав, чітко передбачених джерелами міжнародного права, червоний 
хрест володіє правом на ініціативу, тобто можливість пропонувати сторонам 
збройних конфліктів прийняти гуманітарні дії на користь жертв цих конфлік-
тів. дане право передбачене договірними та звичаєвими нормами, тобто воно 
є обмеженим і повинно здійснюватися у відповідності з основоположними 
принципами діяльності Міжнародного руху червоного хреста та червоного 
півмісяця.

1 студент 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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Норми міжнародних договорів, котрі регулюють правовий статус чер-
воного хреста, сформульовано так,що на комітет прямо не покладаються 
обов’язки. це пояснюється тим, що він не є учасником цих договорів. 
проте, в даних договорах встановлено вимоги, за яких Мкчх може здій-
снювати надані їм права. тобто, фактично при використанні певного права, 
комітет зобов’язаний виконувати покладені на нього в цьому випадку 
обов’язки.

Мкчх є суб’єктом sui generis і відповідно володіє міжнародною 
правосуб’єктністю особливого роду, що поєднує елементи характерні як для 
неурядової організації, так і міжнародної міжурядової, а саме має привілеї 
та імунітети, права на укладення договорів з іншими суб’єктами міжнарод-
ного права, право обміну представництвами з державами та міжнародними 
організаціями; обов’язок нести відповідальність за свої дії. проте, міжна-
родна правосуб’єктність Мкчх виникає не на підставі установчого доку-
мента, а є результатом визнання його з боку більшості держав (на основі 
прийняття договорів, що закріплюють її правосуб’єктність) та інших між-
народних організацій (зокрема, ооН, яка надала Мкчх статус спостерігача 
при генеральній асамблеї ооН; а також консультативний статус при еко-
сор та ін.).

крім того, Міжнародний комітет червоного хреста володіє статусом 
суб’єкта міжнародного приватного права, так як є юридичною особою, 
створеною відповідно до норм національного законодавства Швейцарії, яким 
в необхідних випадках може скористатися на основі законодавства конкрет-
ної держави.

отже, Мкчх є особливим суб’єктом міжнародного права, який поєднує 
в собі елементи, характерні для юридичної природи як міжнародних неуря-
дових, так і міжнародних міжурядових організацій. Мкчх було створено 
відповідно до норм національного права. в той же час, Мкчх має більшість 
ознак правосуб’єктності, притаманних міжнародним міжурядовим органі-
заціям. юридичними підставами діяльності Мкчх є акти як національного, 
так і міжнародного права. до перших слід віднести національне законодав-
ство Швейцарії, відповідно до якого його було створено, а також статут 
Мкчх як цивільно-правову угоду, укладену відповідно до національного 
законодавства, до других –міжнародні договори та звичаї. 

науковий керівник: Яковюк і. в. д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжна-
родного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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д. в. рашевський1

відносини спАдкувАннЯ в міжнАродному 
привАтному прАві

відносини у сфері спaдкувaння тісно пов’язані з особливостями істо-
ричного розвитку конкретної країни. Значні відмінності зaконодавств різних 
крaїн в регулювaнні спaдкового прaвa викликaють склaдності при вирішен-
ні спрaв в цій гaлузі. Нaявність колізій в міжнaродному спaдкувaнні 
викликaнa присутністю іноземного елементa тa відмінностямі між 
нaціонaльними прaвопорядкaми.

Якщо мaйно громaдянинa укрaїни знaходиться зa кордоном нa момент 
його смерті, існує ризик виникнення низки прaвових проблем, до яких від-
носиться питaння прaвового регулювaння відносин у сфері спaдкувaння. 

у різних зaконодaвствaх по різному вирішується з чого склaдaється 
спaдщинa. Зокремa, в нaшій держaві до склaду спaдщини входять усі прaвa 
тa обовязки спaдкодaвця нa момент відкриття спадщини, окрім тих, які мають 
персоніфікований характер (ст.1218 цк укрaїни) [1].

існує двa головних різновиди спaдкувaння –зa зaконом aбо зa зaповітом. 
виділяють різні вaріaнти визнaчення підстaв спaдкувaння, форми тa змісту 
зaповіту, його скaсувaння, розподілу спaдщини тощо. тaкі крaїни як білорусь, 
кaзaхстaн, греція, іспaнія, Фрaнція зосереджують колізійні норми щодо 
спaдкового прaвa у цивільному кодексі. проте в Німеччині, ітaлії, польщі 
колізійні норми знaходяться у зaконaх про міжнaродне привaтне прaво, тaк 
сaмо як і в укрaїні (Закон україни»про міжнaродне привaтне прaво», ст. 
70–72)[2].

прaвові системи різних крaїн визнaчaють тaкі форми зaповіту як 
влaсноручний зaповіт, який ввaжaється волевиявленням спaдкодaвця і не 
потребує посвідчення; публічний зaповіт, склaдений у присутності публічної 
особи тa свідків; тaємний зaповіт, який зберігaє нотaріус у зaпечaтaному 
вигляді. в укрaїні зaповіт склaдaється у письмовій формі, із зaзнaченням 
місця тa чaсу його склaдaння, мaє бути особисто підписaний зaповідaчем 
і посвідчений нотaріусом aбо іншими посaдовими, службовими особaми 
у встaновленому цивільним кодексом порядку.

склaдність тaaктуaльність відносин спaдкувaння в міжнaродному 
привaтному прaві обумовили ряд спроб здійснити їх уніфіковaне прaвове 

1 студент 5 курсу господарсько-правового факультету Національного юридич-
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регулювaння нa рівні міжнaродних договорів. Нaприклaд,у кодексі 
бустмaнте глaви іііV розділу ііі присвячені регулювaнню спaдкових від-
носин. кодекс визнaчaє особистий зaкон спaдкодaвця, яким визнaчaється 
порядок призову до спaдкувaння, здaтність зaповідaти, дійсність 
зaповідних розпоряджень [3]. 

гaaзькa конвенція про колізію зaконів, що стосуються форми зaповітів 
(1961 р.) включaє біля тридцяти держaв – учaсниць і розглядaє питaння щодо 
зaстосувaння існуючих видів колізійних прив’язок,які реглaментують форму 
зaповіту. Зокремa, згідно ст.1 цієї конвенції, зaповіт є дійсним стосовно 
форми, якщо вонa відповідaє внутрішньому зaконодaвству: a) місця, де 
зaповідaч його склaв, aбо б) громaдянствa зaповідaчa нa момент склaдення 
зaповіту чи нa момент його смерті, aбо с) постійного місця проживaння 
зaповідaчa нa момент склaдення зaповіту чи нa момент його смерті, aбо 
д) звичaйного місця проживaння зaповідaчa нa момент склaдення зaповіту 
чи нa момент його смерті, aбо е) нaскільки це стосується нерухомості – її 
місце знaходження [4].

Згідно з вaшингтонською конвенціжб (1973 р.) зaповіт повинен бути 
влaсноручно виконaний спaдкодaвцем і ним же підписaний [5]. Наша дер-
жава бере участь у гaaзькій конвенції про колізію зaконів, що стосуються 
форми спaдкових розпоряджень тa конвенції про зaпровaдження системи 
реєстрaції зaповітів.

Ще однією бaгaтосторонньою конвенцією що покликaнa регулювaти 
відносини спaдщини є Мінськa конвенція, якa встaновлює принцип рівності 
громaдян договірних сторін. Зaконодaвство договірної сторони в прaві 
визнaчaти порядок спaдкувaння рухомого мaйнa, a щодо нерухомого мaйнa, 
то прaво нa спaдкувaння визнaчaється зaконодaвством договірної сторони, 
нa території якої це мaйно знaходиться[6].

двосторонні договори про взaємну прaвову допомогу тaкож містять по-
ложення щодо спaдкувaння, проте у кожному окремому випaдку потребують 
спеціaльного вивчення. Нaприклaд, хочa як укрaїнa, тaк і Молдовa 
є учaсникaми Мінської конвенції 1993 р., вони 27 трaвня 1993 року уклaли 
між собою договір про взaємну прaвову допомогу, у ст. 37 якого міститься 
рішення щодо спaдкувaння рухомого мaйнa, яке відрізняється від прaвилa 
Мінської конвенції, a сaме: прaвові відносини в гaлузі спaдкувaння рухомо-
го мaйнa регулюються зaконодaвством тієї договірної сторони, громaдянином 
якої був зaповідaч в момент смерті. A дaлі міститься взaгaлі відсутня у Мін-
ській конвенції нормa, якa мaє дуже вaжливу прaктичну знaчність: визнaчення 
типу мaйнa, що входить до склaду спaдщини, тобто того, є воно рухомим чи 
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нерухомим, регулюється зaконодaвством тієї договірної сторони, нa тери-
торії якої знaходиться це мaйно [7].

прaктикa кожної прaвової системи зустрічaлa випaдки відсутності 
спaдкоємців як зa зaповітом тaк і зa зaконом. Мaйно, яке в тaких випaдкaх 
зaлишaється нaйчaстіше визнaється «видумерлим». Зa зaгaльним 
універсaльним прaвилом, якщо спaдкодaвець помер і не зaлишив спaдкоємців, 
мaйно переходить до держaви. в укрaїні спaдщинa може бути визнaнa від-
умерлою тільки зa рішенням суду [8, c.88].

Зa відсутності широко визнaних уніфікaцій прaвове врегулювaння від-
носин у сфері спaдкувaння здійснюється зa допомогою колізійного методу. 
Нa прaктиці нaйбільш зaстосовними колізійними прив’язкaми в сфері 
спaдкових відносин є нaступні: особистий зaкон спaдкодaвця (зaкон 
громaдянствa чи зaкон місця проживaння); зaкон місця вчинення зaповіту; 
зaкон місця знaходження мaйнa; зaкон місця смерті спaдкодaвця; «aвтономія 
волі» спадкодавця [9, c. 112].

підсумовуючи вищенаведене, можемо зробити висновок що у різних 
правових системах наявні різні підходи до інституту спадкового права, а та-
кож різні теорії розуміння правового змісту таких інститутів. внаслідок роз-
біжностей в історичному та соціально-культурному розвитку різних країн, 
матеріально-правові та процесуальні розбіжності з питань спадкування 
у різних країнах складно піддаються уніфікованому регулюванню. врахову-
ючи присутність іноземного елемента у спадкових відносинах, можемо 
простежити наявність питання щодо визначення конкретного права, що має 
застосовується, сфери застосування такого права, прав та обов’язків учас-
ників спадкового процесу тощо. Найпоширенішим методом регулювання 
відносин у сфері спадкування історично був і залишається колізійний метод, 
оскільки саме від правильного вибору права, що застосовується до відпо-
відних спадкових правовідносин з іноземним елементом, залежить коректне 
вирішення тієї чи іншої спадкової справи.
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н. м. рева1

Щодо питАннЯ міжнАродного усиновленнЯ 
тА Його нАслідків

усиновлення є досить поширеним явищем в усіх країнах світу. виникає 
питання застосування міжнародних норм і правил конвенцій та договорів, 
які регулюють такі правовідносини. практика показує, що без прийняття 
спеціального нормативного акта внутрішнього законодавства міжнародні 
норми не сприймаються належним чином державними органами і особами, 
на яких вони поширюються. 

конвенція ооН про права дитини ратифікована верховною радою 
україни 27 лютого 1991 р. відповідно до ст. 21 цієї конвенції визначається, 
що усиновлення в іншій країні може розглядатися як альтернативний спосіб 
догляду за дитиною, якщо забезпечення придатного догляду в країні похо-
дження дитини є неможливим.

1 студентка 5 курсу слідчо-криміналістичного інституту Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого.
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практично усиновлення є формою влаштування особи шляхом юридично-
го заміщення її сім’ї іншою. основним завданням цього «заміщення» є подо-
лання процесу соціального відторгнення особи з боку суспільства, залучення її 
до нормального процесу природного буття, але у складі іншої сім’ї та іноді 
навіть і під іншим іменем. у наслідок усиновлення дитина стає повноправним 
членом сім’ї усиновлювача і має такі самі права й обов’язки,як і його діти.

Функцію захисту прав та інтересів дітей у міждержавному усиновленні 
виконує держава походження дитини та держава в якій проживають усинов-
лювачі. відповідно до Європейської конвенції про усиновлення дітей ком-
петентний орган приймає рішення про усиновлення лише після належного 
попереднього встановлення обставин стосовно усиновлювача, дитини та її 
сім’ї [1].

іноземці, які бажають усиновити дитину в україні повинні подати до 
центру з усиновлення та суду висновок, виданий компетентним органом 
країни проживання, що підтверджує їх можливість бути усиновлювачами. 
в нашій державі концепція усиновлення як форма захисту дитинства ще не 
ствердилася в суспільній свідомості. усиновлення продовжує розглядатися 
як фікція біологічного батьківства. така родинно-орієнтована концепція має 
наслідком те, що в нашій країні фактично відсутній належний механізм 
оцінки психологічної готовності усиновлювачів до усиновлення. Натомість 
у тих країнах, громадяни яких усиновлюють найбільшу кількість дітей 
з україни (сШа, італія та Франція), переорієнтація усиновлення на захист 
дитинства призвела до встановлення жорсткого механізму відбору усинов-
лювачів, який передбачає оцінку їхніх фізичних, психічних та емоційних 
здібностей бути батьками [3, с. 409]. 

складним є питання усиновлення тих дітей, які можуть оцінити цей 
процес. Необхідно створити комісію у складі психолога та педагога, можли-
во і вихователя, які надають висновок про готовність дитини бути усинов-
леною за кордоні оцінку здатності отримати користь від влаштування 
в інше родинне середовище.

гаазька конвенція про захист дітей та співробітництво держав щодо 
міждержавного усиновлення 1993 року не зобов’язує надавати звіти після 
всиновлення, але жодною мірою не обмежує і не виключає їх. дипломатич-
ні закордонні установи україни ведуть консульський облік дітей (до 18 ро-
ків), які усиновлені іноземцями. спеціальні служби передають інформацію 
про життя дітей до МЗс, що дає змогу проконтролювати умови їх життя.

Міжнародне усиновлення змінює культурне й мовне середовище дитини, 
де є необхідність адаптації в новому суспільстві. тому важливо покласти 
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обов’язок на батьків інформувати дітей про країну їх походження, по мож-
ливості знайомити їх з культурою, звичаями, що діють в українському сус-
пільстві [2, с. 97].

отже, враховуючи викладене необхідно прийняти спеціальний порядок 
усиновлення дітей громадян україни іноземцями та передбачити в ньому 
жорсткі вимоги до усиновлювачів, контроль за дітьми до досягнення ними 
18 років.

література:
1. декларація про соціальні та правові принципи щодо захисту та благо-

получчя дітей особливо при передачі дітей на виховання та їх усиновлення на 
національному та міжнародному рівнях? прийнята резолюцією га ооН від 
03.12.1986 р. № 41/85 [електронний ресурс] – режим доступу: http//zakon1.rada.
gov.u/cgibin/laws/main.cgi?nreg=995_131

2. деркаченко ю. правова забезпеченість і соціальна обумовленість між-
народного усиновлення //юридична україна. – 2006. –№ 4. – с. 95–100.

3. кухар а. о. актуальні питання удосконалення інституту міжнародного 
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співвідноШеннЯ прАвА нАЦіЇ  
нА сАмовиЗнАченнЯ тА територіАльноЇ 

Цілісності держАви

На сьогодні день держави, міжнародні міжурядові організації та інші 
суб’єкти міжнародного права по-різному оцінюють намагання певного на-
роду (нації) скористатися своїм правом на самовизначення. це в першу 
чергу пов’язано з відсутністю універсального міжнародного договору, який 
би визначав умови, за яких народ (нація) можуть скористатися зазначеним 
правом, а також форми його реалізації (хоча в загальному вигляді це право 

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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і гарантовано статутом ооН). останнє дозволяє кожному суб’єкту міжна-
родного права трактувати певні дії народу (нації), керуючись власними інтер-
есами. тобто неврегульованість даних суспільність відносин на міжнарод-
ному рівні, прагнення держав зберегти територію власної держави в межах 
існуючих кордонів незмінною породжують проблему співвідношення права 
нації на самовизначення та територіальної цілісності держави. актуальність 
дослідження цього питання доводиться також існуванням на сучасному 
етапі багатьох територій, навколо яких розгортаються конфлікти, пов’язані 
зі здійсненням права народів на самовизначення та не визнанням державами 
на території, яких вони відбуваються цього права та посилання на принципи 
територіальної цілісності держави; непорушності її кордонів. такими тери-
торіями є: абхазія, дарфур, Західна сахара, косово, курдистан, Нагорно-
карабахська республіка, палестина, придністровська Молдавська республі-
ка, країна басків, турецька республіка північного кіпру, Фландрія, півден-
на осетія тощо. у зв’язку з вищезазначеним виникає потреба у виробленні 
наукових пропозицій щодо розмежування двох загальновизнаних принципів 
міжнародного права, а саме принципу територіальної цілісності держави та 
права народу (нації) на самовизначення.

окремі аспекти цієї проблематики досліджували такі вчені: о. в. Задо-
рожній, Є. і. Зелінська, ю. г. барсегов, в. кочарян, Н. в. беліцер, в. д. Зо-
това, о. в стогова, с. ю. римаренко, в. Я. конопельский.

існує три загальноприйняті точки зору щодо проблеми співвідношення 
права народу (нації) на самовизначення та територіальної цілісності держа-
ви. відповідно до першої принципи територіальної цілісності і право нації 
на самовизначення не суперечать один одному. Згідно з другою концепцією 
принцип самовизначення народів має перевагу щодо принципу територіаль-
ної цілісності. За третім підходом принцип територіальної цілісності пере-
важає над правом нації на самовизначення. 

Як зазначає ю. барсегов, «принцип територіальної цілісності не може 
займати більш вище положення в ієрархії основоположних принципів між-
народного права через те, що в міжнародному праві такої ієрархіє принципів 
не існує, і всі вони мають однакову міжнародно-правову силу» [1, с. 15]. 
принцип територіальної цілісності країни є одним з основоположних прин-
ципів сучасного міжнародного права і має таку ж юридичну силу, як і решта 
основоположних принципів, включаючи право народів на самовизначення.

взаємозалежність і одночасне використання цих основоположних прин-
ципів зафіксоване в деяких міжнародно-правових актах. так, у декларації 
про принципи міжнародного права 1970 року прямо вказується, що «при 
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тлумаченні і застосуванні викладені вище принципи є взаємопов’язаним, 
і кожен принцип повинен тлумачитись у контексті усіх інших принципів». 
у Заключному акті Наради про безпеку і співробітництво у Європі (НбсЄ) го-
вориться, що всі принципи «мають першорядну важливість і, відтак, вони 
будуть однаково і неухильно використовуватися при інтерпретації кожного 
з них з урахування інших» [2]. 

кожний із цих принципів має свою сферу правових відносин. в. кочарян 
відмічає: «принцип територіальної цілісності належить до сфери міждер-
жавних відносин і покликаний захищати територіальну цілісність і націо-
нальну єдність, у той час як принцип самовизначення припускає можливість 
визначити всі питання державного існування, водночас і ті, які зачіпають 
збереження та зміну територіального статус-кво» [3]. тобто принципи непо-
рушності державних кордонів та поваги до державного суверенітету, ви-
никли внаслідок існування постійної загрози агресії з боку іншої держави, 
вони були спрямовані саме проти зовнішньої загрози, проти недобровільної 
зміни території держави. Що ж до вимог бездержавних націй, вони не є зо-
внішньою ворожою загрозою. і якщо держава дозволяє частині території, на 
якій проживає бездержавна нація, мирно від’єднатися (або надає автономію), 
то такий добровільний акт не суперечить принципу територіальної ціліснос-
ті, а лише ліквідовує рештки колоніальної системи. адже більшість таких 
етносів приєдналися до інших держав не добровільно, а були захоплені 
силою імперіями, які виникали як наслідок завоювань, отже, були створені 
штучно. 

схожу точку зору виражав п. беліцер, який вважає, що національне 
самовизначення, – якщо без спекуляцій, – прямо не суперечить принципові 
територіальної цілісності держави. це принцип є принципом міждержавних 
відносин, а право на самовизначення властиве сьогодні не державі, а народо-
ві, що хоче стати державою, і реалізується воно не в міждержавних відно-
синах, а в процесі внутрішнього розвитку багатонаціональної держави. він 
визнає, що реалізація права народів (націй) на самовизначення безумовно 
містить певну загрозу територіальній цілісності держави, але ця загроза стає 
тим більшою, тим реальнішою, чим менше ця держава схильна поважати 
права людини, права кожного народу, що живе на цій території, в умовах 
повної свободи, тобто цілком самостійно, без втручання третіх сил визна-
чати свій внутрішній та зовнішній статус [4, с. 41].

прихильники цієї точки зору при її аргументації наводять приклад впли-
ву на територіальну цілісність країни такої форми самовизначення націй, як 
автономія. вони, зокрема, стверджують, що така форма самовизначення 
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може сприяти зміцненню територіальної цілісності країни. тобто вимоги 
політичного самовизначення окремої етноспільноти не завжди виступають 
у поліетнічній державі в ролі дезінтегратора. етноутворюючі, рушійні, на 
перший погляд, тенденції, спираючись на послідовний демократизм, на-
впаки, об’єктивно можуть створити умови для збереження єдиної багато-
національної країни через перетворення її політичної системи та національ-
но-державного упорядкування.

інша точка зору стверджує, що принцип територіальної цілісності має 
перевагу над принципом права нації на самовизначення. Зокрема, прихиль-
ники цієї точки зору наводять наступні аргументи, по-перше, у сучасному 
світі нараховується декілька тисяч етнічних груп, якщо всі вони реалізують 
невід’ємне право на самовизначення в радикальній формі, то в світі виник-
нуть тисячі нових держав. а це у свою чергу призведе до ускладнення між-
народних відносин. даний аргументи вбачається не дуже переконливим, 
з огляду на те, що не кожна етнічна група може скористатися правом на 
самовизначення, бо для цього остання повинна відповідати ряду вимог. по-
друге, принцип недопустимість насильницької зміни державних кордонів 
закріплений в багатьох двосторонніх угодах і у ряді регіональних актах: 
статуті організації африканської єдності 1963 р., статуті організації аме-
риканських країн 1969 р. та інших. цікавим є той факт, що навіть ті держа-
ви, що утворилися внаслідок застосування принципу самовизначення, тепер, 
голосуючі в ооН, надають перевагу принципу збереження територіальної 
цілісності держав. На практиці при застосуванні норм міжнародного права 
принцип територіальної цілісності майже завжди домінував над принципом 
самовизначення як відокремлення – сецесії. На це звернули увагу польські 
дослідники в. чаплинський і а. вирозумська, відзначивши, що «право на 
самовизначення не може належите національним меншинам і не обґрунтовує 
право на сецесію. На практиці принцип самовизначення був підпорядкований 
територіальній цілісності»[5]. 

відповідно до іншого підходу принцип територіальної цілісності вза-
галі не закріплений у джерелах міжнародного права. у статуті ооН закрі-
плено, що члени організації зобов’язані стримуватись у міжнародних від-
носинах від загрози силою або її використання проти територіальної недо-
торканості або політичної незалежності будь-якої країни (п. 4 ч. 2) [6]. 
у свою чергу, у декларації про принципи міжнародного права крім вищез-
гаданого стверджується, що територіальна цілісність і політична незалеж-
ність країни недоторканні [7]. вказані норми є похідними двох принципів 
сучасного міжнародного права: принципу невикористання сили і загрози 
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силою в першому випадку, і принципу суверенної рівності країн – в другому. 
На основі цього, вони стверджують, що норми міжнародного права, штучно 
з’єднані у науковій літературі у єдиний «принцип територіальної цілісності 
країн», а тому останній не є окремими самодостатніми принципами між-
народного права. а закріплення принципу територіальної цілісності держа-
ви в Заключному акті Нбсе не можна вважати нормативним, бо зазначений 
документ відноситься до так званого «м’якого» міжнародного права. Я вва-
жаю, що зазначена точка зору не є переконливу з огляду на, те що принцип 
територіальної цілісності є загальновизнаним та на нього здійснюють по-
силання при прийнятті певних рішень або документів міжнародні міжуря-
дові організації, Міжнародний суд ооН, а також окремі держави.

На наш погляд, не коректно стверджувати, що принцип територіальної 
цілісності загалом суперечить праву народу (нації) на самовизначення. прі-
оритет у застосуванні окремого з цих загальновизнаних принципів залежить 
від конкретного випадку та умов в яких нація скористалась своїм правом. 
велику роль також відіграє форма реалізації нацією свого права на само-
визначення (сецесія, автономія і т. д.). На сучасному етапі розвитку суспіль-
ства відбувається штучне зіштовхування принципу територіальної ціліснос-
ті держави та права нації на самовизначення. Запобігти цьому, на мою 
думку, зможе добросовісне тлумачення суб’єктами міжнародного права 
змісту вищезазначених принципів та прийняття універсального міжнародний 
договору, який визначить умови, за наявності яких народ (нація) має право 
на самовизначення Загалом, принципи міжнародного права повинні роз-
глядатися комплексно, як взаємодоповнюючі, оскільки ізольоване застосу-
вання якогось із них може призвести до порушення іншого.
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дрого.

м. в. римський1

відповідАльність держАв у міжнАродному 
прАві

враховуючи існуючу політичну ситуацію, саме ця тема є достатньо ак-
туальною для обговорення. це можна обґрунтувати тим, що в ЗМі достатньо 
часто висвітлює ту чи іншу проблему в сфері міжнародних відносин, робля-
чи акцент на відповідальності однієї перед іншою. проте, що ж уособлює 
собою дане поняття та чи коректно настільки часто звертатись до нього?

За визначенням комісії міжнародного права ооН міжнародно-правова 
відповідальність (Мпв) – це всі види правовідносин, що виникають в рам-
ках міжнародного права в результаті міжнародно-правового діяння держави, 
незалежно від того, чи обмежуються ці відносини правовідносинами між 
державою, яка вчинила протиправне діяння, і державою, яка безпосередньо 
постраждала, або ж вони розповсюджуються також на інших суб’єктів між-
народного права і, незалежно від того, чи сконцентровані вони на зобов’язані 
винної держави відновити в правах державу, яка постраждала, і стягнути 
нанесені їй збитки (шкоду) чи охоплюють також право самої держави, яка 
постраждала, або інших суб’єктів міжнародного права застосувати до дер-
жави, яка винна, будь-яку санкцію, допустиму міжнародним правом[1,с.3].

1 студент 4 курсуінституту підготовки кадрів для органів юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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г. п. циверенко ж вважає за потрібне дещо скоротити цю дефініцію, 
звівши її до мінімуму. таким чином, вказується, що міжнародно-правова 
відповідальність охоплює правовідносини, що виникають у зв’язку міжна-
родно-протиправним діянням. це не достатньо правильно, оскільки існують 
ще і так звані злочини міжнародного характеру, котрі достатньо часто від-
носять саме до цієї групи[2, с. 59]. 

кардинально відмінним є пояснення, котре дає о. о. скрильник. в сво-
їй роботі вона зазначає, що під міжнародно-правовою відповідальністю ро-
зуміються конкретні негативні юридичні наслідки, що настають для суб’єкта 
міжнародного права в результаті порушення ним конкретного міжнародно-
правового зобов’язання[3, с. 351]. 

враховуючи наявність таких розбіжностей у думках науковців, варто 
проаналізувати усі існуючі аспекти цього поняття та здійснити тлумачення 
деяких спірних питань, оскільки основне визначення обговорюваного пи-
тання повинне бути більш лаконічним, проте ємкісним та бути зрозумілим. 
Заради цього варто визначити головні ознаки міжнародно-правової відпо-
відальності, котрі й дозволять створити дефініцію, котра буде найбільш 
правильною. 

по суті, можна виділити наступні особливості: є специфічним різно-
видом міжнародних правовідносин; підставою для виникнення є певне 
міжнародно-правове протиправне діяння, котре повинно бути засуджене 
міжнародною спільнотою, а винні у його скоєнні – покарані; повинна бути 
певна втрата чи шкода (збитки); завжди базується на основі норм, вміщених 
у міжнародно-правових актах; своєю метою має зміцнення міжнародного 
правопорядку та законності; сторонами у цих відносинах виступають дер-
жава-порушниця та держава, котра постраждала; складається з окремих 
елементів; суб’єктами цих правовідносин можуть бути лише держави; базу-
ється на конкретних принципах.

більш уважно варто розглянути кожен пункт. говорячи стосовно специ-
фіки даних правовідносин, можна помітити їх відмінність від будь – яких 
інших суспільних стосунків, оскільки вони виникають через певне право-
порушення, що має міжнародне значення. це проявляється у його складі, 
котрий містить наступні елементи: протиправна поведінка (поведінка, ко-
трою порушуються встановлені міжнародно-правовими актами правила); 
шкода, заподіяна такою поведінкою (може проявляти себе як матеріальному, 
так і в нематеріальному значенні); причинний зв’язок між дією та наслідка-
ми, котрі настали (власне, повинен бути реальним об’єктивним та необхід-
ним, аби було можливим настання пов’язаності конкретних дій та їх наслід-
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ків). інколи теоретики виділяють ще і вину, котра, однак, як поняття не за-
кріплена на законодавчому рівні. 

говорячи про підстави виникнення даних правовідносин, то варто зга-
дати той факт, що вони поділяються на юридичні та фактичні. г. п. циве-
ренко вказує, юридичні (або ж нормативно-правові) це є сукупність юридич-
но обов’язкових міжнародно-правових актів, на підставі яких певна пове-
дінка (дія чи бездіяльність) кваліфікується як міжнародне правопорушення. 
до цих актів можна віднести будь-який документ, котрий укладається на 
міждержавному рівні. стосовно ж фактичних, то названий автор звертає 
увагу на те, що це юридичний факт, тобто, саме міжнародне правопорушен-
ня. Називають також і процесуальні підстави [4, с.153]. 

втрата чи шкода, завдані такою дією чи бездіяльністю, повинні вимірю-
ватись або матеріально, або нематеріально, як вже зазначалось вище. але, 
частіше за все, вона проявляється саме у змішаній формі, тобто, поєднанні 
нематеріальних втрат з матеріальними збитками. вдалий приклад наводить 
антонович М. М., говорячи про відповідальність держави за по рушення 
договору. Ним є «справа джейфа» (JafeCase, Canadav. UnitedStates) (1981–
1984). у 1981 p. пан джейф, громадянин канади, був викрадений з канади 
двома американськими поручителями застави, що діяли нібито від імені 
влади штату Флорида, де джейфа було звинувачено у шахрайстві в земель-
них справах і випущено під заставу. джейфа засудили до 35 років тюремно-
го ув’язнення та штрафу в $152,250.00. канадський уряд заявив протест 
урядові сШа щодо викрадення, і канадське посольство у вашингтоні наді-
слало 6 дипломатичних нот, в яких заявлялось про порушення договірних 
зобов’язань сіла та порушення суверенітету канади. 

Ще в 1971 р. Між канадою та сШа було укладено договір про екстра-
дицію, і викрадення джейфа було порушенням цього договору. це проти-
правне діяння потягло відповідальність сШа перед канадою. у 1983 p., 
після апеляції, джейфа було звільнено з в’язниці у Флориді й дозволено 
повернутись до канади. у 1986 р. двоє поручителі в застави, які викрали 
джейфа, були видані канаді та засуджені в канаді за викрадення. На під-
твердження взаєморозуміння того, що вони і надалі будуть співпрацювати, 
щоб не допускати викрадення через кордон, у 1988 р. уряди канади та сШа 
обмінялись листами[5, с. 30].

Міжнародна практика знає велику кількість таких випадків, проте пере-
раховувати їх усі – не зовсім доцільно. варто вернути увагу на ще одну ці-
каву особливість, притаманну саме піднятій темі. Мається на увазі, що для 
виникнення конкретної міжнародно-правової відповідальності однієї дер-
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жави перед іншою потрібні певні норми. Як правило їх можна знайти у актах, 
котрі тим чи іншим способом торкаються країни-порушниці та країни, що 
постраждала.

це не означає, що норми, котрі зазначені у таких документах, що мають 
міжнародно-правове значення, як віденська конвенція про право міжнарод-
них договорів 1969 року та статут об’єднаних Націй не мають впливу, коли 
говориться про настання міжнародно-правової відповідальності. Навпаки, 
вони є обов’язковими до застосування. проте, існують нормативні акти, 
котрі уточнюють їх. це, наприклад, проект комісії міжнародної відповідаль-
ності щодо відповідальності міжнародних організацій 2001 року, котрий, на 
жаль, поки що не набув чинності, хоча основними поняттями, зазначеними 
в ньому, таки послуговуються (дефініція міжнародно-правової відповідаль-
ності). 

говорячи про ознаки відповідальності, варто згадати і про її види. так, 
традиційно виділяють матеріальну (репарація та реституція) та нематеріаль-
ну (ресторація, сатисфакція, обмеження суверенітету та інше) відповідаль-
ність, в залежності від нанесеної шкоди. На практиці, вони комбінуються, 
утворюючи змішану відповідальність, що є достатньо логічним. в свою 
чергу, матеріальна відповідальність розподіляється на два різновиди – абсо-
лютну (об’єктивну) та обмежену. такий розподіл ґрунтується на доведенос-
ті вини держави-порушниці, як зазначалось в роботах циверенко г. п. [4, 
с.154].

існуюче й досі не вирішене питання індивідуальної відповідальності 
піднімав антонович М. М., звертаючись до положень версальського дого-
вору. [5, ст. 31].

стосовно детальнішого розгляду питання різновидів відповідальності, 
то варто відмітити, що це є необхідним, оскільки відмінності між ними 
є малими, що призводить до плутаниці. в цьому варто опиратись на роботу 
циверенко г. п..так, реституція є відшкодуванням пошкодженого майна 
в натурі (повернення художніх цінностей чи викраденого транспорту), під-
видом якої є субституція – заміна такого майна; тоді як репарація являє собою 
відшкодування матеріальної шкоди грошима, послугами чи товарами. саме 
тут різниця помітна, оскільки відшкодування шкоди здійснюється різними 
шляхами.

говорячи про нематеріальну (політичну) відповідальність, то в цьому 
випадку виділяється дещо більше способів відшкодування завданих збитків. 
важливим моментом при вивченні цього пункту є те, що науковцями виді-
лено два види контрзаходів – індивідуальні та колективні. індивідуальними 
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прийнято вважати ті, котрі призначаються для конкретної держави, тоді як 
колективні – для певного союзу країн чи об’єднання. в першій групі, як 
правило, знаходяться реторсії (заходи, покликані спонукати державу-по-
рушницю припинити недружелюбні дії); репресалії (заходи, котрі є пропо-
рційними до вчиненого правопорушення та носять односторонній, приму-
совий характер), підвидом яких прийнято розуміти ембарго; невизнання 
(відмова у визнанні певної ситуації, котра була створена неправомірною 
поведінкою держави, котра порушує); самооборона, котра є найбільш від-
мінною від вищеназваних через можливість застосування збройних заходів 
по відношенню до держави-порушниці. 

другу групу можна охарактеризувати одним словом – «санкції» (від-
мова у членстві, організації, виключення з членства організації, колективні 
збройні заходи). Яскравим прикладом для розуміння вжитого поняття є по-
дії 2015–2016 року, коли російській Федерації відмовили у ввозі європей-
ських продуктів та застосували іще ряд заходів через збройну агресію на 
території україни [4, с. 155,156]. 

отже, вищезазначене питання потребує постійного вивчення та допо-
внення, оскільки з плином часу з’являються все нові й нові проблеми, котрі 
потребують вирішення. Задля найбільш ефективного їх вирішення потрібен 
міжнародно-правовий документ, котрий стосуватиметься лише відносин, 
котрі виникають у зв’язку з вчиненням державами (їх представниками) про-
типравних діянь, а також ліквідації цих діянь. прийнявши такий акт, можна 
почати роботу над стандартами, котрими зможуть послугуватись держави 
у випадку вчинення такого діяння на їх територіях, врахувавши при цьому 
існуючі законодавства кожної з них. пташенчук о. М. вдало описує сукуп-
ність існуючих нормативно-правових актів з приводу відповідальності 
держав у міжнародних актах та вказує, що обидва проекти статей комісії 
вже можна вважати прогресивними. кодифікація норм міжнародно-правової 
відповідальності відображає багатогранність та комплексність міжнародно-
го співтовариства. результати кодифікації є ще одним досягненням на шля-
ху до загальної систематизації існуючих норм міжнародного права[6, с. 124].
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в. роман1

особистА недоторкАнність дипломАтА: 
понЯттЯ тА «межі»

особиста недоторканність є одним із найголовніших дипломатичних 
імунітетів. На відміну від привілеїв, що визначаються як надання диплома-
тичному представнику певних благ, вона розглядається як виключення з – під 
юрисдикції держави перебування. таке виключення має на меті забезпечення 
ефективного здійснення дипломатами покладених на них завдань і функцій. 
дипломатичному агенту відведена особливо важлива роль – діятивід імені та 

1  студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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в інтересах акредитуючої держави, а тому вінбезпосередньо персоніфікується 
з нею. Між ними існує нерозривний зв’язок і, відповідно, протиправне діяння 
вчинене проти дипломата визнається вчиненим проти держави, яку він пред-
ставляє. проте за певних обставин особиста недоторканність, як виключення 
з-під юрисдикції, може мати певні «межі» абож винятки (т.з. «виключення 
з виключення»), які не допускають зловживання дипломатами своїм станови-
щем та використанням наданого їм імунітету всупереч його призначенню.

За віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 р. офіційна 
діяльність глави дипломатичного представництва в країні перебування по-
чинається у двох випадках: або з часу вручення ним вірчих грамот, або 
з моменту повідомлення про своє прибуття і надання завірених копій вірчих 
грамот Міністерству закордонних справ держави перебування або іншому 
міністерству, щодо якого є домовленість [1].тобто дипломатичний агент має 
право на привілеї та імунітети і користується ними з моменту заняття свого 
посту або, якщо він знаходиться на її території, із того моменту, коли про 
його призначення повідомляється Міністерство закордонних справ чи інше 
уповноважене міністерство. слід зауважити, якщо держава обрала один із 
зазначених вище варіантів, то вона повинна підтримувати стабільність такої 
практики і застосовувати його постійно. 

дипломатичний імунітет безпосередньо пов’язаний з функціями, по-
кладеними на дипломатичного представника. Якщо функції дипломата, який 
користується привілеями та імунітетами, закінчуються, то ці привілеї та 
імунітети нормально припиняються у той момент, коли він залишає країну 
перебування, або до спливу розумного строку для того, щоб це зробити, 
і продовжують існувати до цього часу навіть у випадку збройного конфлік-
ту [1]. Функції дипломатичного агента припиняються: 1) за повідомленням 
акредитуючою державою держави перебування про те, що функції дипло-
матичного агента припинені; 2) за повідомленням державою перебування 
акредитуючої держави про те, що вона відмовляється визнати дипломатич-
ного агента співробітником представництва [2, ст.29–31]. крім того, л. г. Фа-
лалєєва та в. в. Мараховський наголошують, що: «З урахуванням принципу 
взаємності недоторканність дипломата зберігається і при розірванні дипло-
матичних відносин між акредитуючою державою та державою перебування. 
Якщо ж дипломат після завершення своєї місії залишається на постійне 
проживання у державі перебування, то він втрачає право на дипломатичні 
привілеї та імунітети» [6].

дипломати в країні перебування не можуть бути притягнені до кримі-
нальної відповідальності. стаття 29 віденської конвенції 1961 р. перед бачає 



263

захист від арешту або затримання: «держава перебування зобов’язана ста-
витися до дипломата з належною повагою і вживати всі необхідні заходи 
з метою попередження будь-яких зазіхань на його особу, свободу і достоїн-
ство»[1]. дипломатичне зобов’язані давати свідчення, але можуть це робити 
з власного бажання. одним із аспектів цього дипломатичного імунітету 
є забезпечення посиленого захисту дипломата від посягань із боку приватних 
осіб. Зацікавленість держав в існуванні такого принципу підтверджується 
тим, що на XXII сесії генеральна асамблея ооН прийняла рішення, згідно 
з яким комісія міжнародного права ооН підготувала відкриту для підпи-
сання в 1979 р. конвенцію про запобігання і покарання злочинів проти осіб, 
які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипло матичних пред-
ставників.

також дипломатичні агенти користуються імунітетом від цивільної та 
адміністративної юрисдикції – їх не можна оштрафувати чи піддати якомусь 
іншому адміністративному покаранню; звільняються від всіх податків, за 
винятком непрямих, які здебільшого включаються в ціну товару або обслу-
говування, від усіх трудових, державних та військових зобов’язань [7, 87].

проте виникає питання: чи не приводить звільнення дипломата від кри-
мінальної, адміністративної та цивільної юрисдикції у країні перебування 
до його повної безкарності у випадку здійснення ним будь-яких правопору-
шень?

особиста недоторканість дипломатичного агента не є абсолютною. 
З аналізу статей 31, 32 віденської конвенції 1961 р. можна зробити висновок, 
що існує дві можливості забезпечення притягнення до відповідальності 
дипломата:

1) імунітет дипломатичного агента від юрисдикції країни перебування 
не звільняє його від юрисдикції акредитуючої держави. прикладом служить 
такий випадок: 25 січня 2001 р. перший секретар посольства рФ в канаді к., 
не впоравшись із керуванням автомобілем, збив двох жінок. поліція не мала 
права провести тест на вміст алкоголю в крові к., але, на її погляд, у к. спо-
стерігалися зовнішні ознаки сп’яніння. поліція запропонувала йому проїха-
ти до відділку, де був складений відповідний протокол, після чого к. повер-
нувся до посольства. через кілька днів його було відкликано і звільнено 
з дипломатичної служби. За поданням канадської сторони генпрокуратура 
рФ порушила кримінальну справу. у березні 2002 р. Московський к. суд 
визнав винним і засудив його до чотирьох років позбавлення волі з відбу-
ванням покарання в колонії поселенні. Що ж до відшкодування матеріальної 
та моральної шкоди, то адвокати родичів жертв інциденту пред’явили позов 
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до канадського уряду на суму 2 млн. доларів сШа, звинувативши його 
в тому, що воно не забезпечило безпеку своїх громадян. уряд погодився ви-
платити необхідну суму з тим, щоб в подальшому отримати відшкодування 
від росії[3, ст.86].

2) акредитуюча держава може відмовитися від імунітету дипломатич-
ного агента. це робиться без його згоди, і дипломат зобов’язаний підкори-
тися такому рішенню. така практика мала місце після трагічного випадку 
у вашингтоні наприкінці 1996 р., коли в результаті автомобільної аварії, 
з вини грузинського дипломата, загинула 16 – річна громадянка сШа. ди-
пломат, як було доведено, перебував за кермом свого авто у стані алкоголь-
ного сп’яніння, і на вимогу департаменту сШа МЗс грузії змушене було 
позбавити свого дипломата імунітету. йому довелося нести кримінальну 
відповідальність за американськими законами [3, ст.87].такий випадок має 
місце, але, як правило, дипломат повертається додому і притягається до 
кримінальної відповідальності як громадянин своєї країни.

Щодо цивільної юрисдикції, то тут віденською конвенцією 1961року 
також передбачені певні виключення. відповідно до ст. 31 дипломатичний 
агент не має імунітетів у випадках: 

а) речових позовів, що відносяться до приватного нерухомого майна, яке 
знаходиться на території держави перебування; 

б) позовів, що стосуються спадкоємства, відносно яких дипломатичний 
агент виступає як приватна особа; 

в) позовів, що відносяться до будь-якої професійної чи комерційної ді-
яльності, яка здійснюється дипломатичним агентом у країні перебування за 
межами своїх офіційних функцій[1].

сьогодні переважна більшість держав забороняє своїм дипломатам володі-
ти приватною нерухомістю у країні перебування, а також займатися приватною 
професійною або комерційною діяльністю. а участь дипломатів у судових 
справах, пов’язаних зі спадщиною, трапляється надзвичайно рідко[4].

імунітет від адміністративної юрисдикції також має свої «межі». часто 
правоохоронні органи держави перебування прив’язують можливість при-
тягнення дипломата до адміністративної відповідальності, якщо останній 
вчинив протиправні дії поза межами своїх повноважень. Наприклад, у сШа 
компетенція суду щодо вирішення зазначеного питання закріплена в законі. 
так, якщо посадова особа вчинила адміністративне правопорушення, МЗс 
має направити запит до дипломатичного представництва чи консульської 
установи щодо того, чи перебувала на той момент ця особа під час виконан-
ня своїх службових обов’язків. Зазвичай такі звернення мають позитивну 
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відповідь, навіть якщо це суперечило реаліям події[8].тому існування тако-
го обмеження de jure має місце, але de facto відсутнє.

до імунітету особистої недоторканності дипломата належить також 
митний імунітет, який містить три основні складові: безперешкодне ввезен-
ня та вивезення предметів особистого користування; звільнення вказаних 
предметів від митного оподаткування; звільнення, у вигляді загального 
правила, особистого багажу дипломата від митного огляду. і навіть таке до-
сить чітке положення поступається місцем основоположному праву люди-
ни – праву на життя. до прикладу, в лондоні було викрадено колишнього 
нігерійського міністра,якого повинні були доставити в Нігерію у валізі. 
Незважаючи на дипломатичні привілеї та імунітет дипломата, валізу від-
крили в аеропорті стенстед. британське МЗс заявило, що «першочерговий 
обов’язок охорони та захисту життя людини» є пріоритеним порівняно 
з принципом недоторканності дипломатичного багажу[5, 63,64].

Я вважаю, що в науці і практиці справедливо має місце думка про те, що 
держава перебування не повинна ігнорувати очевидне зловживання уповно-
важеними особами дипломатичними привілеями та імунітетами, якщо таке 
використання останніх тягне за собою безпосередню загрозу суспільній 
безпеці або фундаментальним правовим благам, в т.ч. життю, фізичній не-
доторканності.

Ще одним доказом того, що принцип особистої недоторканності дипло-
мата не є абсолютним, служить положення про непоширення цього імуніте-
ту на відносини між ним і третіми державами. Єдиним винятком служить 
положення статті 40 віденської конвенції 1961 року, де вказується, що у ви-
падку якщо дипломатичний агент проїжджає через територію третьої дер-
жави, яка видала йому візу, якщо вона є необхідною, або знаходиться на цій 
території на шляху до заняття свого посту чи повертається на цей пост або 
у свою країну, ця третя держава надає йому недоторканість та інші імуніте-
ти, що можуть знадобитися для забезпечення його проїзду чи повернення. 
але такий імунітет надається лише за умови:1) здійснення дипломатичним 
представником офіційних дій; 2) проїзд здійснюється через територію третьої 
держави, оскільки акредитуюча держава і держава перебування не є суміж-
ними; 3) на території третьої держави, через яку здійснюється проїзд, немає 
стану війни. таким чином, третя держава зобов’язана надати право безпере-
шкодного проїзду, яке в свою чергу не включає право зупинки і не діє у разі 
проїзду через територію третьої держави інкогніто [5].

окрім цього, а. в. панов зауважує, що «це стосується також будь-яких 
членів його сім’ї, які користуються привілеями чи імунітетами, котрі супро-
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воджують дипломатичного агента чи рухаються окремо, щоб приєднатися 
до нього або повернутися у свою країну. За подібних обставин, треті держа-
ви не повинні перешкоджати проїзду через їх територію членів адміністра-
тивно-технічного чи обслуговуючого персоналу представництва та членів 
їхніх сімей. треті держави повинні надавати офіційній кореспонденції та 
іншим офіційним повідомленням, що рухаються транзитом, у тому числі 
закодовані або шифровані депеші, такі ж свободу та захист, які надаються 
державою перебування. вони повинні надавати дипломатичним кур’єрам, 
яким видана віза, якщо вона є необхідною, та дипломатичній пошті, що 
рухається транзитом, такі ж недоторканість та захист, які повинна надавати 
держава перебування. без шкоди для їхніх привілеїв та імунітетів усі особи, 
які користуються такими привілеями та імунітетами, повинні поважати за-
кони держави перебування. також вони зобов’язані не втручатися у внутріш-
ні справи цієї держави. всі офіційні справи з державою перебування, ввіре-
ні представництву акредитуючою державою, ведуться із Міністерством за-
кордонних справ держави перебування або через це Міністерство» [2, 
с. 29,30].

таким чином, іу теорії міжнародного права,і на практиці дотримання 
принципу особистої недоторканності дипломата завжди розглядалося як 
найголовніша умова забезпечення нормальної діяльності таких осіб у країні 
перебування. дипломати уособлюють акредитуючу державу, є її символом, 
і, відповідно, будь-яке посягання на них відразу може розглядатися як по-
сягання безпосередньо на таку державу. проте у разі виникнення реальної 
небезпеки для життя, здоров’я інших осіб, а також у разі наявності достатніх 
та обгрунтованих підстав вважати, що дипломатичний агент вчинив злочин 
чи існує загроза вчинення ним злочину, дія такого імунітету може і повинна 
бути обмежена: у першому випадку – державою перебування, в другому – 
акредитуючою державою. Зловживання дипломатом своїм становищем 
є неприпустимим і може підірвати дружні відносини між державами, а тому 
встановлення розумних «меж» особистого імунітету є необхідним важелем 
підтримання стабільності у таких відносинах.
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д. і. романченко1

конЦепЦіЯ норм «беЗпосереднього 
ЗАстосувАннЯ»

основи теорії норм «безпосереднього застосування» були закладені 
в середині XX століття французьким вченим Франсескакісом Ф. 
(FrancescakisF.) який шляхом узагальнення судової практики Франції та 
італії прийшов до висновку про існування особливих матеріально-правових 
норм, що випадають із загальної колізійної схеми визначення застосовува-
ного права у відносинах з іноземним елементом. Не можна сказати, що це 
була абсолютно нова ідея. Ще в XіX столітті Фрідріх карл фон савіньї, який 
запропонував для всіх правовідносин жорсткі колізійні прив’язки, звертав 
увагу на існування законів «строго позитивного, або імперативного харак-
теру», які могли застосовуватися незалежно від колізійних принципів з ме-
тою захисту основоположних принципів країни суду. цю ідею савіньї роз-
винув чарльз брошер в кінці 19 століття, який розділяв норми внутрішньо-
го публічного порядку і міжнародного публічного порядку. але всі ці ідеї 

1  студентка 5-го курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Націо-
нального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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залишалися на другому плані до того часу, як держава не стала активно 
брати участь у приватних відносини і в доктрині міжнародного приватного 
права не стали голосно висловлюватися думки про необхідність модифікації 
традиційного колізійного методу з метою врахування інтересів держав, 
пов’язаних з правовідносинами. тобто ці обставини послужили поштовхом 
для розробки спеціальної теорії імперативних норм або в тій термінології – 
норм безпосереднього застосування[1, c. 31]. 

Загалом, суть теорії можна виразити в декількох тезах:
1. у кожній державі існує особлива категорія матеріально-правових норм 

безпосереднього застосування, які називають імперативними, обов’язковими або 
абсолютними нормами, які застосовуються в правовідносинах з іноземним еле-
ментом незалежно від змісту колізійної норми, що відсилає до іноземного права.

2. Норми безпосереднього застосування самі визначають сферу своєї дії 
за допомогою спеціального «кваліфікуючого елемента», тобто вказівки на 
територіальну та/або персональну сферу дії норми. у саму структуру імпе-
ративної норми включається особливий ознака, що виділяє її із загальної 
маси правових норм. імперативна норма складається з двох частин: матері-
ально-правовий зміст і «кваліфікуючий елемент». але імперативна норма 
може і не мати такої спеціальної структури, а укладати цей імператив в меті, 
для якої ця норма була прийнята. таким чином, суд повинен не тільки уваж-
но розглядати структуру правової норми, а й тлумачити цю норму для ви-
значення її імперативного характеру.

3. імперативні норми виражають особливо значимий для держави інтер-
ес. цей інтерес превалює над спільною метою колізійного методу право-
вого регулювання, тобто досягнення гармонії в прийнятті рішень судами 
різних держав в застосуванні як вітчизняного, так і іноземного права.

4. Як правило, норми безпосереднього застосування зачіпають публічно-
правові відносини і, відповідно, мають публічно-правовий характер. але 
деякі норми безпосереднього застосування зачіпають приватноправову 
сферу. тому наявність публічно-правового аспекту імперативної норми не 
є винятковою ознакою для визначення її правової сили.

5. Норми безпосереднього застосування поширюють свою дію тільки на 
певну сферу, частину правовідносини, але не на всі правовідносини в ціло-
му. до тих же сфер даних правовідносин, які не підпадають під дію імпера-
тивної норми, буде застосовуватися свій колізійних статут, тобто свій ком-
петентний правопорядок, який визначається на основі колізійної норми.

родоначальник «теорії норм безпосереднього застосування» Франсіска-
кіс наступним чином визначає ці норми: «це норми, дотримання яких необ-
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хідно з метою забезпечення захисту політичної, соціальної та економічної 
організації конкретної держави»[2, c. 11].

слід зауважити, що такий критерій не вирішує проблему чіткого виді-
лення норм безпосереднього застосування із загальної маси нормативно-
правового матеріалу. Є підстави зробити висновок про те, що в сучасних 
умовах розвитку суспільства будь-яка правова норма, а не тільки норма ім-
перативна, висловлює будь-який державний інтерес політичного, соціаль-
ного чи економічного характеру. Якраз в цьому і полягає певне слабке місце 
теорії Франсіскакіса, яке полягає в тому, що на практиці важко визначити, 
чи є норма нормою безпосереднього застосування чи ні, тому що не завжди 
в її тексті простежується «кваліфікуючу елемент». Як зазначає французький 
вчений Майєр п. (MayerP.), «законодавець не завжди ускладнює себе визна-
ченням сфери застосування розроблюваних ним норм … очевидно, що 
визначення чітких меж категорії норм безпосереднього застосування є дуже 
складним завданням» [3, c. 87,88].

але зазначений недолік не зменшує значення теорії «норм безпосеред-
нього застосування» і не може служити підставою для відмови від даної 
теорії. концепція імперативних норм відображає об’єктивну реальність 
і ефективно служить захисту інтересів держави, що має зв’язок з конкрет-
ними правовідносинами або на стадії виникнення, зміни або припинення 
правовідносин, або на стадії судового розгляду.

Як правило, вирішення питання розмежування норм безпосереднього 
застосування від всіх інших норм лягає на розсуд суду при розгляді конкрет-
них фактичних обставин. Звичайно, цей момент вносить елемент неперед-
бачуваності, однак, він усуває основний недолік колізійного методу, що 
полягає у відсутності обліку конкретних фактичних обставин і, відповідно, 
призводить до винесення більш справедливого судового рішення.

основним критерієм віднесення норм до норм безпосереднього застосу-
вання є намір законодавця, що полягає в цілі правової норми, що робить не-
можливим застосування до певного фактичного складу норм іноземного права.

отже, загальний висновок полягає в тому, що теорія Франcіскакіса за-
пропонувала новий метод визначення застосовуваного права, доповнивши 
і скорегувавши традиційні колізійний та матеріально-правовий методи.
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м. с. рябовол1

міжнАродні оргАніЗАЦіЇ Як суб’Єкти 
міжнАродного прАвА

процеси глобалізації та інтеграції, які охопили сьогодні всі сфери жит-
тя соціуму, вимагають створення адекватного механізму регулювання від-
повідних відносин. його дієвим інструментом є міжнародні організації. 

Згідно з доктриною міжнародного права і практикою реалізації його 
норм, міжнародні організації є суб’єктами міжнародного права. такий їх 
статус закріплено віденськими конвенціями 1975 р. і 1986 р. про представ-
ництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсаль-
ного характеру (п. 4 ст. 2) та про право договорів між державами і міжна-
родними організаціями або між міжнародними організаціями (ст. 3). Знайшов 
він своє відображення й у консультативному висновку Міжнародного суду 
ооН «про відшкодування збитку, понесеного на службі ооН» від 1949 р. 
й у подальшій практиці суду.

у теорії міжнародного права усіх його суб’єктів поділяють на дві категорії: 
первинні (основні) та похідні (вторинні). Міжнародні організації є похідними 
і створюються первинними, тобто державами або народами (націями). у свою 
чергу, міжнародні організації також поділяють на дві групи: міждержавні (між-
урядові) організації (далі – ММуо, наприклад, ооН, Нато, обсЄ, Єс, МвФ), 
засновниками і членами яких є держави; міжнародні неурядові організації 
(далі – ММНо, наприклад, Міжнародна торговельна палата, спілка міжнарод-
них ярмарків), що об’єднують фізичних або юридичних осіб, діяльність яких 
здійснюється поза межами офіційної зовнішньої політики держав.

Якщо у фахівців не викликає сумнівів, що ММуо – повноцінний суб’єкт 
міжнародного права, то з приводу визнання чи спростування такого статусу 

1 студент 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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у ММНо у науці міжнародного права продовжується дискусія. у. ільницька 
зокрема зазначає, що вплив недержавних (неурядових) інститутів зростає. 
їх кількість (сьогодні їх понад 37 тисяч) значно перевищує кількість ММуо 
і вони відіграють не менш важливу роль. Неурядові структури впливають 
на світовий політичний процес як у глобальному, так і регіональному ви-
мірах, репрезентують широкі суспільні інтереси, що виходять за межі окре-
мих держав, здійснюють безпосередній тиск на уряди, контролюють вико-
нання міжнародних угод, забезпечують аналіз та експертну оцінку політич-
них проблем, сприяють ефективності та оптимізації міжнародного 
співробітництва [2, с. 84].

основна увага у нашому дослідження сконцентрована на ММуо. вони 
створюються первинними суб’єктами міжнародного права на основі угоди 
між ними. для ММуо такі угоди відіграють роль засновницьких актів, в яких 
визначаються мета і завдання організації, її структура, порядок організації 
та діяльності, компетенції, в межах яких вони і повинні діяти. специфіка 
правоздатності міжнародних організацій наразі полягає в тому, що вони, на 
відміну від держави, не можуть бути стороною у спорі, який розглядається 
Міжнародним судом ооН. водночас, деякі спеціалізовані установи, зазна-
чає Я. вільчак, володіють правом на запит до цього органу, на консультатив-
ний висновок з юридичних питань з дозволу генеральної асамблеї ооН. 
при цьому запит не повинен виходити за межі їх компетенції, інакше, Між-
народний суд ооН може відмовити у висновку. такий дозвіл був наданий 
більше, ніж двадцяти органам і організаціям, що діють на постійні основі 
[1, с. 283]. припиняється правосуб’єктність міжнародної організації як 
суб’єкта міжнародного права за рішенням держав-членів, які її створили. 
у таких випадках може виникнути питання про правонаступництво щодо 
майна, фондів, деяких функцій цих організації, однак, відповідний механізм 
не розроблений.

Науковці пропонують різні визначення поняття міжнародної організації. 
у навчальному посібнику [3, с. 9] міжнародну організацію визначено як 
об’єднання держав, установ, фізичних осіб, що спільно реалізують програ-
му або мету на основі певних правил, процедур і діяльність яких виходить 
за національні кордони. це визначення достатньо широке, охоплює як 
ММуо, так і ММНо. автори навчального посібника [5, с. 190] звужують 
поняття міжнародної організації до ММуо і тлумачать її як стабільну фор-
му міжнародних відносин, що включає, як правило, контрагентів принаймні 
з трьох держав і має узгоджені її учасниками цілі, компетенцію діяльності, 
власні органи, специфічні організаційні інституції. в. Муравйов розглядає 
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міжнародну організацію як об’єднання держав, що створене на основі між-
народної угоди, має колективні органи, самостійну волю і відповідає ви-
могам міжнародного права [4, с. 114]. 

аналіз викладених вище та інших визначень дозволив виокремити осно-
вні ознаки міжнародних організацій, а саме: договірна основа; наявність 
визначених цілей; відповідна організаційна структура; самостійні права та 
обов’язки; заснування і діяльність відповідно до міжнародного права. крім 
цих ознак, міжнародні організації позначаються й іншими. 

Найбільш повний перелік ознак, які складають зміст поняття міжнарод-
ної організації, склав в. Муравйов [4, с. 114–122]. він вказав на такі їх 
специфічні риси, як: наявність членського складу, установчих документів, 
власної волі, колективних органів, міжнародної правоздатності, права по-
сольства, права на привілеї та імунітети, відповідність вимогам міжнарод-
ного права, здатність брати участь у міжнародній нормотворчості та здатність 
заявляти міжнародно-правові претензії й нести міжнародну відповідальність. 
їх сутність викладено нижче.

Міжнародна організація формується трьома і більше державами. За на-
явності меншої кількості держав виникають їх спілки, об’єднання, але не 
міжнародні організації. останні створюються з метою колективного вирі-
шення певних завдань, для координації їх зусиль у певній галузі, наприклад 
у політичній (обсЄ), військовій (Нато), науково-технічній (Європейська 
організація ядерних досліджень), економічній (Єс), валютно-фінансовій 
(Міжнародний банк реконструкції і розвитку, МвФ), соціальній (Моп), 
медичній (вооЗ) тощо. водночас на міжнародній арені є організації, що 
уповноважені координувати діяльність держав практично в усіх сферах, 
наприклад ооН. 

Міжнародні організації мають створюватися на правомірній основі, на 
підставі міжнародного договору (статуту, конвенції, угоди, протоколу тощо), 
сторонами якого є суверенні держави. установчі документи організацій по-
винні відповідати загальновизнаним принципам і нормам міжнародного 
права, насамперед принципам jus cogens. 

особливістю компетенції міжнародної організації є те, що її права та 
обов’язки похідні від прав і обов’язків держав-членів. Межі і сфери діяль-
ності організації закріплюються в її установчому акті, резолюціях вищих 
і виконавчих органів, угодах між організаціями. разом з тим, у процесі 
своєї діяльності міжнародна організація набуває свої (самостійні) права 
і обов’язки. це дає підстави говорити про її автономну волю, відмінну від 
волі держав-членів
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Міжнародні організації мають інституціональну будову, організаційну 
структуру. її утворюють постійні органи (основні і допоміжні) та штаб-
квартира. Зазвичай вищим органом є сесія (асамблея, конгрес), що склика-
ється один раз на рік-два. практично всі організації мають постійні або 
тимчасові виконавчі органи (ради) з різноманітним правовим статусом 
і компетенцією. адміністративний апарат очолюється виконавчим секрета-
рем (генеральним директором) організації. 

для міжнародної організації характерним є прийняття рішень та набут-
тя ними юридичної чинності за спеціально розробленою процедурою. 

Міжнародні організації, як правило, не мають своєї території і розташо-
вані на території держави-члена, а іноді й не члена організації. Наразі при-
вілеї та імунітети забезпечують організації незалежність від влади держави 
перебування, створюють сприятливі умови для здійснення функцій. обсяг 
і зміст привілеїв та імунітетів регламентується спеціально укладеними уго-
дами між державами-членами, а також між організацією та країною пере-
бування. 

право посольства міжнародної організації реалізується у двох аспектах: 
право організацій направляти своїх представників у держави та до інших 
міжнародних організацій(активне право посольства); право мати при собі 
представників інших суб’єктів міжнародного право (пасивне право посоль-
ства). правовий статус таких представників визначається угодами відповід-
них сторін, а також постановами міжнародних організацій.

положення про відповідальність міжнародних організацій можуть за-
кріплюватися в міжнародних угодах, як: договір про припинення діяльнос-
ті держав щодо дослідження і використання космічного простору, включа-
ючи Місяць та інші небесні тіла, від 1967 р.; конвенція про міжнародну 
відповідальність за збитки, заподіяні космічними об’єктами, від 1972 р. тощо.

Міжнародні міждержавні (міжурядові) організації різноманітні, що зу-
мовило необхідність проведення їх класифікації. у науці міжнародного 
права [3, с. 14–6; 4, с. 132–159; 5, с. 190–194] їх класифікують за різними 
критеріями.

За предметом (характером) діяльності їх поділяють на: універсальні, 
політичні, економічні, кредитно-фінансові, військово-політичні, з питань 
охорони здоров’я, культури, торгівлі. 

За колом учасників (географічним поширенням) – глобальні, регіональ-
ні, субрегіональні, міжрегіональні. членами глобальних організацій є прак-
тично всі держави світу (ооН), регіональних – певного географічного регі-
ону (організація американських держав), субрегіональних – групи держав 



274

одного географічного регіону (організація чорноморського економічного 
співробітництва), міжрегіональних – держави різних географічних регіонів 
світу (обсЄ). 

За порядком прийняття нових членів міжнародні організації функціону-
ють як відкриті та закриті. відповідно до статутних документів відкритих 
організацій, будь-яка держава може стати їх членом за умови, що вона поді-
ляє цілі і принципи, задекларовані в статутних документах. членами закри-
тих – конкретні учасники, кількість яких чітко обумовлена в статутних до-
кументах, в яких передбачені і спеціальні умови та процедури для вступу. 
до закритих організацій нових членів приймають тільки по запрошенню 
засновників організації.

За сферами діяльності (функціональною спрямованістю) існують між-
народні організації із загальною та спеціальною компетенцією. організації 
із загальною компетентністю (ооН, обсЄ, Єс тощо) уповноважені роз-
глядати всі питання міжнародного життя. повноваження організацій із 
спеціальною компетенцією (вооЗ, Моп, опек, сот тощо) обмежуються 
певною сферою.

у теорії виокремлюють організації за цілями і принципами їх 
діяльності:правомірні, які створюються відповідно до міжнародного права, 
та протиправні, створені з порушенням загальновизнаних норм міжнарод-
ного права з цілями, що суперечать інтересам міжнародного миру і міжна-
родної безпеки. однак, у практиці міжнародних відносин організації остан-
нього виду наразі відсутні. 

отже, міжнародні організації як суб’єкти міжнародного права беруть 
участь у суспільних відносинах, урегульованих нормами міжнародного 
права і мають відповідні юридичні права і обов’язки, спеціальну 
правосуб’єктність. її обсяг зумовлено конкретними завданнями і цілями, 
закріпленими державами- членами в установчому акті організації. суттєвою 
властивістю міжнародних організацій є також їх здатність до самостійних 
міжнародних дій, наприклад, створення міжнародно-правових норм, неза-
лежне здійснення прав та обов’язків тощо.
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А. с. рядних1

можливість усиновленнЯ дитини 
одностАтевими пАрАми: ЗАрубіжниЙ досвід 

тА перспективи в укрАЇні

сучасний розвиток допоміжних репродуктивних технологій, а також 
зміна сімейних форм, як і лібералізація ставлення до одностатевих союзів, 
ставлять на порядок денний питання правового опосередкування відносин, 
які складаються в родинах, що створені особами однієї статі та які разом 
виховують дітей [1, с. 157]. одним з можливих варіантів появи дитини в од-
ностатевій парі є усиновлення.

проблема виховання дітей в одностатевих союзах мало досліджена 
в сучасній юридичній науці, а висловлені з приводу цього думки є доволі 
різновекторними. так, соціологічні дослідження показують, що такі пари 
набагато частіше виказують бажання усиновити і виховати дитину-інваліда, 
дитину, яка інфікована віл або «складних» (неблагополучних) дітей стар-
шого віку. у результаті багаторічних досліджень також встановлено, що діти 
в таких сім’ях не становляться частіше гомосексуальними, аніж і різноста-
тевих. Не дивлячись на це, опоненти подібної практики усиновлення та 
виховання стверджують, що добробут дитини в таких союзах під загрозою, 
бо, на їх думку, існує зв’язок між гомосексуальністю та педофілією, а також 
через те, що в таких родинах відсутня рольова модель протилежної статі [2].

Як відомо, 27 листопада 2008 р. у страсбурзі було підписано Європей-
ську конвенцію про усиновлення дітей (переглянуту). 15 лютого 2011 р. 

1 студентка 5курсу господарсько-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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верховна рада україни прийняла Закон україни «про ратифікацію Європей-
ської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої)», що сприяє запрова-
дженню сучасних правових стандартів у сфері усиновлення з метою макси-
мального врахування найвищих інтересів дитини. відповідно до ч. 1 ст. 7 
конвенції закон дозволяє усиновлювати дитину: 1) двом особам різної статі; 
2) які перебувають у шлюбі між собою або 3) які перебувають у зареєстро-
ваному партнерстві, якщо такий інститут існує; 4) одній особі. 

проте, згідно із роз’ясненням Міністерства юстиції україни, зазначена 
стаття дає право (а не встановлює обов’язок) державам, враховуючи їх на-
ціональне законодавство, поширювати дію цієї конвенції на одностатеві 
відносини [4]. адже ч. 2 ст. 7 конвенції закріплює, що держави можуть по-
ширювати дію цієї конвенції на одностатеві пари, які одружені або пере-
бувають у зареєстрованому партнерстві. вони також можуть поширювати 
дію цієї конвенції на різностатеві й одностатеві пари, які разом проживають 
у постійних стосунках. Законодавством україни передбачено, що особи, які 
не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дити-
ну. при цьому ст. 21 сімейного кодексу україни визначено, що шлюбом 
є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реє-
страції актів цивільного стану. тобто, в україні одностатеві шлюби не є ле-
галізованими і одностатеві пари не можуть бути усиновлювачами однієї і тієї 
самої дитини. 

ряд європейських країн, як і україна, не легалізували одностатеві 
шлюби та усиновлення дітей особами однієї статі. Зокрема, законодавство 
республіки польща, як і законодавство україни, визначає поняття шлюбу 
виключно як союз чоловіка і жінки. відповідно до ст. 18 конституції рес-
публіки польща, шлюб, як союз чоловіка і жінки, материнство та батьків-
ство перебувають під охороною і захистом держави. З даного положення 
випливає, що шлюб не може укладатися між особами однієї статі. поло-
ження ч. 1 ст. 1 кодексу про сім’ю і опіку республіки польща теж свідчить 
про те, що шлюб розуміється як союз чоловіка і жінки. а згідно із ч. 1 ст. 
115 кодексу лише особи, що перебувають у шлюбі між собою, можуть 
усиновити одну і ту ж дитину. аналогічна стаття міститься і в сімейному 
кодексі україни. 

З положень конституції республіки болгарія також випливає, що одно-
статеві шлюби не є легалізованими. так, ч. 1 ст. 46 конституції республіки 
болгарія встановлює, що шлюбом є вільний союз чоловіка і жінки. лише 
офіційний шлюб визнається законним. відповідно до ч. 1 ст. 81 сімейного 
кодексу болгарії ніхто не може бути усиновлений двома особами, якщо вони 
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не є подружжям. отже, в республіці болгарія одностатеві пари також не 
мають право на усиновлення. 

ряд зарубіжних країн пішли іншим шляхом. канада стала четвертою 
країною в світі, яка легалізувала одностатеві шлюби та усиновлення дітей 
одностатевими парами. канадський Закон про шлюби (Civil Marriage 
Act) містить гендерно нейтральне визначення шлюбу: згідно із ст. 2 шлюбом 
визнається законний союз, для цивільних потреб, двох осіб за винятком ін-
ших союзів. правове регулювання інституту усиновлення здійснюється 
переважно на локальному рівні (на рівні провінцій). усиновлення дітей 
одностатевими парами легалізоване на території всіх провінцій канади. 
відповідно до ст. 5 Закону про усиновлення (Adoption Act) провінції бри-
танська колумбія, дитина може бути усиновлена однією особою чи двома 
особами разом; кожен усиновлювач повинен бути резидентом провінції 
британська колумбія. 

таким чином, законодавство британської колумбії (канада), на відміну 
від законодавства україни, не висуває особам, що усиновлюють одну і ту 
ж дитину, вимоги перебування у шлюбі чи постановлення рішення суду про 
усиновлення ними дитини, якщо такі особи проживають однією сім’єю.

Франція стала чотирнадцятою країною в світі і дев’ятою в Європі, яка 
легалізувала одностатеві шлюби та усиновлення дітей одностатевими пара-
ми. прийнятий 17 травня 2013 р. Закон, що дозволяє шлюб між одностате-
вими парами № 2013–404, надає право вступати в шлюб одностатевим парам, 
що проживають у Франції, включаючи іноземців, за умови, що хоча б один 
з партнерів має місце постійного проживання у Франції чи є резидентом 
Франції. також визнаються одностатеві шлюби, укладені за кордоном до 
прийняття Закону. після прийняття відповідного закону були внесені зміни 
до цивільного кодексу Франції. стаття 143 цивільного кодексу встановлює, 
що шлюб може бути укладений між двома особами протилежної статі чи 
однієї статі9. Закон № 2013–404 надає право одностатевим парам усиновлю-
вати одну і ту ж дитину, а також усиновлювати дитину, батьком, матір’ю, 
усиновлювачем якої є другий із подружжя [3, с. 108,109].

варто зауважити, що в практиці Європейського суду з прав людини також 
не знайдено єдиного підходу до питання усиновлення дітей одностатевими 
парами та взагалі ставлення до одностатевих стосунків. так, наприклад, 
сформувавши по справі «крістінгудвін (Christine Goodwin) проти 
об’єднаного королівства» висновок про те, що якщо держава погоджується 
на лікування транссексуала, то вона повинна визнавати і наслідки, пов’язані 
зі зміною статі. разом з тим, при вирішенні схожих з точки зору морально-
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юридичного аспекту справи, Європейський суд зазначив, що багаторічний 
зв’язок жінки, яка має дитину, з її партнеркою-лесбіянкою несумісна з по-
няттям сімейних відносин, не дивлячись на те, що вона фактично приймає 
участь у виконанні батьківських функцій [5, с. 215].

усиновлення є не тільки формою особистого влаштування, а й також 
однією із засад створення сім’ї (ч. 4 ст. 3 сімейного кодексу україни). по-
збавлення особи права на створення сім’ї чи усиновлення на підставі того, 
що вона є представником лгбт-спільноти, є порушенням принципу рівності, 
передбаченим Загальною декларацією прав людини, конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод, декларацією принципів рівності, 
декларацією принципів толерантності, конституцією україни тощо. 

відповідно до ст. 7 Загальної декларації прав людини всі люди рівні 
перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний захист їх за-
коном. усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискри-
мінації, що порушує цю декларацію, і від якого б то не було підбурювання 
щодо дискримінації. ряд міжнародних нормативно-правових документів 
визначає перелік ознак, за якими не можуть встановлюватися привілеї чи 
обмеження. так, за п. 5 ч. 2 декларації принципів рівності такими ознаками 
є сексуальна орієнтація та статева ідентичність. таке ж положення містить 
преамбула Монреальської декларації. 

позиція противників усиновлення одностатевими парами полягає в тому, 
що діти в гомосексуальних сім’ях не будуть виховуватись у тій структурі 
сім’ї, яку соціальна наука визначила як найкращу для дітей. проте більшість 
досліджень гомосексуальних сімей з дітьми показує, що діти не страждають 
від однакової статі їх батьків. у міжнародному праві зазначено, що право 
дитини виховуватися в сім’ї є центральним, адже сім’я є природним серед-
овищем для зростання та добробуту дітей. конвенція про права дитини також 
вимагає, щоб держави-учасниці забезпечували дітям, котрих не можуть 
виховувати їх біологічні батьки, відповідну заміну та захищали дітей від 
умов, що характерні для спеціальних закладів. у ній стверджується, що 
дитина, яка залишилася без батьків, «має право на особливий захист і допо-
могу», «альтернативне виховання» (ст. 20) та «такий захист і піклування, які 
потрібні для її благополуччя» (ст. 3). основні принципи прав людини нада-
ють дітям право виховуватися у сім’ї. діти, які залишилися без батьків, 
мають право на всиновлення у разі наявності справжньої сім’ї, що охоче їх 
усиновити. 

безумовно, сприйняття українським суспільством одностатевих шлюбів 
та можливості виховання дітей у таких союзах – це довготривалий процес, 
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оскільки крім об’єктивної сучасної реальності в нашій державі, як і в бага-
тьох країнах сНд, інший менталітет, ставлення до інституту родини не 
тільки в світській, а й у релігійній спільноті. однак, на наш погляд,надання 
одностатевим парам права на усиновлення є не тільки реалізацією консти-
туційного принципу рівності, а й реалізацією права дитини виховуватися 
в сім’ї, що сприяє утвердженню міжнародних стандартів прав людини.
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на асамблея ооН займає центральне місце в структурі органів ооН в якос-
ті головного дорадчого, директивного і представницького органу, рада 
безпеки ооН (далі – рб, або рб ооН) несе головну відповідальність за 
підтримання міжнародного миру та безпеки, і є єдиним органом ооН, що 
має право на легальне введення санкцій, проведення воєнних операцій та 
операцій з підтримання миру, а рішення (резолюції) рб обов’язкові для всіх 
держав- членів ооН. рішення всіх інших органів, включаючи генеральну 
асамблею, носять лише рекомендаційний характер [1]. для прийняття рі-
шення ради безпеки по суті питання потрібно дев’ять голосів, проте кожен 
з 5 – ти постійних членів ради безпеки має право вето: якщо він голосує 
проти, рішення не приймається.

Незважаючи на свою унікальність, рада безпеки протягом останніх25 ро-
ків вважається одним із найбільш неефективних інститутів ооН, не здатним 
в своєму сучасному вигляді забезпечувати колективну безпеку перед загро-
зами, що зростають [2, с. 137], що особливо чітко показали «сирійська 
криза» та збройна агресія росії проти україни, коли країна-агресор, будучи 
постійним членом рб ооН і, зловживаючи своїм правом вето, успішно 
блокує з весни 2014 року усі резолюції ради безпеки з осудженням дій росії. 
в ситуації найгострішої кризи безпеки в Європі з часів другої світової війни 
та наочної демонстрації безсилості головної міжнародної інституції з під-
тримання миру та безпеки, з особливою і не бувалою до цього гостротою 
постає питання про необхідність реформування ради безпеки ооН [3, с. 2,3].

розгляд проблемних питань реформування ради безпеки ооН становить 
мету даної роботи.

останній раз реформування рб відбулося в 1963 році, коли, у зв’язку із 
збільшенням кількості країн-членів ооН з 51 в 1945 році до 112 в 1963, була 
внесена поправка до ст. 23 статуту ооН, відповідно до якої кількість членів 
ради безпеки збільшувалась з 11 до 15. при цьому, однак, не змінилася 
кількість постійних його членів.

цілеспрямований процес реформування рб ооН почався тільки 
в 1997 році з доповіді генерального секретаря ооН кофі аннана»оновлення 
організації об’єднаних Націй: програма реформи», яка містила основні прин-
ципи і напрями реформи рб. у 2004 році в доповіді групи високого рівня 
з питань загроз, викликів і змін»більш безпечний світ: наша спільна відпові-
дальність», генеральній асамблеї було запропоновано дві моделі реформу-
вання ради безпеки ооН, які до сьогодні є в центрі світових дискусій. 

Модель «A» передбачає шість нових постійних місць (2 – від африки, 
2 – від азіатсько-тихоокеанського регіону, 1 – від Європи, 1 – від америки), 
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але ніякого додаткового права вето, і три нових непостійних місця на дво-
річний термін, які розподілятимуться між основними регіональними зонами. 
Модель «B» не передбачає ніяких нових постійних місць, але передбачає 
створення нової категорії у вигляді восьми місць напівпостійних членів, яких 
мають вибирати на 4 роки з можливим переобранням, і одного нового непо-
стійного місця на дворічний (і не поновлюваний) термін, які розподіляти-
муться між основними регіональними зонами за певною пропорцією [3, 
с. 6,7].

правомірність і необхідність розширення складу ради безпеки визна-
ються сьогодні переважною більшістю країн [4]. проте погляди розходяться 
з практичних питань: на скільки треба збільшити цей орган і хто має отри-
мати статус постійного члена.

сьогодні нараховується п’ять проектів резолюцій генеральної асамблеї 
ооН, у яких пропонуються проекти реформ ради безпеки, запропоновані 
як окремими членами ооН, так і коаліціями держав-членів ооН. гостро 
дискусійними в них є питання категорій членства та регіонального пред-
ставництва в оновленій рб, статусу права вето (збереження, розширення, 
скасування, обмеження), оптимальних меж збільшення кількісного складу 
рб, її робочих методів та інструментарію, і нарешті питання відносин між 
радою безпеки та генеральною асамблеєю ооН. Найбільш проблемними 
питаннями реформування рб ооН виступають пропозиції розширення 
складу ради безпеки та проблеми права вето [5, с. 16].

основними претендентами на нові постійні місця в рб ооН вважають-
ся бразилія, Німеччина, індія та Японія, які в 2004 році домовилися об’єднати 
зусилля в цьому напрямку, для чого створили так звану «велику четвірку» 
(G4) [6, с. 10]. додатковою підставою для збільшення чисельного складу рб 
ооН є так званий «каскадний ефект» – проблема переважної участі постій-
них членів ради безпеки в роботі інших органів ооН, при призначенні на 
високі керівні посади в системі організації, на шкоду іншим державам-чле-
нам ооН.

пропонуються для обговорення ще два варіанти реорганізації рб ооН. 
великобританія і Франція, а також африканський союз підтримують ідею 
збільшити кількість постійних членів рб до 11, а непостійних до 13, при 
цьому сШа пропонують обов’язкове включення до рб, як мінімум, одного 
представника африканського континенту. інша група країн, що включає 
аргентину, іспанію, італію, канаду, колумбію, Малайзію, Мексику, пакис-
тан і південну корею, туреччину і деякі скандинавські і латиноамериканські 
держави, об’єднані в так званий «кавовий клуб», підтримують ідею ство-
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рення трирівневої системи, додаючи до існуючих типів членів («постійні», 
«непостійні») ще один – «напівпостійні» члени, що обираються на 5 років 
з правом переобрання. жоден з цих варіантів, однак, не передбачає збіль-
шення кількості членів ради безпеки, які володіють правом вето [6, с. 12]. 

докорінна проблема реформування ради безпеки полягає в суперечності 
між правомірним розширенням членського складу цього органу і загрозою 
втрати його ефективності. цілком очевидно, що збільшення кількості постій-
них членів розширило б можливості застосування права вето і створило б до-
даткові труднощі на шляху до оперативного ухвалення рішень. позбавлення 
ж права вето було б дискримінацією відносно нових постійних членів .

пропозиції щодо права вето теж радикально різняться: значна кількість 
держав наполягають на скасуванні цього права (наприклад, італія, венесу-
ела, ірак, україна тощо), інші – на поширенні права вето на нових постійних 
членів (держави африки, країни «великої четвірки»: бразилія, індія, Німеч-
чина та Японія тощо), треті – на певному обмеженні права вето (наприклад, 
наділення постійного члена ради безпеки ½ вето, яке спрацьовує лише за 
умови одночасного його накладання на проект резолюції двома або більше 
постійними членами рб ооН) [7, с.48]. Франція пропонує, зокрема, не ко-
ристуватися постійним членам рб правом вето у випадках, пов’язаних із 
масовим знищенням людей. бо інакше, за висловом президента україни 
петра порошенка, право вето стає ліцензією на вбивство у випадках зброй-
них конфліктів й терористичних актів. деякі держави вважають, що існую-
чий стан речей є найкращим варіантом і категорично проти будь-яких змін 
в праві вето (росія, китай та інші) [6, с. 12–14].

Якщо узагальнити більшість з існуючих проектів реформи ради безпеки 
ооН, то такий «усереднений» проект може виглядати наступним чином:

– чисельність. перспективною уявляється пропозиція збільшення кіль-
кості членів рб на десять, що складе 25 членів, оскільки вихід за ці кількіс-
ні межі негативно позначиться на ефективності діяльності ради безпеки.

– вибори нових членів рб ооН. перспективною уявляється пропозиція 
обирати представників від регіональних груп і всередині таких груп, від-
ходячи від процедури генеральної асамблеї. думаємо, що дана пропозиція 
в підсумку отримає широке схвалення між членами ооН.

– Нові постійні члени. Найбільш загальна пропозиція з розподілу нових 
постійних місць за регіонами світу виглядає так: 1) два від держав африки 
(найвірогідніше, Нігерія та пар); 2) два від держав азії (найвірогідніше, 
індія та Японія); 3) одне від держав латинської америки та карибського 
басейну (найвірогідніше, бразилія); 4) одне від держав Європи (найвірогід-
ніше, Німеччина).
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– Нові непостійні члени. Найбільшою підтримкою користується схема 
регіонального представництва: 1) одне від держав африки; 2) одне від дер-
жав азії; 3) одне від держав латинської америки та карибського басейну; 
4) одне від держав східної Європи.

Як показало життя, реформа ради безпеки є наріжним каменем онов-
лення ооН і в той же час – найскладнішим елементом її перебудови. будь-яка 
зміна статуту ооН вимагає прийняття поправок двома третинами голосів 
членів генеральної асамблеї та ратифікації таких поправок. Як зазначає ст. 
108 статуту ооН, поправку до нього можна внести у випадку згоди всіх 
постійних членів ради безпеки [1]. тобто, проект повинен набрати 129 або 
більше голосів членів ооН. але сьогоднішні коаліції держав, що пропо-
нують проекти реформ рб, нараховують максимально від 40 до 60 членів, 
а пошук необхідних союзників наштовхується на гостру конкурентну бо-
ротьбу всередині регіональних груп та між ними [7, с. 48].

в таких обставинах, на нашу думку, найближчим часом, очікувана 
з 1997 року, повноцінна реформа ради безпеки ооН не відбудеться, що 
в умовах сьогоднішніх глобальних викликів (безпекових, кліматичних, гу-
манітарних, економічних тощо)може породити ще гострішу кризу ооН.
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г. м. салдан1

міжнАроднА прАвосуб’Єктність ФіЗичноЇ 
особи

в сучасній теорії міжнародного права проблема правового становища 
фізичної особи як його суб’єкта є однією з найбільш дискусійних. Єдино-
го розуміння сутності суб’єктів міжнародного права, яку б підтримувала вся 
світова спільнота, наразі немає, і це питання досі залишається відкритим. 

більшість міжнародних доктрин до середини хх століття не класифіку-
вали індивіда як самостійного суб’єкта міжнародного права, тому що вва-
жалося, що правосуб’єктність фізичних осіб є одним ізелементів 
правосуб’єктності держави в цілому (з якою вони пов’язані відносинами 
громадянства) і повністю входить до її складу. у радянській науці міжнарод-
ного права взагалі це розцінювалося як втручання у внутрішні справи дер-
жави [1, с.42], а людина вважалася такою, що посягає на міжнародно-право-
ві відносини [2, с.200].

але в останні роки існування класичного міжнародного права (від вест-
фальського миру 1648 р., і до гаазьких конференцій миру 1898 та 1906–
1907 рр.) почалось стрімке реформування міжнародного права, включення 
до нього низки нових доктрин; зросла кількість багатосторонніх міжнарод-
но-правових договорів і конвенцій. Наприклад, почалося визнання в якості 
суб’єктів міжнародного права так званих «вільних міст» – кракова (1815–
1846 рр.).

Зі створенням ліги Націй (1919–1920 рр.) почався новий, сучасний пе-
ріод міжнародного права. і однією з його характерних особливостей стало 
виникнення дискусій щодо визнання нових, нетипових для минулого пері-
оду суб’єктів. Насамперед, це міжнародні неурядові організації, транснаці-
ональні корпорації і фізичні особи. особливо гостро проблема прав людини 
постала після другої половини хх століття, і з кожним роком міжнародне 
співтовариство все більше уваги стало приділяти саме цьому питанню. 

один з найвідоміших філософів хх сторіччя жак Марітен в контексті 
кризової ситуації на міжнародному просторі після другої світової війни 
в своїй праці «людина і держава» писав: «держава є ніщо інше, як орган, 
якому дано право використовувати владу і примус, орган, в який входять 
експерти в області громадського правопорядку та добробуту, – інструмент 

1 студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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на службі людини. Змушувати людину служити цьому інструменту є полі-
тичним збоченням. людина як індивід існує для політичного суспільства, 
а політичне суспільство існує для людини як особистості. Не людина існує 
для держави; навпаки – держава існує для людини» [3, с.53].

одним із перших прибічників визнання індивіда окремим автономним 
суб’єктом міжнародного права був також видатний юрист герш лаутерпахт 
[4, с.45], який належить до числа видатних вчених-міжнародників. він брав 
участь у розробці статуту Нюрнберзького трибуналу; згодом видав низку 
визначних наукових праць в області міжнародних відносин. він став автором 
дослідження «Міжнародне право і права людини», в якому розкрив 
невід’ємний зв’язок міжнародного права з правами людини. 

поява на світ цієї монографії була обумовлена тим, що на час її виходу 
(1950 р.)вчених –прихильників визнання індивіда носієм міжнародних прав 
і обов’язків було менше 1 % [4, с.45]. в радянському союзі лаутерпахта 
звинуватили в потуранню імперіалізму, професор с. б. крилов так відповів 
на вихід його монографії: «спроба зображувати фізичну й юридичну особу 
як суб’єкта міжнародного права надзвичайно поширена тепер у буржуазній, 
особливо англо-американській, юридичній літературі; вона диктується на-
маганням підвести «наукову» базу під інтервенціоністську політику, яку 
проводять у першу чергу сполучені Штати америки. Зображуючи фізичну 
й юридичну особу як суб’єкта міжнародного права, англо-американські 
юристи тим самим протиставляють таких осіб державі, принижують прин-
цип державного суверенітету і розчищають собі дорогу для втручання 
у внутрішні справи інших держав» [5, с.73]. 

і на противагу думкам, висловленим у працях лаутерпахта та його при-
бічників, радянські вчені почали пропагувати теорію, за якою тільки держа-
ва може бути належним суб’єктом міжнародного права. такі вчені, як 
с. б. крилов, Ф. і. кожевніков, л. а. Моджорян були категорично проти 
визнання людини носієм міжнародної правосуб’єктності. вони вбачали 
в державі носія суверенітету і єдиного належного суб’єкта міжнародного 
права. одним з аргументів на користь цього з боку радянських правників 
було визначення суб’єкта міжнародного права як носія міжнародних прав та 
обов’язків, що випливають з міжнародно-правових договорів і звичаїв, а тому 
тільки держава може виступати повноцінним суб’єктом в міжнародному 
праві.

дійсно, питання визнання людини як носія міжнародних прав і обов’язків 
і досі не знайшло однозначної відповіді. але доволі переконливими є аргу-
менти на користь визнання індивіда суб’єктом міжнародного права в кон-
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тексті Нюрнберзького процесу (1945–1946 рр.). Як зазначає о. в. тарасов 
[6, с. 203], сторона обвинувачення, а згодом і сам Міжнародний військовий 
трибунал сформували принцип персональної відповідальності фізичної осо-
би за вчинення міжнародних злочинів. представники срср, великої брита-
нії, Франції виступали з промовами, в яких наводили переконливі аргумен-
ти на користь цього принципу. Наведемо декілька прикладів з промов сто-
рони обвинувачення.

в заключній промові заступника головного обвинувача від великобри-
танії девіда Максвелла-Файфа прозвучала наступна теза: «коли пан суддя 
джексон виступав перед трибуналом 28 лютого, він підкреслив, що нашою 
метою не є звинуватити у злочинах весь німецький народ. Я знову повторюю, 
що ми не прагнемо звинуватити народ Німеччини. Наша мета –захистити 
його і дати йому можливість реабілітувати себе і завоювати повагу і дружбу 
усього світу. але як може бути це зроблено, якщо ми залишимо в його серед-
овищі безкарними і неосудними ці елементи нацизму, які в основному від-
повідальні за тиранію і злочини і які, як може повірити трибунал, не можуть 
бути звернені на шлях свободи і справедливості?» [7, розд. 6].

цією тезою заступник головного обвинувача явно підкреслював, що не 
ототожнює злочинців і весь німецький народ як цілісного, єдиного суб’єкта 
міжнародної кримінальної відповідальності. а з цього, в свою чергу, ви-
пливає, що він відокремлює німецький народ як націю і кожного із злочин-
ців як окремо взятих індивідів, і кожен із цих індивідів повинен самостійно 
нести міжнародно-правову відповідальність. отже, фактично, вони набули 
міжнародних прав (право на захист в судовому засіданні) та обов’язків (не-
сти кримінальну відповідальність), тому стали суб’єктами міжнародного 
права.

Ще одна яскрава цитата – від головного обвинувача з боку Франції 
Шампетьє де ріба: «визначаючи особисту відповідальність підсудних, пан 
дюбост (дюбост – заступник головного обвинувача від Франції, він висту-
пав з промовою щодо страт полонених та інших порушень законів і звичаїв 
війни з боку німецьких злочинців – прим. авт.) показав, що не може навіть 
бути поставлене під сумнів питання про те, що різні фашистські установи 
та організації взаємно були пов’язані один з одним» [7, розд. 6]. тобто, ка-
жучи про визнання особистої відповідальності підсудних, навіть при неза-
переченніусталених, стійких взаємних зв’язків між злочинними організаці-
ями та причетності великої кількості людей до спільної злочинної діяльнос-
ті пан дюбост наголошував саме на самостійній відповідальності кожного 
з обвинувачених, тим самим визнаючи їх міжнародну правосуб’єктність. 
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крім того, на користь існування індивіда в якості автономного носія між-
народних прав та обов’язків свідчать і такі факти в контексті того ж Нюрн-
берзького трибуналу: 

– вирок щодо підсудних виносився не тільки на підставі великого ма-
сиву доказової інформації, наданої країнами-обвинувачами, а й з урахуван-
ням історичного досвіду міжнародних зносин держав та положень міжна-
родних конвенцій і договорів;

– сторону обвинувачення представляли одразу декілька країн, що свід-
чить про міжнародно-правову площину конфлікту; 

– процес відбувався у спеціально для цього створеному міжнародному 
кримінальному судовому органі.

але і після цього залишилися супротивники теорії визнання прав люди-
ни в контексті класифікації суб’єктів міжнародного права.

На сьогодні вбачається ефективним дослідження і розвиток правової 
персонології – науки про правову особистість. основним її постулатом є по-
зиція щодо антропоцентричності людини в правовій площині, тобто немож-
ливості існування права і правопорядку без правосуб’єктності фізичної 
особи. людина є первинним елементом правової особистості, яка, в свою 
чергу, має три правові форми – фізична особа, юридична особа і суверенна 
правова особа. людина як носій прав і обов’язків є першоосновою будь-якого 
іншого суб’єкта права як такого[8, с. 183–217].

таким чином, бачимо, що в сучасних міжнародних відносинах процес 
визнання людини носієм міжнародних прав та обов’язків вже починає на-
бувати власної правової форми, а на пострадянському просторі, власне, 
дискусія щодо цього питання тільки починається. прикрим фактом є те, що 
в україні і досі велика кількість вчених є переконаними апологетами держа-
воцентризму. але з кожним роком збільшується кількість їх опонентів, які 
підтримують протилежну теорію, і, на мою думку, їх ставатиме все більше, 
тому що динаміка розвитку міжнародного права стає все швидшою, а неви-
знання індивіда носієм міжнародної правосуб’єктності буде свідчити лише 
про застій в розвитку законодавства конкретних держав і підтримку анти-
демократичних засад, що повністю суперечить і відкидає основні принципи 
міжнародного права та його демократичний характер.
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к. сарнавська1

режим нероЗповсЮдженнЯ ЯдерноЇ ЗброЇ в 
міжнАродному прАві

проблема регулювання режиму нерозповсюдження ядерної зброї посідає 
центральне місце серед глобальних проблем сучасності. від успішності ви-
рішення цієї проблеми залежить не тільки безпека у світі, але й значною 
мірою структура системи міжнародних відносин, бо формування нових 
центрів сили відбувається, як правило, навколо ядерних держав.

із середини 1950 – х років спостерігається стійка тенденція щодо роз-
витку дво– і багатосторонньої співпраці у цій сфері. до кінця XX в. в між-
народних відносинах склалася мережа режимів заборони та нерозповсю-
дження зброї масового знищення (нерозповсюдження ядерної зброї, заборо-
на біологічної та хімічної зброї) і ракетних засобів її доставки. режим 
нерозповсюдження ядерної зброї –стрижневий елемент серед них.

у 1956 р. з метою ефективної багатосторонньої співпраці була створена 
універсальна міжнародна атомна організація – Міжнародне агентство з атом-

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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ної енергії (MAгATE), а також регіональні організації – Європейське спів-
товариство з атомної енергії (Євратом), Європейська організація ядерних 
досліджень (церН), агентство із заборони ядерної зброї в латинській 
америці (опа – Нал) та ін. визначальним досі залишається договір про 
нерозповсюдження ядерної зброї (дНЯЗ),схвалений генеральною асамбле-
єю ооН 1 червня 1968 р. [1, с.57,58].

багатосторонні угоди в ядерній галузі дали змогу забезпечити вищий 
рівень міжнародної співпраці. до таких угод необхідно віднести паризьку 
конвенцію про відповідальність перед третьою стороною в галузі ядерної 
енергії (1960 р.), віденську конвенцію про цивільну відповідальність за 
ядерну шкоду (1963 р.), Міжнародну конвенцію про ядерну безпеку 
(1994 р.) та ін.

одним із напрямів розвитку міжнародного атомного права є укладення 
договорів між державами і міжнародними організаціями. важливу роль у цій 
групі міжнародних угод відіграють двосторонні і тристоронні договори про 
гарантії і здійснення контролю за ядерними об’єктами та матеріалами, укла-
дені між урядами багатьох держав і Магате. безпрецедентним в історії 
міжнародних відносин стало одностороннє рішення третьої за потужністю 
ядерного арсеналу держави – україни – про ядерне роззброєння і перетво-
рення на неядерну державу.

важливим компонентом атомного права є дво- і багатосторонні дого-
вори, що мають на меті запобігти ядерному збройному конфлікту: договір 
про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, у космічному про-
сторі й під водою (1963 р.); договір про заборону розміщення на дні морів 
і океанів та в їхніх надрах ядерної зброї й інших видів зброї масового 
знищення (1971 р.) та ін. угоди про створення без’ядерних зон в антарк-
тиці, латинській америці, південній частині тихого океану, центральній 
азії, південно-східній азії, африці також сприяють запобіганню ядерній 
війні. 

у міжнародному атомному праві істотне значення мають норми реко-
мендаційного характеру, підготовлені й узгоджені в рамках різних міжна-
родних організацій (ооН, вооЗ, іМо, Моп та ін.). такий самий характер 
мають стандарти з безпеки аес, основні норми безпеки при радіаційному 
захисті та інші правила, розроблені Магате. 

Можна констатувати, що вже сформувалися і деякі принципи міжна-
родного атомного права: забезпечення ядерної безпеки; нерозповсюджен-
ня ядерної зброї; контроль за нерозповсюдженням ядерної зброї; контроль 
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за мирною атомною діяльністю; взаємодопомога у разі ядерної катастрофи 
або радіаційної небезпеки. у міру розвитку міжнародної співпраці в ядер-
ній сфері цілком можлива поява нових галузевих принципів міжнародного 
атомного права. важливим кроком стало прийняття радою безпеки ооН 
28 квітня 2004 р. резолюції № 1540 – першого міжнародного документу, 
що забезпечив комплексний та всезагальний підхід до ЗМЗ, засобів до-
ставки та виробничих матеріалів. слід звернути увагу й на те, що виконан-
ня резолюції є обов’язковим і для держав, які не є учасницями спеціальних 
домовленостей, що входять до режиму нерозповсюдження і не входять до 
дНЯЗ (індія, пакистан, кНдр, ізраїль). особливо важливим стало засто-
сування згаданої резолюції протягом 2004–2007 рр., коли проблема нероз-
повсюдження загострилась через дипломатичні кризи, викликані активі-
зацією ядерних програм ірану та північної кореї. саме на основі цих до-
кументів створюються нові міжнародно-правові повноваження для 
активної протидії розповсюдженню ядерної зброї. Немає сумніву, що 
відсутність жорсткої міжнародної реакції на поширення ядерної зброї та 
балістичних ракет призвела до кризи непокори, яка, в першу чергу, загро-
жує дНЯЗ [2, с. 33–37].

проблема ядерного нерозповсюдження займає одне з центральних місць 
в системі сучасних міжнародних відносин та потребує постійного система-
тизованого контролю. вона також є пріоритетною для найбільш впливових 
держав світу, особливо тих, що володіють ядерною зброєю. очевидним є те, 
що політика нерозповсюдження потребує негайного зміцнення та важливих 
доповнень, а в майбутньому і кардинальної трансформації, бо ця проблема 
являє собою важливий елемент в сучасній системі міжнародних відносин, 
який, незважаючи на більш ніж п’ятдесятилітнє існування, сьогодні, на жаль, 
є досить хитким і викликає занепокоєння.
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Ю. в. сас1

проблеми виконАннЯ ріШень 
ЄвропеЙського суду З прАв лЮдини в укрАЇні

процес європейської інтеграції та насамперед імплементації правових 
норм захисту прав людини ставлять перед нашою державою першочергові 
завдання з удосконаленню правової бази, успішного проведення реформ та 
підвищення правової культури громадян. після ратифікації україною 
у 1997 р. конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 
та протоколів до неї, кожний громадянин, іноземець та особа без громадян-
ства отримали реальну можливість звернутися за захистом своїх прав і сво-
бод до Європейського суду з прав людини (Єспл) після вичерпання всіх 
національних засобів правового захисту. 

На жаль, сьогодні існує проблема невиконання рішень Європейського 
суду з прав людини, а тому вивчення та вирішення цієї проблеми є дуже 
важливим і необхідним для всіх правників. варто сказати, що факти неви-
конання рішень Єспл можна спостерігати у більшості країнах-членах ради 
Європи, але велика кількість невиконаних рішень україною є підставою для 
того щоб стверджувати про те, що ця проблема є актуальною і для нашої 
держави. 

На сьогодні україна входить до п’ятірки країн, від яких надходить най-
більше скарг, та95 % рішень, ухвалених щодо нашої держави не виконуєть-
ся. статистичні дані комітету міністрів ради Європи вказують на те, що 900 
рішень по суті продовжують перебувати на контролі,із них 736 рішень – «по-
силений контроль». це означає, що понад 95 % рішень, які прийняті щодо 
україни, досі не виконані [1].

багато правників та науковців вважали, що невиконання рішень Єспл 
є результатом відсутності механізму реалізації виконання рішення в націо-
нальному законодавстві, вагомим кроком на шляху до подолання цієї про-
блеми стало прийняття 23 лютого 2006 р. Закону україни «про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (далі – 
Закон), який став першим подібним законом на території Європи і отримав 
позитивну оцінку в резолюції парламентської асамблеї ради Європи № 1516 
(2006). Зазначений Закон зафіксував на законодавчому рівні систему інсти-
туційних та процесуальних механізмів виконання рішень Європейського 

1 Cтудентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україні 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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суду з прав людини, запобігання нових порушень конвенції та створив базис 
для ефективного дотримання міжнародно-правових стандартів у сфері за-
хисту та прав людини. однак, прийняття цього Закону не усунуло дану 
проблему, це стало лише одним з багатьох кроків, необхідних для досягнен-
ня бажаного результату.

ключ до вирішення проблеми випливає з самого визначення «виконан-
ня рішень Єспл». так відповідно дост. 1 Закону україни «про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» під 
виконанням рішень Єспл розуміють не тільки вжиття додаткових заходів 
індивідуального характеру та виплату стягувачу відшкодування, а також 
вжиття заходів загального характеру, які спрямовані на уникнення аналогіч-
них порушень прав і свобод людини в майбутньому.

Найважливішою складовою виконання рішень суду є застосування до-
даткових заходів індивідуального характеру – заходів, які вживаються упо-
вноваженими органами державної влади з метою забезпечення відновлення 
порушених прав стягувача. Єспл вказує у своєму рішенні лише на компен-
сацію матеріальної шкоди, проте не вказує, які саме заходи індивідуального 
й загального характеру необхідно вжити для реалізації рішення, тому необ-
хідність таких заходів та їх характер залежать від обставин справи, а компе-
тентні органи держави-відповідача самі вирішують, які заходи є найбільш 
відповідними для досягнення бажаного результату [2, c.183].

Згідно із ч. ч. 2, 3 ст. 10 Закону україни «про виконання рішень та за-
стосування практики Європейського суду з прав людини» додатковими за-
ходами індивідуального характеру, що застосовує держава є такі: а) віднов-
лення настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, 
який стягувач мав до порушення конвенції (restitutio in integrum); б) інші 
заходи, передбачені в рішенні. [3].

Ще однією складовою виконання рішення є виплати коштів, присудже-
них рішенням. у більшості випадках кошти сплачуються вчасно та існують 
випадки коли громадяни роками чекають компенсації від держави, незважа-
ючи на те , що у разі невчасної сплати нараховується та сплачується пеня. 
Законом україни «про виконання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини» встановлено, що центральний орган вико-
навчої влади, який реалізує державну політику у сфері казначейського об-
слуговування бюджетних коштів, здійснює списання на вказаний стягувачем 
банківський рахунок, а в разі його відсутності – на депозитний рахунок 
державної виконавчої служби коштів із відповідної бюджетної програми 
державного бюджету україни [3]. 
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проблемність виконання рішень у частині виплати відшкодування по-
лягає в тому, що закон про виконання рішень Єспл не передбачає зобов’язань 
щодо визначення сум у держбюджеті, потрібних для щорічної реалізації 
ухвал цього суду. На необхідність передбачати кошти на виконання рішень 
Єспл в окремій бюджетній програмі вказано лише в перехідних положен-
нях цього закону. отже, оскільки державний бюджет україни приймається 
щороку, то відсутні гарантії, що необхідні суми передбачатимуться в ньому 
регулярно. тому це питання залишається відкритим. 

На мою думку, доцільно було б створити Фонд гарантування виплати 
відшкодувань за рішенням Європейського суду з прав людини, який за ра-
хунок коштів державного бюджету україни забезпечував би стовідсоткове 
погашення боргів держави за відповідними виконавчими документами.

останньою складовою виконання рішень Європейського суду з прав 
людини є застосування заходів загального характеру, які з метою забезпе-
чення додержання державою положень Європейської конвенції 1950 р., 
порушення яких встановлене рішеннями Єспл, забезпечують усунення 
недоліків системного характеру, виключають на території україни підстави 
для надходження до Європейського суду з прав людини заяв проти україни, 
спричинених питаннями, що вже були предметом розгляду в суді.

до таких заходів слід віднести: внесення змін до чинного законодавства 
та практики його застосування; внесення змін до адміністративної практики; 
забезпечення юридичної експертизи законопроектів; забезпечення професій-
ної підготовки з питань вивчення Європейської конвенції 1950 р. та практики 
Єспл прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, інших 
категорій працівників, професійна діяльність яких пов’язана з правозастосу-
ванням; інші заходи, які визначаються за умови нагляду з боку комітету міні-
стрів ради Європи державою-відповідачем відповідно до рішення Єспл із 
метою забезпечення усунення недоліків системного характеру, припинення 
спричинених цими недоліками порушень Європейської конвенції 1950 р. та 
забезпечення максимального відшкодування наслідків цих порушень [4, c.110].

дана частина є найскладнішою для нашої країни, оскільки передбачає 
боротьбу з причинами і умовами порушення прав людини. в умовах коруп-
ційної та цензурованої політичної системи реформування відбувалося дуже 
повільно і не відповідало очікуванню ані суспільства, ані міжнародного 
співтовариства. лише комплексний економічний, правовий, політичний та 
відкритий підхід дасть змогу вирішити цю проблему.

одним із найбільш дієвих та найперспективніших аспектів виконання 
рішень Європейського суду з прав людини є наявність наглядового механіз-
му з боку ради Європи за виконанням рішення суду. такий нагляд відповід-



294

но до § 2 ст. 46 Європейської конвенції 1950 р. здійснює комітет Міністрів 
ради Європи [5; 6]. цей орган з моменту підписання конвенції виконує за-
значені повноваження, хоча і створений відповідно до положень статуту 
ради Європи, а не конвенції [7, с. 192]. Як тільки остаточне рішення суду 
передано комітету Міністрів, останній запрошує державу-відповідача про-
інформувати його про кроки, зроблені для виплати компенсації, призначеної 
Європейським судом з прав людини і, в разі необхідності – про заходи інди-
відуального та загального характеру, прийняті для виконання рішення. пере-
конавшись, що держава прийняла всі необхідні заходи для виконання рішен-
ня, комітет Міністрів ради Європи приймає резолюцію про те, що його 
функції за п. 2 ст. 46 конвенції виконані [8, c. 121].

слід звернути увагу на те, що до конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод були внесені нові положення, з метою збільшення ефек-
тивності механізму нагляду за виконанням рішення Єспл. так, п. 4 ст. 46 
передбачає можливість, якщо комітет міністрів вважає, що висока договірна 
сторона відмовляється виконувати остаточне рішення в справі, у якій вона 
є стороною, після формального повідомлення цієї сторони і шляхом ухвален-
ня рішення більшістю у дві третини голосів представників, які мають право 
засідати в комітеті, звернутися до суду з питанням про додержання цією 
стороною свого зобов’язання. відповідно до п. 5, якщо суд встановлює по-
рушення зобов’язання виконувати його остаточні рішення, він передає справу 
комітетові міністрів із метою визначення заходів, яких необхідно вжити. Якщо 
суд не встановлює порушення цього зобов’язання, він передає справу комі-
тетові міністрів, який приймає рішення про закриття розгляду справи. таким 
чином, повноваження остаточно встановлювати, чи рішення можна вважати 
виконаним, закріплюється за Європейським судом з прав людини [9].

Недоліком цього механізму є відсутність можливості застосування до дер-
жави, яка не виконує рішення реальних санкцій які б змусили її дотримуватися 
конвенції,в той час коли мова йде лише про імідж країни на міжнародній арені.

Наведені результати аналізу свідчать про те, що заходи, які вживаються 
україною для належного виконання рішень суду здійснюються не в достат-
ньому обсязі. Зокрема нашій країні потрібно зосередитись саме на застосу-
ванні заходів загального характеру, які дають змогу боротися з причинами 
і умовами порушень прав людини і запобігати їм. позитивно також вплине 
на вирішення проблеми створення спеціального фонду гарантування ви-
плати відшкодувань за рішенням Європейського суду з прав людини, який 
не залежав би від щорічної суми яка закладається в державному бюджеті 
україни. потрібно розуміти, що лише комплексний підхід із застосуванням 
цих та інших заходів дасть змогу вирішити цю проблему та запровадити 
ефективний механізм виконання рішень суду.
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А. Ю. селезньов 1

міжнАродне прАво в період ЗброЙниХ 
конФліктів

усім нам відомий вислів»війна – це двигун прогресу». З одного боку, не 
можна з даним висловом не погодитись. війна –це бурхливий сплеск еконо-
міки, шалений науково-технічний прогрес, анексовані землі з промисловими 

1  студент 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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та людськими ресурсами тощо. проте, війна несе у собі багато сліз, розча-
рувань та смертей. 

споконвіків війна була основним засобом вирішення усіх спорів та су-
перечок між державами та державними утвореннями. Заручниками конфлік-
ту двох правителів могли бути мільйони людей, що проливали свою кров на 
театрі військових дій. апогеєм трагічності наслідків війни стала відносно 
нова друга світова війна, під час якої, за оцінками істориків, полягло близь-
ко 62 мільйонів військових та цивільного населення. Здавалося б, дане 
страшне число мало б назавжди заставити людство відмовитись від зброй-
ного методу вирішення конфліктів, проте в сучасних світових лідерів, як ми 
бачимо, на дане питання є своя окрема думка, і вона мало відрізняється від 
думки своїх «славнозвісних» попередників.

З другої половини XIX століття більшість воєн призводили до підписан-
ня міжнародних договорів, що нарешті почали регулювати певні аспекти 
початку, перебігу та закінчення війни. відома кримська війна 1853–1856 ро-
ків, однією з держав-учасниць якої була російська імперія призвела не лише 
до промислових реформ у подальшому, а й до підписання петербурзької 
декларації про скасування застосування вибухових і запалювальних куль 
1868 року. На зламі століть було підписано ще безліч декларацій та конвен-
цій, таких як: гаазька конвенція про заборону застосування кулі, що лег-
ко розгортається або сплющується в тілі людини 1899 року, гаазька конвен-
ція про закони і звичаї війни на суходолі 1899 року. російсько-японська війна 
1904–1905 років була однією з передумов прийняття конвенції про встанов-
лення підводних мін, що автоматично вибухають від дотику 1907 року та 
конвенції про бомбардування морськими силами під час війни 1907 року. 
сумнозвісна перша світова війна 1914–1918 років, а саме битва на річці іпр 
1915 року, де кайзерівськими військами вперше був застосований отруйний 
газ, як зброя масового ураження, призвела до прийняття женевського про-
токолу про заборону застосування на війні задушливих, отруйних чи інших 
подібних газів чи бактерологічних засобів 1925 року.

трагедія під назвою «друга світова війна» 1939–1945 років, нарешті 
заставила світову спільноту всерйоз задуматись та оцінити перспективи 
свого подальшого існування. 12 серпня1949 року, після створення ооН був 
прийнятий визначний нормативно-правовий акт, який нарешті закріпив 
правила ведення не лише військових дій, а й визначив статус усіх учасників, 
правила поводження з військовополоненими та цивільним населенням, що 
дістав назву женевські конвенції про захист жертв війни. вони включають 
в себе чотири міжнародні договори:
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1. конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у регулярних 
арміях – зобов’язує її учасників збирати на полі бою і надавати допомогу 
пораненим і хворим супротивника, причому будь-яка дискримінація у від-
ношенні поранених і хворих з причин статі, раси, національності, політичних 
переконань або релігії забороняється. усі поранені і хворі, які опинилися 
у владі супротивника, повинні бути зареєстровані, а дані про них повідо-
млені тій державі, на боці якої вони боролися.

2. конвенція про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, що потер-
піли в корабельних аваріях, зі складу збройних сил на морі – встановлює 
правила поводження з хворими та пораненими під час морської війни, ана-
логічні правилам, передбаченим конвенцією про поліпшення долі поранених 
і хворих в регулярних арміях.

3. конвенція про поводження з військовополоненими – встановлює 
правила, яких повинні дотримуватися воюючі сторони при поводженні 
з військовополоненими.

4. конвенція про захист цивільного населення під час війни – передбачає 
гуманне поводження з населенням, що перебуває на окупованій території, 
і захищає його права.

женевські конвенції застосовуються у разі оголошення війни або у разі 
будь-якого збройного конфлікту. доповненням до них є 2 протоколи, що були 
прийняті за ініціативою Міжнародного комітету червоного хреста 1977 року. 
протокол I, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, 
і протокол II, що стосується захисту жертв збройних конфліктів не міжна-
родного характеру.

женевські конвенції 1949 року закріпили збройні конфлікти міжнародні 
та не міжнародного характеру. Міжнародним визнається конфлікт, коли 
учасниками є суб’єкти міжнародного права, й вони застосовують військову 
силу один до одного. сторонами також можуть бути нації, що ведуть наці-
онально-визвольну боротьбу, а також народи, що борються проти колоніаль-
ного гніту та окупації. За окремих умов визнаватись міжнародним конфлік-
том може також внутрішньодержавне повстання, коли повстанці мають 
власну чітку організацію, утримують власну територію та дотримуються 
встановлених міжнародних правил ведення війни.

до збройних ж конфліктів неміжнародного характеру слід відносити 
спроби державних переворотів, громадянські війни, які зазвичай не пов’язані 
з проголошенням нової держави. окрім так званих «гуманітарних інтер-
венцій», втручання у внутрішні конфлікти держав забороняється.

Щодо учасників збройних конфліктів, то міжнародне право поділяє їх 
на комбатантів та некомбатантів. до перших (воююча сторона) відносяться 
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увесь склад збройних сил, партизанські та добровольчі загони, ополчення. 
обов’язковими умовами визнання статусу комбатанта є не лише участь 
у збройному конфлікті, а й ієрархічність (наявність начальника та підле-
глих), розпізнавальні знаки, відкрите носіння зброї та дотримання усіх 
правил ведення війни. у разі попадання в полон –комбатанти набувають 
статусу військовополонених.

до некомбатантів ж належать особи, які хоч і входять до складу збройних 
сил, проте не беруть безпосередньої участі у військових діях. до них нале-
жать: духовенство, медичний персонал, військові кореспонденти, військові 
юристи тощо. також не є комбатантами найманці, тобто особи, які за мате-
ріальну винагороду є завербовані стороною-учасницею для ведення військо-
вих дій.

початок війни обов’язково повинен бути у формі мотивованого оголо-
шення війни, або ж ультиматуму чи конфлікту з формальним її оголошенням. 
проте, історія знає багато випадків, коли держави нехтують даним положен-
ням гаазької конвенції про відкриття військових дій 1907 року. Яскравим 
прикладом є збройний конфлікт на сході україни 2014 – до нашого часу.

Міжнародне право досить чітко обмежує безліч засобів ведення війни. 
попри заборону вищезазначених небезпечних куль, різного виду газів, біо-
логічної зброї –міжнародне право не містить прямої заборони застосування 
ядерної зброї, що, на мою думку, є серйозною проблемою сьогодення. За-
борона методів також чітко регламентується міжнародним правом. вбивство 
особи, що склала зброю, зрадницьке вбивство чи поранення, геноцид, взят-
тя заручників є не лише ганебним з моральної точки зору, а й є забороненим 
нормами міжнародного права під час збройних конфліктів.

Не менш важливим є захист нормами міжнародного права такої категорії 
осіб, як жертви війни, до яких належать поранені, військовополонені, цивіль-
не населення, хворі тощо. цивільне населення є об’єктом охорони, адже не 
є учасником збройного конфлікту, а є лише його заручником. Забороняється 
будь-які заходи, що можуть призвести до загибелі цивільного населення. воно 
не повинно бути об’єктом для нападу та не може використатись окупаційною 
стороною для будь-яких військових цілей. Щодо регламентації військового 
полону, то міжнародне право чітко встановлює правила поводження сторони 
з військовополоненими при взятті у полон, допиті, перебуванні у полоні, щодо 
ставлення до військовополонених. після закінчення військових дій усі вій-
ськовополонені повинні негайно бути звільнені та репатрійовані.

Завершальний етап війни пов’язаний з припиненням воєнних дій та по-
дальшим припиненням стану війни. припинення воєнних дій здійснюється 
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у виді перемир’я (двосторонньої згоди на припинення на взаємно погодже-
них умовах) або ж капітуляції (припинення на умовах сторони-переможця). 
Фінальним є видання акту або ж укладання мирного договору щодо при-
пинення стану війни.

отже, на сьогодні початок, засоби, методи, охорона жертв війни та її 
закінчення чітко регламентуються міжнародним правом. гіркий досвід сві-
тових війн сприяв прискоренню та детальній оцінці й регулюванню даних 
питань, адже вони пов’язані з найголовнішим –життям людини, як окремо-
го індивіда, та існування людства в цілому. На жаль, й до сьогодні війна 
є найпопулярнішим засобом вирішення серйозного міжнародного конфлікту, 
попри засудження міжнародною спільнотою, економічні санкції, заборону 
міжнародно-правовими актами держави нехтують вищезазначеним 
та розв’язують збройні конфлікти. проте, маємо надію на те, що питання 
мирного співіснування людства та загроза знищенню усього живого на пла-
неті Земля стане точкою відліку для статусу слова «війна», як мертвого 
слова. 

науковий керівник: Яковюкі. в., д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжна-
родного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

н. о. селіверстова1

ЗАгАльниЙ оглЯд міжнАродно-прАвового 
регулЮвАннЯ стАтусу дитини

огляд проблеми міжнародно-правового статусу дитини має важливе 
наукове і практичне значення. Необхідність врегулювання цього питання 
виникла після закінчення першої світової війни, наслідком якої був високий 
рівень сирітства, а також зростаючий інтерес до проблеми захисту дітей 
в Європі та північній америці. права дитини потребують посиленого за-
хисту у зв’язку з її фізичною та інтелектуальною незрілістю. критерій фі-
зичної та розумової незрілості є головним у розмежуванні дитини від дорос-
лої людини.

першим міжнародно-правовим документом, що стосується прав і ста-
тусу дитини, є декларація прав дитини 1924 року, що містила п’ять основних 

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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принципів, якими встановлено мінімальні стандарти захисту дітей. у 1950 – 
х роках декларація була доопрацьована і 20 листопада1959 р. було прийня-
то її новий варіант. 

конвенція про права дитини 20 листопада 1989 р. [1] – це основний 
міжнародно-правовий документ, що присвячений широкому спектру прав 
дитини, на відміну від декларації 1959 року, в якій наведені лише осново-
положні принципи. конвенція складається з 54 статей, що деталізують ін-
дивідуальні права осіб віком від народження до 18 років. конвенція була 
ратифікована постановою верховної ради україни від 27 лютого 1991 р. 
і набрала чинності для української держави 27 вересня 1991 р. 

у 2003 та 2005 роках україна ратифікувала два факультативні протоко-
ли до конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції 
і порнографії та щодо участі дітей у збройних конфліктах. конвенція 
1989 року і протоколи до неї є частиною законодавства україни. 

Загальна декларація прав людини 1948 року містить дві статті з поси-
ланням на дитячі права, а саме: стаття 25 про особливе піклування і стаття 
26, що стосується освіти. у Міжнародному пакті про громадянські та по-
літичні права 1966 року є спеціальні положення про дітей, а саме процесу-
альні норми, наприклад, у статті 14(1) передбачено виключення права на 
публічний характер судових слухань у випадку, коли це робиться в інтересах 
неповнолітніх або щодо встановлення опіки і піклування. пактом держави 
зобов’язуються відокремлювати неповнолітніх правопорушників від дорос-
лих, і ставитися до них відповідно до їхнього віку.

Міжнародно-правові акти універсального характеру гарантують захист 
прав усіх осіб, а значить, імпліцитно і прав дітей, це зокрема: конвенція 
проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і покарання1984 року, Міжнародна конвенція про 
ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року, а також конвенція 
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року, особливо 
у тій частині, де мова йде про рівні права на отримання освіти, зокрема до-
шкільної і загальної шкільної освіти.

для того, щоб розкрити питання статусу дитини в міжнародному праві, 
слід надати визначення поняттю «дитина»; при цьому у внутрішньому пра-
ві держав зазвичай існує своя дефініція. у статті 1 конвенції про права ди-
тини від 20 листопада 1989 р. дитиною визнається кожна людська істота до 
досягнення 18 – річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної 
особи, вона не досягає повноліття раніше [1, ст. 1]. іншими словами, особа 
вважається дорослою і набуває повного обсягу дієздатності після досягнен-
ня нею 18 – річного віку [2, с. 509]. 
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разом із цим зазначена норма містить виключення – за національним 
законодавством держави-учасниці особа може набути повного обсягу дієз-
датності до досягнення 18 – и років. в україні такі виключення зокрема 
передбачені статтею 35 цивільного кодексу. диспозицією статті передбаче-
но, що повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка 
досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також непо-
внолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини. повної цивільної 
дієздатності набуває особа, яка досягла шістнадцятирічного віку і бажає 
займатися підприємницькою діяльністю. в останньому випадку необхідна 
наявність письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або 
органу опіки та піклування для реєстрації особи як підприємця. у цьому разі 
фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної 
реєстрації її як підприємця [3, ст. 35].

Загалом можна погодитися з висновком, до якого дійшов в. М. стешен-
ко, що україна фактично у повному обсязі здійснила імплементацію між-
народно-правового (конвенційного) визначення поняття «дитина» [4, с. 512].

варто також зазначити, що декларація 1959 року захищає права ще не-
народжених дітей. у преамбулі декларації закріплено: «дитина потребує 
спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист, 
як до, так і після народження». Як зазначає а. в. ольхова, хоча декларація 
і не містить положення, яке б зобов’язувало держави гарантувати права не-
народженої дитини, проте не існує й заборони у рамках національного за-
конодавства окремої держави визнавати дитину з моменту її зачаття [5, с. 2]. 

дискусійним у праві залишається питання про визначення періоду по-
чатку життя дитини, тому конвенція не обмежує свободу держав-учасниць 
закріплювати у національному законодавстві момент початку дитинства. 
Наприклад, аргентина надала пояснення під час ратифікації, згідно з яким 
статтю 1 слід інтерпретувати «таким чином, що поняття «дитина» означає 
будь-яку людську істоту з моменту зачаття», а гватемала схожим чином ви-
словилася при підписанні. крім питання встановлення початку життя дити-
ни, дискусійним є питання визначення віку повноліття особи. Зокрема 
статтею 24 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права вста-
новлюється право дитини на спеціальні засоби захисту з боку її сім’ї, сус-
пільства і держави, які є необхідними в її становищі як малолітньої [6, с. 14].

у доктрині міжнародного права також проблемним є питання щодо того, 
чи розповсюджуються політичні та економічні права на дітей. деякі вчені 
вважають, що для реалізації таких прав необхідна зрілість дорослої людини. 
генеральна асамблея ооН ствердила, що «всі права людини є неподільни-
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ми і незалежними». тобто зазначене питання можна вважати врегульова-
ним. 

конвенція 1989 року закріплює за дітьми такі права і свободи: право на 
життя, на здоровий розвиток, на індивідуальність,право вільно висловлюва-
ти свої погляди, свободу слова, совісті і релігії, свободу асоціацій, право на 
особисте життя, захист від насильства, право на відпочинок.

статтею 28 конвенції закріплено, що «держави-учасниці визнають пра-
во дитини на освіту»[1, ст. 28]. у національному законодавстві україни це 
положення закріплено у частині третій статті 150 сімейного кодексу укра-
їни від 10 січня 2002 р. № 2947 – ііі [7, ст. 150].Згідно зі статтею 30 Закону 
україни «про освіту» від23 травня 1991 р. № 1060 – XII в україні встанов-
люються такі освітні рівні: дошкільна освіта; початкова загальна освіта; 
базова загальна середня освіта; повна загальна середня освіта; професійно-
технічна освіта; вища освіта [8, ст. 30]. відповідно до частини третьої стат-
ті 150 сімейного кодексу україни[7, ст. 150] батьки зобов’язані забезпечити 
здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до само-
стійного життя. цей обов’язок безпосередньо пов’язаний з нормою статті 
53 конституції україни, відповідно до якої повна загальна середня освіта 
є обов’язковою [9, ст. 53].

стаття 34 конвенції передбачає, що «діти мають право на захист від усіх 
форм сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень, особливо про-
ституції і порнографії» [1, ст. 34]. Зазначена норма імплементована у статті 
156 кримінального кодексу україни від 5 квітня 2001 р. № 2341– III (роз-
бещення неповнолітніх): «вчинення розпусних дій щодо особи, яка не до-
сягла шістнадцятирічного віку, караються обмеженням волі на строк до 
п’яти років або позбавленням волі на той самий строк» [10, ст. 156]. цей 
злочин виражається у вчинення розпусних дій сексуального характеру щодо 
неповнолітньої особи, що викликає фізичне і моральне розбещення.

відповідно до статті 40 конвенції «держави-учасниці визнають право 
кожної дитини, яка, як вважається, порушила кримінальне законодавство, 
звинувачується або визнається винною в його порушенні, на таке поводжен-
ня, що сприяє розвиткові у дитини почуття гідності і значущості, зміцнює 
в ній повагу до прав людини й основних свобод інших та при якому врахо-
вуються вік дитини і бажаність сприяння її реінтеграції та виконання нею 
корисної ролі в суспільстві» [1, ст. 40]. частиною 4 статті 14 Міжнародного 
пакту про громадянські і політичні права передбачено, що «стосовно не-
повнолітніх процес повинен бути таким, щоб враховувались їх вік і бажаність 
сприяння їхньому перевихованню». для реалізації цих положень у кримі-
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нальному процесуальному кодексі україни від 13 квітня 2012 р. № 4651 – 
VIміститься окрема глава 38, що визначає порядок реалізації кримінального 
провадження щодо неповнолітніх.

отже, із викладеного можна зробити висновок, що правовий статус ди-
тини пройшов тривалий шлях формування. україна здійснює політику за-
хисту прав дітей шляхом ратифікації найважливіших міжнародно-правових 
актів, що стосуються цього питання та імплементує норми цих документів 
в національне законодавство. Зокрема, у внутрішньому законодавстві укра-
їни існує ряд спеціальних законів, таких як Закон україни «про охорону 
дитинства» від 26 квітня 2011 р. і Закон україни «про забезпечення органі-
заційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування»від 7 жовтня 2016 р. На нашу думку, у зв’язку 
з подіями сьогодення на сході україни українському законодавцю слід звер-
нути особливу увагу на права дітей в умовах збройного конфлікту.
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б. і. сергієнко1

нАдімперАтивні норми у міжнАродному 
прАві

сучасні процеси глобалізації економіки, зростання міжнародного това-
рообміну, а також поширення міжнародної взаємодії приватних осіб спри-
чинили збільшення кількості документів, спрямованих на визнання дії норм 
іноземного права. Зокрема, велику роль відведено принципу автономії волі 
сторін під час обрання права, що застосовуватиметься для врегулювання 
правовідносин. разом із тим застосування до відповідних правовідносин 
іноземного права на підставі зазначеного принципу застереження, або через 
відсилання до нього колізійних норм, обмежується дією застереження про 
публічний порядок та надімперативні норми [1].

визнаним є той факт, що визначення категорії надімперативних норм та 
їх відокремлення від звичайних імперативних – досить складне питання. Не 
існує чіткого визначення й поняття «публічний порядок». 

Застереження про надімперативні норми є однією з новацій у міжнарод-
ному праві україни, яке було введене внаслідок прийняття Закону україни 
«про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р. (далі – Закон україни 
«про Мпрп»). даний інститут було запозичено із правових систем європей-
ських держав для захисту правопорядку держави суду та третіх країн від 
негативного впливу поряд із традиційним застереженням про публічний 
порядок[2].

проблемам сутності та умовам застосування надімперативних норм 
у науці міжнародного права присвячені дослідження таких вчених як 
М. блессінг, М. М. богуславський, г. борн, і. в. гетьман – павлова, а. о. да-
нилова, г. к. дмитрієва, а. Н. жильцов, в. п. Звєков, с. в. крохалєв, 
о. о. крутий, л. а. лунц, п. Майєр, а. і. Муранов., т. Н. Нешатаєва, 
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о. в. Новікова та інші. Натомість у вітчизняній правовій науці робіт, при-
свячених розглядуваному виду норм, майже не існує, що, з огляду на ви-
няткове значення останніх для регулювання міжнародних приватноправових 
відносин, обумовлює нагальну потребу їх вивчення з урахуванням особли-
востей правової системи україни. Метою даної статті є визначення, поняття 
та характер дії надімперативних норм у сфері міжнародного приватного 
права, встановлення їх місця серед традиційних методів міжнародного при-
ватного права.

Навряд чи можливо визначити вичерпний перелік таких надімператив-
них норм у кожній правовій системі. визначення і кваліфікація таких норм 
–це велика відповідальність для судді[3]. адже такі норми є досить рухоми-
ми. у судовій практиці багатьох країн траплялися непоодинокі випадки, коли 
спочатку норма характеризувалася як імперативна в сенсі внутрішнього 
приватного права, а потім, з часом, унаслідок зміни пріоритетів у правовій 
політиці набувала тлумачення в судах як норма обов’язкового застосування 
в усіх випадках, пов’язаних із певним характером правовідносин, тобто 
ставала надімперативною.

у ст. 14 українського Закону про Мпрп йдеться про дві окремі ситуації 
застосування імперативних норм. частиною 1 ст. 14 обумовлено застосуван-
ня надімперативних норм, що мають місце в українському праві, а в ч. 2 ст. 
14 мова йде про застосування надімперативних норм третіх країн, які мають 
тісний зв’язок із відповідними правовідносинами. варто особливо підкрес-
лити, що для цих двох типів надімперативних норм спочатку доктрина, 
а згодом і світова судова практика запропонували різний режим застосуван-
ня. Надімперативні норми країни суду застосовуються обов’язково, а надім-
перативні норми третьої країни можуть застосовуватися, а можуть і не за-
стосовуватися –їх застосування є компетенцією та правом суду.

схожість концепції позитивного публічного порядку і концепції імпера-
тивних (чи «надімперативних») норм є очевидною. адже в обох випадках 
мова йде про набір певних норм чи положень національного законодавства, 
застосування яких зберігається незалежно від застосовуваного права. від-
мінність полягає в тому, що концепція публічного порядку, на відміну від 
концепції імперативних норм, стосується не конкретних норм законодавства, 
а основних принципів правопорядку конкретної правової системи. в євро-
пейській доктрині Мпрп має місце поділ імперативних норм на два види: 
імперативні норми внутрішнього приватного права та імперативні норми 
міжнародного приватного права. останні називають у більшості випадків 
«надімперативними». імперативні норми внутрішнього приватного права 
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діють лише в системі національного права, якщо воно визнане таким, що 
підлягає застосуванню, а імперативні норми Мпрп або «надімперативні» 
діють завжди незалежно від того, підлягає право даної держави застосуван-
ню чи ні. Можливість підпорядкування правовідносин іноземному праву 
є одним із основних принципів Мпрп, тому застосування до правовідносин 
іноземного приватного права означає застосування як диспозитивних, так 
і імперативних норм цього права. у доктрині Мпрп йдеться скоріше не про 
звичайні імперативні норми, а про особливі «надімперативні» норми, дія 
яких не може бути усунена ні вибором сторін, ні колізійним відсиланням до 
іноземного права. по суті, мова йде про особливу імперативність як наслідок 
особливого значення для держави чи суспільства цих правовідносин, і тому 
законодавець ні за яких обставин не вважає за потрібне допустити підпо-
рядкування відповідних відносин іноземному праву.

Навряд чи можливо визначити вичерпний перелік таких надімператив-
них норм у кожній правовій системі. визначення і кваліфікація таких норм 
–це велика відповідальність для судді. адже такі норми є досить рухомими. 
у судовій практиці багатьох країн траплялися випадки, коли спочатку норма 
характеризувалася як імперативна в сенсі внутрішнього приватного права, 
а потім, унаслідок зміни пріоритетів у правовій політиці набувала тлумачен-
ня в судах як норма обов’язкового застосування в усіх випадках, пов’язаних 
із певним характером правовідносин, тобто ставала надімперативною[4].

коли йдеться про не обмеження дії імперативних норм права україни, 
законодавець визнає наявність в українському праві особливих норм 
і зобов’язує суд застосовувати їх при розгляді справ. Незважаючи на, здава-
лося б, теоретичну ясність, з практичного підходу виникають складнощі 
у визначенні таких норм серед масиву імперативних норм[5]. На жаль, ві-
тчизняний законодавець, на відміну від інших країн (росія, Швейцарія та 
ін.), не включив у текст статті хоча б певні орієнтири чи критерії, якими слід 
було б керуватися судді. 

положення про пріоритет у застосуванні імперативних (надімператив-
них) норм дістали закріплення у низці міжнародних договорів: гаазька 
конвенція про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод 
1971 р. (ст. 7); гаазька конвенція про право, що застосовується до відпові-
дальності виробника товарів 1973 р. (ст. 9); гаазька конвенція про право, що 
застосовується до відносин довірчої власності та їх визнання 1985р. (ст. 16); 
гаазька конвенція про право, що застосовується до договорів про посеред-
ництво та представництво 1978 р. (ст. 16); Міжамериканська конвенція про 
право, що застосовується до міжнародних контрактів 1994 р. (ст. 11); гаазь-
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ка конвенція про право, що застосовується до договорів міжнародної купів-
лі-продажу товарів 1986 р.; римська конвенція про право, що застосовуєть-
ся до договірних зобов’язань 1980 р. (ст. 7).

Як наслідок, в науці навіть виникла ідея, що надімперативні норми 
утворюють окремий «екстраординарно-односторонній матеріально-правовий 
метод» міжнародного приватного права. однак вважаємо, що даний висно-
вок є необґрунтованим, оскільки немає достатніх підстав для розмежування 
матеріально-правових норм, які мають пряму дію, та таких, що мають на-
дімперативний характер[6]. Як свідчить історія розвитку міжнародного 
приватного права, досить довгий час матеріально-правовий метод розгля-
дався виключно як уніфікаційний, тобто такий, що включає лише норми 
міжнародних договорів у сфері міжнародного приватного права. до речі, 
прихильники такого підходу існують і на сьогоднішній день [7]. 

проте, як відомо, згідно домінуючої позиції в науці, кожна держава має 
власні внутрішньодержавні матеріальні норми права, що здійснюють пряме 
регулювання приватноправових відносин, ускладнених іноземним елемен-
том. тому і надімперативні норми, попри їх специфічний характер, слід 
також відносити до матеріально-правового методу, визначальною ознакою 
якого є саме безпосередність впливу матеріальної норми права на суспільні 
відносини.

отже, надімперативні норми міжнародного приватного права слід розу-
міти як засіб матеріально-правового методу міжнародного приватного права, 
що спрямований на забезпечення особливо важливих інтересів держави, 
і тому наділений здатністю застосовуватися всупереч колізійно-правовому 
методу та/або автономії волі сторін [8]. в той же час, з огляду на об’єктивну 
необхідність застосування іноземного права до приватно-правових відносин, 
ускладнених іноземним елементом, надімперативні норми здебільшого 
мають характер виключення, а тому їх не слід протиставляти колізійним 
нормам, а навпаки – розглядати у взаємодії, що, з одного боку, забезпечує 
участь держави у міжнародному спілкуванні, а з іншого – встановлює захист 
інтересів держави, які не можуть становити об’єкт впливу іноземного права.
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в. в. сидоренко1

сучАсні проблеми ЗАХисту 
основоположниХ прАв і свобод лЮдини 

у світі новітніХ теХнологіЙ

від моменту офіційного заснування ради Європи 5 травня 1949 р., уже 
минуло більше півстоліття, була здійснена величезна робота у сфері юри-
дичного захисту у самих різних аспектах. Міжнародна організація активно 
співпрацює в напрямку покращення механізмів захисту основоположних 
прав і свобод людини, підняттю рівня життя населення держав –учасниць 
саме через правові заходи, впливає на формування поняття «справедливос-
ті» у судах Європи на всіх рівнях та інстанціях. 

саме в її межах був створений один з найбільш ефективних правозахис-
них механізмів на європейському континенті. і хоча Європейська конвенція 
з прав людини стала найвідомішим документом цієї організації, не треба 
забувати про велику кількість інших міжнародних договорів, які були укла-
дені в рамках ради Європи. Звичайно їх наглядові механізми не мають та-

1 студент 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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кого успіху як Європейський суд з прав людини, проте вони досить вдало 
забезпечують захист закріплених у відповідних договорах прав і свобод [1, 
c.101–124].

проте постійний розвиток технологій, економічний та науковий прогрес 
та інші зміни в світі вимагають трансформацій від ради Європи 
також,приділення своєї правової діяльності новим виникаючим загрозам, 
що напряму посягають чи можуть порушувати основоположні права і сво-
боди людини.

актуальність цієї роботи виражається в тому, що для ххі століття ви-
никла ціла низка проблем пов’язаних із новітніми технологіями. вони ста-
новлять загрози, та залишаються неврегульованими в повній мірі стосовно 
фундаментальної основи сучасного правового порядку –основоположних 
прав і свобод людини. це виражається в різних аспектах, на які рада Європи 
повинна постійно направляти увагу і діяльність, як одна із самих впливових 
та розвинутих регіональних міжнародних організацій.

по-перше, це поява явища «гібридної війни», що стала широко викорис-
товуватися за останнє десятиліття. вона включає в себе втягнення цілих 
масивів населення в політичних та економічних цілях, що відбивається 
у інформаційному впливі, пропаганді, прихованій громадській діяльності. 
таке явище є результатом розвитку новітніх технологій, котрі дали доступ 
до можливостей не військовою силою, а прихованими засобами діяти в сво-
їх інтересах – в стратегіях досягнення різних результатів із боку урядів 
держав, що ставлять на перше місце свої геополітичні цілі.

по-друге, поняття захисту від невтручання в приватне життя особи потребує 
перегляду із врахуванням того, що фактичний доступ до стеження за населенням 
мають зараз не тільки служби спеціального призначення, а й приватні особи 
внаслідок постійного прогресу електроніки довкола. це прибрало всі межі для 
наявності захищеності осіб від втручання інших в їх приватний простір.

по-третє, одночасно стара проблема із обмеженням та безпекою від зброї 
масового ураження (в тому числі і ядерної) залишається актуальною, яка 
потребує більш досконалого регулювання. через прогрес та гонитву за 
впливом на міжнародній арені – все більше держав поповнює нею свої ар-
сенали, при цьому збільшується як ймовірність її використання, так іте, що 
така зброя потрапить до недержавних організацій, чи до терористичних 
угрупувань, що становить загрозу для тисяч людських життів.

вище розглянуті проблеми є лише ключовим відбиттям того, настільки 
світова глобалізація і науковий розвиток потребують правового регулюван-
ня із досконалими юридичними механізмами.
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сучасний технологічний, економічний, інформаційний розвиток призвів 
до появи широкого спектру загроз нового типу і підсилив дію вже відомих 
загроз, таких як тероризм,»неспроможні» держави, кібертероризм. це по-
силює невизначеність міжнародного простору щодо безпеки, а в деяких 
випадках провокує окремих міжнародних суб’єктів на випереджувальне 
застосування силової політики. теперішні загрози безпеці мають тенденцію 
перетворюватися на транскордонні й транснаціональні, а загрози економіч-
ного та екологічного характеру є глобальними за своєю природою [2, с.17,18].

Якщо зараз не протидіяти глобальним проблемам,із самого початку, 
шляхом правових засобів, що будуть зафіксовані в нових нормативних актах 
на міжнародному рівні: починаючи із плануванням дій, їх погодженням із 
всіма суб’єктами, залученням максимальної кількості представників між-
народної арени для спільної роботи; а потім із одночасним ефективним 
відбиттям у дійсності заходів усунення глобальних проблем – це змінить 
ситуацію. в іншому випадку,окремі держави, зіткнувшись із загрозами в ре-
альності не зможуть самостійно їх нейтралізувати.

водночас, процеси глобалізації вносять корективи у розуміння тради-
ційних загроз, характер їх дії і наслідки. основними джерелами руйнівних 
конфліктів на межі тисячоліть Є. камінський вважає, зокрема, розрив у тем-
пах економічного розвитку різних країн у комбінації з демографічним ви-
бухом у менш розвинених державах, забруднення навколишнього середови-
ща у відсталих країнах, перспектива воєнних операцій терористів, техноло-
гічне відставання як фактор розколу міжнародного співтовариства, 
потенціал тотального фінансового колапсу [3,с.3].

держави, лідери світової економіки, повинні закласти основу для по-
дальшої світової безпеки на основі спільної злагодженої політки проти всіх 
негативних тенденцій початку ххі століття, із залученням країн «другого», 
та «третього» світу, в яких фактично і почали реалізуватися наслідки гло-
бальних не вирішених проблем. потрібно прибрати політичні інтереси на 
друге місце, так як значення потенційних загроз, що лише почали проявля-
тися на даний момент, становить небезпеку, що набагато більше, чим між-
державні конфлікти регіональних характерів, чи інтереси певних територій. 
при цьому реалізація програм, щодо боротьби із проблемами, що виникли 
внаслідок стрімкого наукового розвитку, так і для подальшої ефективної 
діяльності ради Європи, необхідно в першу чергу забезпечити новий меха-
нізм контролю щодо виконання зобов’язань, так і досконалішого моніторин-
гу результативності щодо поставлених завдань.

Ні в одному документі ради Європи, який вказує на цю процедуру, немає 
визначення самого поняття «моніторинг». приблизне посилання на визна-
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чення суті моніторингу можна знайти у доповіді комітету Мудреців, яка 
була представлена до уваги комітету Міністрів на його сесії у листопаді 
1998 р. у підзаголовку під назвою «Моніторинг за виконанням зобов’язань 
державами-членами» комітет Мудреців зазначив «На додаток до «моніто-
рингу», який в основному здійснюється у провадженнях перед Європейським 
судом з прав людини, важливим завданням ради Європи є забезпечити до-
тримання кожною державою-членом цінностей та великої системи норм та 
стандартів, які були протягом років розвинені організацією та втілилися 
у 170 конвенціях та чималій кількості рекомендацій. це вимагає ефективних 
та реальних механізмів моніторингу і контролю, та зміцнення програм спів-
робітництва та технічної підтримки»[4, с.7,8].

ретельний та постійний моніторинг у програмах протидії загрозам міжна-
родній безпеці надасть можливість відслідковувати те, які правові заходи є більш 
успішними, досягають поставлених завдань або навпаки є не результативними 
на практиці виконання. така звітність дасть змогу оцінювати діяльність держав-
учасниць на вимогу відповідності до покладених них завдань. актуальність 
потреби в більш глибоких перевірках із боку ради Європи існує уже доволі 
тривалий час, але зміни відсутні. у той же час рішення Європейського суду із 
справ людини виконують захисну і контрольну функцію лише в тих випадках, 
коли особа уже звернулися із скаргою, у встановленому до конвенції порядку.

Щодо україни, то саме в період реформ направлених на інтеграцію в Єв-
ропейський союз, буде доцільним не тільки вирішувати питання, що належать 
до виконання уже ратифікованих конвенцій ради Європи, але й на національ-
ному рівні здійснювати трансформації до вимог часу із пошуком та реаліза-
цією нових способів та шляхів забезпечення захищеності населення країни 
від негативних наслідків новітніх технологій, як шлях до ідеалів правової та 
демократичної держави із одночасним залученням до міжнародної співпраці.

На основі вище розглянутого варто зазначити, що нові проблеми нашого 
часу в аспекті охорони прав і свобод людини ,через стрімкий прогрес, не мож-
ливо вирішувати окремо на національних рівнях, так як такі потенційні небез-
пеки й явища не обмежуються кордонами. вони ставлять під загрозу сферу 
світової безпеки стосовно кожного мешканця нашої планети. рада Європи, як 
одна із самих впливових міжнародних організацій, повинна не лише обговорю-
вати ці критичні моменти, але й шукати та регламентувати дієві правові шляхи 
для усунення таких потенційних ризиків та порушень, так як наявна норматив-
но-правова база на основі конвенцій та інших актів не може охопити весь спектр 
сучасного динамічного розвитку в плані наукових досягнень. тому потрібне 
динамічне та постійне покращення юридичної бази для вирішення виникаючих 
проблем по суті, а не лише на папері чи під час обговорень.
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сьогодні правовий статус особи, її основоположні права і свободи по-
винні бути рівно захищеними на території всіх держав, необхідно поступо-
во здійснювати перехід від охорони окремо правового статусу кожної особи, 
до юридично та фактично безпечного становища людства, як загальної цілі 
подальшої міжнародної політики.
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А. с. символокова1

ЗнАченнЯ інституту обХоду ЗАкону в судовіЙ 
прАктиЦі укрАЇни

обхід закону в міжнародному приватному праві означає вчинення сто-
ронами правовідносин дій, які свідомо спрямовані на штучне визначення 
права, яке підлягає застосуванню до таких відносин з метою найбільш «по-

1  студентка 5 курсу господарсько-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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блажливого» їх регулювання. Застосування обходу закону можливе тільки 
щодо імперативних приписів, можливість використання принципу автономії 
волі виключає визнання дій щодо обрання права як обхід закону. стаття 10 
Закону україни «про міжнародне приватне право» визначає, що правочин 
та інші дії учасників приватноправових відносин, спрямовані на підпоряд-
кування цих відносин праву іншому, ніж те, що визначається згідно із за-
конодавством україни, в обхід його положень, є нікчемними. у цьому разі 
застосовується право, яке підлягає застосуванню відповідно до норм зако-
нодавства україни.

прикладом застосування ст. 10 Зу «про міжнародне приватне право» 
може послугувати справа, розглянута київським районним судом міста оде-
си у 2010 році. в цій справі між сторонами спору був укладений кредитний 
договір (8.04.2008 р.), відповідно до якого позивач надав відповідачу 
19500000 доларів сШа з фіксованою щорічною ставкою 14,5 %, а той в свою 
чергу повинен був повернути суму боргу та всі належні платежі до 
31.12.2008 року. З метою забезпечення належного виконання умов кредит-
ного договору 21.04.2008 року відповідачем був підписаний лист персональ-
ної поруки, який було акцептовано позивачем. вказаний лист поруки по-
зивач з посиланням на ст. ст. 553, 554, 639 цк україни вважав договором 
поруки. посилаючись на лист персональної поруки, позивач наполягав на 
підпорядкуванні кредитних відносин праву англії. оскільки гарантійний 
лист був підписаний фізичною особою –громадянином україни, його осо-
бистим законом є право україни, а відтак підпорядкування листа поруки 
іншому праву (праву англії), ніж те, що визначено згідно з нормами вказа-
ного Закону, є нікчемним відповідно до ст. 10 Зу «про міжнародне приватне 
право». Зазначений закон дійсно дозволяє сторонам обирати право, яке буде 
врегульовувати їх відносини (автономія волі сторін), однак за винятком ви-
падків коли це прямо заборонено законом. суд по даній справі зробив по-
силання на ст.. 14 Зу «про міжнародне публічне право» і зазначив, що 
правила цього закону не обмежують дії імперативних норм права україни, 
що регулюють відповідні відносини. Норми цивільного законодавства укра-
їни, які регулюють загальні питання укладання, зміни, розірвання та дій-
сності правочинів, а також питання укладення, дії та припинення поруки 
є імперативними, а отже підлягають обов’язковому застосуванню при ви-
рішенні цього спору. 

таким чином, названа справа розглядалась відповідно до законодавства 
україни, оскільки договір було укладено на території україни з громадяни-
ном україни (відповідач), а застосування права англії призвело б до пору-
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шення публічного порядку. суть справи зводилась до того, що кредитор 
звернувся до поручителя з листом (претензією) про те, що поручитель не 
сплачує суму заборгованості за кредитним договором, оскільки боржник не 
виконав своє зобов’язання, однак в листах поруки, які суд визнав дійсними, 
не був встановлений строк поруки, а тому суд послався на ч. 4 ст. 559 цк, 
яка встановлює, що кредитор може звернутись до поручителя з вимогою 
виконати зобов’язання, взяте за договором поруки, протягом 6 місяців. цей 
строк є преклюзивним і у випадку його пропуску відносини поруки при-
пиняються, що і мало місце у зазначеній справі.

іншим прикладом обходу закону в судовій практиці україни може послу-
гувати справа, розглянута Шевченківським районним судом міста львова 
2011 року. обставини справи були наступними: на території польщі було 
складено заповіт від імені громадянки україни стосовно всього належного їй 
нерухомого майна, яке знаходилось як на території україни так і на території 
республіки польщі, яким вона передавала свої майнові права своїй доньці. 
відповідачем по справі був її рідний брат, який вимагав визнати такий право-
чин недійсним, оскільки заповіт було складено з порушенням вимог чинного 
законодавства україни. Нотаріус, яка посвідчувала заповіт та виступала свід-
ком по справі зазначила, що «опрацьовуючи заповіт, вона не аналізувала 
жодних договорів між україною та республікою польща оскільки не вбачала 
потреби в перевірці записів міжнародного законодавства, хоча свідку було 
відомо, що вона вчиняє нотаріальний акт (заповіт) від імені громадянки укра-
їни на користь громадянки республіки польща. Нотаріус вказала, що під час 
оформлення заповіту застосовувалось польське законодавство. 

договором між республікою польща і україною про правову допомогу 
та правові відносини у цивільних і кримінальних справах встановлюється, що 
правові стосунки в галузі успадкування нерухомого майна регулюються за-
конодавством тієї договірної сторони, на території якої знаходиться це майно. 
Форма правової дії щодо нерухомого майна визначається законодавством тієї 
договірної сторони, на території якої знаходиться нерухоме майно. отже, 
сторони намагались підпорядкувати відносини щодо спадкування нерухомо-
го майна іншому правопорядку, хоча існує імперативна норма, яка визначає 
як здійснюється правове регулювання зазначеного питання. 

Заповіт було складено з порушенням законодавства україни, зокрема 
особа заповідача не була перевірена за паспортом, не був перевірений стан 
такої особи (нотаріуси посвідчують заповіти лише дієздатних осіб), виправ-
лення в заповіті не були застережені нотаріусом та підписані особами, які 
вчиняють нотаріальну дію, із зазначенням дати внесених виправлень чи 
дописок та не були скріплені підписом і печаткою нотаріуса. 
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За почеркознавчою експертизою було встановлено, що підпис заповіда-
ча не є справжнім, а сам заповіт не був посвідчений нотаріусом, так як на 
ньому відсутній посвідчувальний напис і печатка нотаріуса.§1 ст.80, §2 ст. 
94 Закону «про нотаріат республіки польща» від 14.02.1991 р. передбачають: 
«акти і документи повинні бути оформлені нотаріусом зрозуміло і прозо-
ро. всі поправки і підчистки не допускаються. вільні місця повинні бути 
перекреслені, а виправлення потрібно оговорити в кінці акту перед підпи-
санням особами, які беруть участь в правочині. Зайві вирази або їх частина 
повинні бути скреслені таким чином, щоб їх можна було прочитати, і ці 
перекреслення потрібно в кінці акту оговорити перед підписанням. Не ого-
ворені перекреслення вважаються недійсними. 

таким чином, заповіт було складено з порушенням польського законо-
давства також, хоча до зазначених відносин мають бути застосовані норми 
українського законодавства. За результатом розгляду справи, суд визнав 
такий правочин недійсним з посиланням на положення договору між укра-
їною та республікою польща, цивільний кодекс україни та інструкцією про 
порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами україни.

З аналізу наведених справ приходимо до висновку, що суди в обох ви-
падках приймали рішення не на основі ст.10 Зу «про міжнародне приватне 
право». Зокрема, у першому випадку вирішення питання, яке право підлягає 
застосуванню, здійснювалось на основі ст. 14 (застереження про публічний 
порядок), 16 (особистий закон фізичної особи) Зу «про міжнародне при-
ватне право», а ст. 10 цього закону лише називалась, хоча не була практично 
застосована. у другому випадку справа взагалі вирішувалась на основі до-
говору між україною та республікою польща. в єдиному реєстрі судових 
рішень справ, в яких є посиланням на ст.10 Зу «про міжнародне приватне 
право» більше не має, а з наявних вирішень двох, робимо висновок, що ця 
стаття не має практичного значення для вирішення спорів по суті на тери-
торії нашої держави.
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г. А. сірман1

Феномен спортивноЇ дипломАтіЇ в сучАсниХ 
міжнАродниХ відносинАХ

спорт як інструмент дипломатії вже довів власну ефективність, як на 
регіональному, так і міжнародному рівні. Насправді, зв’язок між спортом 
і миром можна простежити ще з часів стародавніх олімпійських ігор, коли 
останні використовувалися для встановлення тимчасового миру між воюю-
чими державами. тим не менш, треба зауважити, що пропаганда спорту як 
засобу зміцнення миру в усьому світі є порівняно недавнім явищем. тради-
ція «олімпійського перемир’я» була відроджена генеральною асамблеєю 
ооН в 1993 році, а перший спеціальний радник зі спорту на благо розвитку 
та миру, колишній президент Швейцарії адольф огі, був призначений гене-
ральним секретарем ооН кофі аннаном у 2001 році.

Фізичне виховання і спорт сприяють діалогу між людьми та народами, 
іноді навіть долаючи культурні і традиційні відмінності. це велике досяг-
нення, враховуючи високе конкурентне середовище, яке завжди панувало 
в області спорту. обмін ідеями через глобальні спортивні організації, або 
під час великих спортивних подій, таких як олімпійські ігри або чемпіонат 
світу з футболу, сприяє взаєморозумінню. крім того, в останнє десятиліття 
більшість футбольних чемпіонатів Європи було організовано двома сусід-
німи країнами: бельгією і Нідерландами в 2000 році, Швейцарією та австрі-
єю в 2008 році, україною та польщею в 2012 році. той факт, що дві країни 
тісно взаємодіють для підготовки такого масштабного заходу створює до-
даткові можливості для двосторонніх відносин та діалогу. 

в контексті спортивної дипломатії можна виділити два основних виміри 
впливу:спорт як інструмент м’якої сили і спорт як інструмент заохочення 
мирних відносин на міжнародному рівні.

Спорт як інструмент м’якої сили.джозеф Най (американський політо-
лог, автор книги Soft Power: The Means to Success in World Politics) описує 
м’яку силу як здатність отримати бажане шляхом залучення, а не примусу 
або підкупу. таким чином, країни повинні використовувати спорт для по-
пуляризації в світі своєї культурної спадщини, історії, для демонстрації свої 
національні доблесті і економічного успіху [1]. Наприклад, після проведен-
ня олімпійських ігор 2008 року в пекіні, міжнародне співтовариство визна-

1  студент 4 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридично-
го університету імені Ярослава Мудрого.
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ло китай як державу, суспільство якої дуже швидко розвивається. також 
спорт – це великий бізнес, і проведення чемпіонату світу з футболу, олім-
пійських ігор, або навіть менш масштабних турнірів, є дуже корисним для 
країни. іноді, країни бойкотували спортивні змагання з політичних мотивів 
(сШа відмовилися брати участь в олімпіаді 1980 року в Москві, для того, 
щоб показати своє неприйняття радянського вторгнення в афганістан). спорт 
також довів свою ефективність у боротьбі з режимом апартеїду в південній 
африці. цій країні було заборонено брати участь в міжнародних футбольних 
матчах до 1992 року[2, p. 145,146]. крім того, більше 20 африканських кра-
їн бойкотували олімпійські ігри 1976 року через поведінку Нової Зеландії, 
яка за декілька місяців до ігор дозволила своїй команді з регбі грати проти 
південноафриканської команди [3].

більш того, успіхи національних команд або спортсменів зазвичай трак-
туються як досягнення усієї країни. Наприклад, перемога японської збірної 
з футболу проти збірної сШа у фіналі кубка світу серед жінок була сприй-
нята як свідчення відновлення країни після руйнівного землетрусу і цунамі. 
вся україна раділа здобуткам наших спортсменів, які вибороли рекордні 117 
медалей на паралімпіаді – 2016. популярним проявом використання держа-
вами м’якої сили за допомогою спорту є те, що деякі країни посилають 
своїх кращих спортсменів (більшість з них – суперзірки, яких обожнюють 
по всьому світу), щоб забезпечити свою присутність і створити позитивний 
імідж за кордоном.

Спорт як інструмент заохочення мирних відносин на міжнародному 
рівні. держави можуть використовувати спорт для зміцнення національного 
престижу, демонстрації свого значення на міжнародній арені, розширення 
регіонального та світового впливу. спорт може об’єднувати людей, надаючи 
їм можливість для мирного діалогу, метою якого є забезпечення існування 
в мирних умовах.

спорт є частиною популярної культури, яка широко поширена у всьому 
світі. крім того, спорт займає найбільш впливове місце у світовій інду-
стрії розваг. олімпійські ігри та чемпіонат світу з футболу, наприклад, при-
ваблюють до себе найбільшу телевізійну аудиторію у світі. таким чином, 
зараз питання спорту є надзвичайно актуальним і повинне враховуватися 
державами і міжнародними організаціями. 

Найбільш яскравий приклад використання спорту як інструменту ди-
пломатії стався в квітні 1971 року. в той час, в період «холодної війни», 
американська команда з пінг-понгу виступала в китаї протягом одного 
тижня, незважаючи на те, що вашингтон не визнавав кНр. після цієї події 
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тодішній президент сШа річард Ніксон отримав запрошення від Мао. 
тодішній китайський прем’єр-міністр чжоу еньлай так охарактеризував 
цю ситуацію: «спорт як інструмент міжнародної дипломатії ніколи раніше 
не використовували так ефективно». іншими прикладами двостороннього 
примирення через спортивні заходи є «крикетна дипломатія» між індією 
та пакистаном, «баскетбольна дипломатія» між грецією та туреччиною, 
«футбольна дипломатія» між вірменією та туреччиною, а також зусилля 
на рівні громадянського суспільства від ізраїльтян і палестинців для ство-
рення об’єднаної футбольної команди. так звана «команда Шимона пере-
са за мир», яка складалася з 25 гравців з ізраїлю і палестини змагалася 
у 2011 році в Міжнародному кубку австралійської футбольної ліги. всі 
гравці вирішили записати свою власну пісню і використовувати її в якості 
свого гімну. історія майже повторилася в кінці листопада 2011 року, коли 
катар організував змагання з пінг-понгу під егідою Міжнародної федерації 
настільного тенісу (ITTF). під час цього турніру грали парні команди, які 
складалися з представників кНдр та південної кореї, індії та пакистану, 
сШа та ірану.

були й інші ініціативи, які не можна не згадати. Мирні відносини через 
спорт заохочуються також на багатосторонньому рівні. Наприклад, таїланд, 
бруней, Філіппіни, індонезія, Малайзія і сінгапур створили баскетбольну 
лігу асеаН в 2009 році. у глобальному контексті не можна оминути резо-
люцію 54/34 «побудова кращого світу за допомогою спорту і олімпійського 
ідеалу», що була прийнята генеральною асамблеєю ооН у 1999 році [4,p. 
10]. За допомого спорту можна побудувати мир у розколотому суспільстві. 
так, у 2007 році в кот-д’івуарі вдалося встановити тимчасовий громадян-
ський мир після того, як суперзірка дідьє дрогба і його партнери по збірній 
виступили перед телевізійними камерами із закликом до івуарійського на-
роду зупинити війну в своїй країні. 

тим не менш, спорт не може вирішити всі конфліктні ситуації на земній 
кулі. Наприклад, під час відбірних ігор чемпіонату світу з футболу 2010 року 
відбувся перший в сучасній історії візит глави турецької держави до вірме-
нії у вересні 2008 року. але це не призвело до настання повного миру між 
країнами і напруженість продовжує залишатися. За допомогою пропаганди 
фізичної активності і спортивних заходів, держави мають можливість до-
сягти більшого взаєморозуміння і прийняття спільних мирних цінностей, 
заснованих на повазі до культури одна одної. Навіть, якщо спорт не може 
вирішити кожний конфлікт у світі сам по собі, він, тим не менш, дозволяє 
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створити більш сприятливі умови для подальшого діалогу вже на найвищо-
му рівні – в політичній площині [5; с. 264] та може надати стимул для мир-
ного врегулювання або принаймні поліпшення ситуації. приклади, описані 
вище, підтверджують це і повинні стати позитивним сигналом для поточно-
го і наступного поколінь.

спорт є одним із найперспективніших шляхів для створення позитив-
ного іміджу держави, не в останню чергу через взаємодію із сучасними 
соціальними мережами (Facebook, Twitter, Instagram). твіттер-дипломатія, 
у свою чергу, є доступним та зручним видом публічної дипломатії, який 
стає все дедалі популярнішим засобом взаємодії серед широкого кола ак-
торів дипломатії, а відтак надає можливість здійснювати вплив з метою 
покращення бренду держави [6, с. 20]. чим більше в україні буде прохо-
дити знакових спортивних подій, чим краще їх будуть висвітлювати (в тому 
числі і за допомогою соціальних мереж), тим вищим буде рівень популяр-
ності україни за кордоном. імідж держави, яка приділяє велику увагу 
спорту, і вміє організувати заходи найвищого ґатунку, стане привабливим 
чинником для іноземних туристів, інвесторів і організаторів різних спор-
тивних турнірів.
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А. А. соловйова

деЯкі проблеми прАвового регулЮвАннЯ 
відносин у сФері сурогАтного мАтеринствА 

в укрАЇні тА ЗА кордоном

однією з гострих медико-соціальних проблем сучасного суспільства 
є безпліддя. За даними МоЗ у світі біля 15 % безплідних подружніх пар.для 
багатьох з них єдиний спосіб створити повноцінну родину – це звернутися 
до послуг сурогатної матері [9, c. 194]. перше народження дитини в резуль-
таті штучного запліднення та перенесення ембріона відбулося 25 липня 
1978 року у великобританії. З того часу, кількість осіб, що звернулися по 
лікування з використанням репродуктивних технологій, значно зросла. дані 
відносини отримали широке розповсюдження. уперше законодавче закрі-
плення в україні сурогатне материнство отримало у 2002 р. в статті 123 
сімейного кодексу україни щодо визначення походження дитини, народже-
ною жінкою, в організм якої було імплантовано ембріон людини, зачатий 
подружжям [11]. у деяких інших країнах правова регламентація сурогатно-
го материнства відбулася дещо пізніше, так наприклад, російська Федерація 
законом від 1 січня 2012 року «про охорону здоров’я громадян російської 
Федерації» вперше закріпила правовий статус сурогатного материнства 
у росії [9, c.195].

Єдиного, визначення поняття сурогатного материнства чинне законодав-
ство не дає [3, c. 102]. розглядаючи це явище з медичної точки зору, його 
можна охарактеризувати як перенесення ембріона, отриманого заплідненням 
яйцеклітини біологічної матері-дружини спермою біологічного батька-чо-
ловіка, в порожнину матки іншої жінки та виношування дитини, яка є біо-
логічно для неї «чужою» [10, c. 10]. це ефективний спосіб боротьби з без-
пліддям, але тут важливо врахувати і психологічну адаптацію дитини, 
а також генетичну спадковість сурогатної матері.

З точки зору релігії оцінка сурогатного материнства неоднозначна. хрис-
тиянські церкви вважають, що це порушує цілісність особистості та ви-
ключність шлюбу, тобто тільки бог може наділити подружню пару дитиною. 
іудеї ж підтримують сурогатне материнство. З точки зору ісламу, даний 
метод народження дитини вважається абсолютно неприйнятним, оскільки 
в цьому процесі абсолютно не допустима участь третьої сторони. іслам при-
діляє величезну увагу такій стороні питання, як збереження генеалогії, 
збереження спорідненості. 
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дані відносини можуть мати комерційний характер та чимало жінок 
є зацікавлені у надані таких послуг. така ситуація піддається критиці з етич-
ної точки зору. деякі науковці стверджують, що жінка сурогатна матір – ви-
ступає в ролі «платного інкубатора», що суперечить основним моральним 
засадам суспільства [8, c. 558].

правове регулювання дуже відрізняється від країни до країни. сьогодні 
виокремлюють 4 групи: 1) країни, де сурогатне материнство дозволено, 
у тому числі комерційне; 2) країни, де дозволено тільки некомерційне суро-
гатне материнство; 3) країни, де сурогатне материнство має місце, але не 
регулюється законодавством; 4) країни, де сурогатне материнство повністю 
заборонено [2, c.9].

такі країни як Франція, Німеччина, австрія, Норвегія, Швейцарія – су-
рогатне материнство забороняють повністю. визначальним фактором досить 
консервативного погляду на застосування сучасних біотехнологій в області 
репродукції людини стала позиція римської католицької церкви, яка засуджує 
будь – які спроби штучного втручання в процес зародження людського жит-
тя [2, c.11]. у Німеччині питання, пов’язані із застосуванням допоміжних 
репродуктивних технологій регулюються прийнятим в 1991 році актом (The 
Embryo Protection Act). Згідно з положеннями зазначеного акту, у Німеччи-
ні дозволено тільки штучне запліднення, доступ до якого гарантований 
особам, які перебувають у законному шлюбі.

у великобританії допускається лише оплата поточних витрат на надан-
ня медичної допомоги. в угорщині та данії сурогатною матір’ю може стати 
тільки родичка генетичних батьків [10, c.40]. відзначимо, що сурогатне 
материнство набуло поширення в індії. важливим є те, що в індії вартість 
послуги сурогатної матері майже у три рази дешевше, ніж у розвинених 
країнах Європи. прямо у клініці сурогатного материнства обидві сторони 
підписують контракт, в якому відображені всі юридичні моменти, закріпле-
ні права та обов’язки сурогатної матері і генетичних батьків, а також відо-
бражені всі фінансові питання [7, c.90]. для порівняння, в росії, дитина, 
народжена за програмою сурогатного материнства, може бути передана ге-
нетичним батькам тільки після того, як сурогатна мати дасть свою згоду на 
передачу цієї дитини генетичним батькам. винагорода сурогатної матері ро-
сійським законодавством ніяк не регулюється, однак широко використову-
ється [9, c.195].

у інших країнах дозволено лише некомерційне сурогатне материнство, 
це такі країни як австралія, велика британія, канада, ізраїль. у третю гру-
пу входять країни, у яких сурогатне материнство дозволено, у тому числі 
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і комерційне. це сШа (більшість штатів) африканська республіка, казах-
стан та україна [5, c.4]. Щодо україни, то на сьогодні відносини сурогатно-
го материнства недостатньо врегульовані законодавчо. так, деякі аспекти 
сурогатного материнства викладено у положеннях сімейного кодексу укра-
їни, Наказу Міністерства юстиції україни «про затвердження правил реє-
страції актів громадянського стану в україні» та Наказу Міністерства охо-
рони здоров’я україни «про затвердження умов та порядку застосування 
штучного запліднення та імплантації ембріона (ембріонів) та методів їх 
проведення». але ці документи не здатні врегулювати зазначену галузь 
у повному обсязі,законодавчі органи йдуть шляхом забезпечення сприяння 
всебічній комерціалізації. правові прогалини сприяють порушенню прав 
сурогатної матері, майбутніх батьків та дітей народжених в результаті суро-
гатного материнства такі законодавчі недоліки створюють платформу для 
ведення шахрайства на цьому рівні.

На практиці, у процесі реалізації права сурогатного материнства виникає 
багато неврегульованих аспектів,які потребують вирішення,один з перших – 
це відсутність чіткого переліку прав сурогатної матері та механізму їхнього 
захисту. сурогатна мати законодавчо не захищена на випадок відмови по-
дружжя від народженої дитини з різних причин –наприклад, у разі наро-
дження хворої дитини, або народження двійні.

беручи до уваги те, що сурогатне материнство має аспект, пов’язаний 
з правами людини, можна посилатися на міжнародні документи щодо за-
хисту прав людини. стосовно дітей, конвенція ооН про права дитини 
встановлює деякі з найбільш важливих стандартів захисту, а саме: право не 
бути об’єктом дискримінації на основі народження або статусу батьків (ст. 
2), право дитини на першочергове врахування її інтересів у всіх діях стосов-
но неї (ст. 3), право дитини отримати ім’я та набути національність (ст.7).а 
також, щодо встановлення прав дитини та їх захисту діє принцип застосу-
вання закону, найбільш сприятливого для сторони (lex benignitatis) мета 
застосування якого –врахування інтересів осіб, які потребують особливого 
захисту: передусім неповнолітніх у питаннях усиновлення. виникає питан-
ня стосовно можливої експлуатації та знущань над дітьми, народженими 
в результаті міжнародного сурогатного материнства. Якщо регулювання цих 
питань в країні, де укладається договір, недостатнє або відсутнє, легко мож-
на побачити потенціал виникнення ситуації, коли дітей будуть народжувати 
з метою торгівлі або знущання [10, c. 55].

Наступна, це громадянство народженої дитини, за участю іноземних 
громадян. відсутність єдиного підходу до даного питання, породжує про-
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блему, коли громадяни одної держави перетинають кордон іноземної держа-
ви з метою здійснення своїх репродуктивних прав за допомогою реалізації 
штучного запліднення. Непоодинокі випадки, коли генетичні батьки-іно-
земці не можуть забрати додому вже народжену сурогатною матір’ю дитину, 
оскільки відповідно до чинного законодавства їх держави такий вид репро-
дуктивних технологій не передбачений або заборонений законом [7, c.92].

питання реєстрації новонародженої дитини виникають не тільки у гро-
мадян, які користуються цією послугою, а й у посадових осіб органів реє-
страції актів цивільного стану. це знову ж таки пов’язано з тим, що відсут-
ній єдиний порядок реєстрації дітей, народжених сурогатними матерями [4, 
c. 28]. для прикладу, в україні реєстрація народження дитини сурогатною 
матір’ю проводиться за заявою подружжя, до цього повинна додаватися 
письмова нотаріально засвідчена згода сурогатної матері. а що ж робити, 
у випадку відмови у підписанні такої заяви, і виявленні бажання залишити 
дитину, що якщо батьки відмовляються від дитини – ці, та інші не менш 
важливі питання залишено без уваги. у індії, коли сурогатна мати народжує 
дитину, новонароджений негайно передається його генетичним батькам та 
при цьому ніяка згода на реєстрацію від неї не вимагається [1, c.11].

останнім часом четверте покоління прав людини, котре пов’язане з на-
уковими відкриттями в галузі мікробіології, медицини, генетики включаючи 
право жінки на штучне запліднення і виношування дитини для іншої сімї, 
а саме сурогатне материнство, набирає широко масштабу і щоб такі права 
не стали безмежними існує потреба у детальній законодавчій ревізії щодо 
їхнього захисту [6, c.159]. отже,незважаючи на законодавчі прогалини, на-
явності прихильників чи супротивників сурогатного материнства, воно існує 
та набирає великих обертів у світі. Як бачимо, необхідність у регулюванні 
такого питання виникає не тільки на рівні однієї країни, вона виходить за 
рамки національного законодавства, що у свою чергу вимагає прийняття 
єдиного уніфікованого міжнародного документу, який би врегулював на-
гальні проблеми міжнародно-приватних відносин. у свою чергу і в Закон 
«про міжнародне приватне право», необхідно ввести колізійну прив’язку до 
єдиного уніфікованого акта.
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к. о. старих1

міжнАроднА прАвосуб’Єктність нАродів: 
дискусіЙні питАннЯ і ЗАпобігАннЯ 

політичного мАніпулЮвАннЯ

останнім часом питання щодо міжнародної правосуб’єктності народів 
як окремого соціального актора знову набирає актуальності, у тому числі 
у зв’язку з загостренням внутрішніх протиріч у багатьох країнах світу і на-
віть переростання їх у збройні конфлікти, виникнення внаслідок цього ряду 
«самопроголошених» держав. вважається, що попри наявну вже значну 
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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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кількість наукових праць щодо даної теми, буде доречним продовжувати 
дослідження такого дискусійного питання з метою унеможливлення полі-
тичного маніпулювання такими поняттями як «народ», «нація», «самовиз-
начення», «вільне волевиявлення народу» тощо.

ідея визнання народу чи нації, що бореться за самовизначення, виникла 
достатньо давно. деякі науковці вважають, що її було започатковано ще 
у 1907 році шляхом викладення у четвертій гаазькій конвенції низки прав 
і обов’язків таких суб’єктів, відносячи їх, утім, до такого суб’єкта, як вою-
ючі сторони [1]. проте, вважається більш мотивованою думка, висловлена 
о. в. тарасовим у праці «суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної 
теорії», що втілює найбільш сучасний підхід до досліджуваної проблеми [2]. 
автор зазначає, що процес визнання народів, що борються за самовизначен-
ня, суб’єктами міжнародного права мав місце в рамках боротьби проти коло-
ніалізму в другій половині хх ст. і був втілений у ряді міжнародно-правових 
актів. 

так, п.2 ст.1 статуту ооН проголошує принцип рівноправності та само-
визначення народів як один із заходів для укріплення загального миру [3]. 
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права і Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 у ст. 1 продублю-
вали положення, в яких можливість самовизначення народів вже іменується 
не принципом, а правом [4, с. 5]. про це свідчить як саме формулювання 
статті, так і те, що йому, відповідно до теорії права, кореспондується 
обов’язок всіх держав-учасниць цих пактів заохочувати здійснення права на 
самовизначення і поважати це право підпорядкованих їм народів, що цілком 
відповідає римському принципу «іbi jus ubi remedium», тобто наявність 
права одного суб’єкта підкріплюється обов’язком іншого. 

окрему увагу слід також приділити декларації про надання незалеж-
ності колоніальним країнам і народам, що затверджена резолюцією гене-
ральної асамблеї ооН від 14.12.1960 року. цей міжнародно-правовий акт 
детально відображає сутність антиколоніальної боротьби, а також її суб’єктів-
учасників, їх міжнародно-правовий статус. в ньому констатується факт того, 
що подальше існування колоніалізму тягне за собою гальмування культур-
ного, соціального та економічного розвитку. З цього випливає, що всі нації 
можуть безперешкодно реалізувати своє право на здійснення суверенітету 
та створити національну автономію або незалежну державу, оскільки це 
є невід’ємним і значущим елементом прав людини [6]. 

проаналізувавши наведені, а також інші міжнародно-правові акти, ми 
можемо погодитись з тим, що вони на той час мали надпрогресивний і ега-
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літарний характер. однак з того часу, як народи, що борються за свою неза-
лежність, стали визнаватися суб’єктами міжнародного права, мали і мають 
місце зловживання цією категорією, оскільки відомі численні випадки, коли 
одні держави прагнули виправдати неправовий характер ведення ними зо-
внішньої політики здійсненням права на самовизначення. З метою уникнен-
ня і викриття таких зловживань вважаємо за доцільне проаналізувати ряд 
правових категорій

цікавим є той факт, що у доктрині й у міжнародних документах не існує 
єдиного юридичного визначення терміну «народ» та «нація». це дає певне 
підґрунтя для зловживань і підміни понять, адже намагаючись заповнити 
нормативну прогалину певні суб’єкти часто звертаються до соціологічних, 
етнологічних та інших неюридичних трактувань, що не передають специфі-
ки міжнародного права. о. в. тарасов у згадуваній вище праці зазначає, що 
хоча відповідно норм міжнародного права право на самовизначення мають 
усі народи, однак право на зовнішнє самовизначення, що включає перехід 
до суверенної державності і незалежності, мають лише ті народи, які пере-
бувають під 1) колоніальною; 2) іноземною та 3) чужоземною окупацією. 
лише у даних випадках народ або нація наділені правом в будь-який час роз-
почати формування власної легітимної державності [2, с. 254]. 

очевидно, що дефініції «народ» і «нація» є достатньо абстрактними, 
представленими численною кількістю осіб, інтереси яких часто не співпа-
дають, тому у більшості відомих в історії випадків статус суб’єкта міжна-
родного права визнавався не стільки за народом чи нацією, що боролися за 
незалежність, скільки за національно-визвольними рухами, які були втілен-
ням цієї боротьби. поки ж народ не створить певну організацію національ-
но-визвольного руху, його право на самовизначення є суто міжнародно-пра-
вовою персономожливістю без самого персоноздатного актора [2, с. 255].

таким рухам притаманні певні ознаки, а саме наявність певної політич-
ної мети, репрезентація ідей порівняно широкого кола індивідів, що станов-
лять певну національну групу або народність. саме національно-визвольні 
рухи завдяки своїй організованості і структурованості мають змогу брати 
участь у підписанні міжнародних договорів, брати участь у міжнародних 
конференціях, отримувати статус спостерігачів при міжнародних організа-
ціях і таке подібне.

З наведеного постає логічний висновок, що у широкому розумінні пра-
во на самовизначення має будь-яка людина, а відтак і спільнота людей неза-
лежно від етнічного, расового, національного походження, його спільності 
або різноманіття. проте у суто юридичному сенсі на сьогодні у світі право 
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на створення незалежної держави має порівняно невелика кількість осіб, які 
перебувають під колоніальною, іноземною та чужоземною окупацією.

питання того, чи є народ, що здійснює право на самовизначення, 
суб’єктом міжнародного права також потребує встановлення темпоральних 
меж існування такого суб’єкта, тобто коли народ вже є суб’єктом міжнарод-
ного публічного права і коли він припиняє своє існування. для цього слід 
відзначити, що право народів на самовизначення ґрунтується на народному 
суверенітеті, під яким ми розуміємо можливість народу приймати рішення 
відносно подальшого вектору свого існування з достатньою імовірністю його 
реалізувати, тобто це фактично і є правом на самовизначення. Національний 
суверенітет же є формою вияву народного, є правом на створення держави. 

отже, якщо прослідкувати з моменту зародження антиколоніальної чи 
іншої визвольної боротьби, то на її початку народ, ґрунтуючись на народно-
му суверенітеті, створює організацію національно-визвольного руху, яка по 
суті виступає як суб’єкт міжнародного права і здійснює національний суве-
ренітет, тобто виражає конкретне політичне бажання певної спільноти. 
в результаті активних чи пасивних дій цієї організації, які і становлять зміст 
визвольного руху,під її контроль переходить певна частина території, на якій 
адміністративну та іншу владу тимчасово чи постійно здійснюють пред-
ставники національно-визвольного руху. таке територіальне утворення 
умовно можна назвати «протодержавою», яке згодом перетворюється у ново-
створену державу, причому момент визнання її суб’єктом міжнародного 
права визначається з позицій існуючих теорій визнання. в будь-якому ви-
падку така держава вже характеризується наявністю державного 
суверенітету,як верховенством, єдністю державної влади зсередини і рівно-
правністю та незалежністю у відносинах з іншими державами. З цього мо-
менту суб’єктом, що представляє національну спільноту, стає держава 
у персонативній правовій формі суверенної правової особи [2, с. 255].

постає питання: яким чином народний суверенітет перетікає в держав-
ний? вбачається, що народний суверенітет не перероджується в державний, 
а існує поруч із ним у межах новоствореної держави. право на самовизна-
чення, що лежить в основі народного суверенітету, так само продовжує мати 
місце у новоствореній незалежній державі. однак, оскільки народ, що її 
створив, вже не підпадає під категорію такого, що перебувають під колоні-
альною, іноземною та чужоземною окупацією, а має «власну» державу, то 
і реалізація права на самовизначення трансформується. у незалежній дер-
жаві народ використовує його, беручи участь у виборах, плебісцитах, інших 
інститутах безпосередньої демократії, за допомогою чого визначає подаль-
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ший вектор розвитку і діяльності країни, в тому числі й у міжнародних від-
носинах (наприклад, надає більшість партії з певною політичною програмою, 
ратифікує міжнародні договори на референдумах тощо).

Ґрунтуючись на зазначеному вище, можна підсумувати, що нині наукові 
дослідження в галузі суб’єктів міжнародного публічного права є, безперечно, 
злободенними. Яскравою ілюстрацією цьому є агресія російської Федерації 
щодо україни, мотивована тим, що певна частина українського народу в та-
кий спосіб реалізує своє право на самовизначення. На підтвердження такої 
позиції лунають заяви очільників так званих «національно-визвольних рухів 
сходу україни», представників самопроголошених «народних республік». 
проте, для всього світового співтовариства має бути очевидним той факт, 
що має місце груба підміна понять, намагання прикрити неправомірні дії 
легальною і легітимною оболонкою. прийнятним методом боротьби з по-
дібними політичними маніпуляціями є подальше поглиблене дослідження 
зазначеного інституту міжнародного права з метою вироблення єдиної 
концепції боротьби з сепаратизмом, припинення існуючих і недопущення 
нових протиправних діянь щодо україни та будь-якої іншої держави. слід 
пам’ятати, що боротьба з сепаратизмом є не правом, а обов’язком держави, 
передусім для захисту прав її громадян [8, п. 14]. 
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в. і. стахів1

питАннЯ «обХоду ЗАкону» в міжнАродному 
привАтному прАві 

Зі здобуттям україною незалежності виникла необхідність перегляду на-
ціональної доктрини міжнародного приватного права та реформування зако-
нодавства у цій сфері. одним з новітніх інститутів став так званий «обхід 
закону», що здавна використовується у регулюванні колізійних питань євро-
пейських держав. однак, на нашу думку, запровадження даного інституту та 
його формулювання у чинному законодавстві є недосконалим, а деякі його 
положення характеризуються неточностями та суперечностями. тому постає 
актуальне питання щодо встановлення сутності та основних ознак обходу 
закону, аналізу визначення обходу закону, закріпленого в Законі україни «про 
міжнародне приватне право» та в іноземних правових системах.

передумовою для виникнення колізії правопорядків у міжнародному 
приватному праві є утворення такого складу приватноправових відносин, 
в якому один з елементів (суб’єкт, об’єкт та/або юридичний факт) матиме 
правовий зв’язок з іноземною державою. За наявності такого складу виникає 
проблема вибору найбільш компетентного права для врегулювання відпо-
відних правовідносин, що, за відсутності чинних міжнародних договорів 
відповідного змісту, вимагає застосування колізійного права. такі дії відомі 
у сфері міжнародного приватного під назвою «обхід закону» [1].

виникнення обходу закону в міжнародному приватному праві зумовле-
но неможливістю заборонити учасникам міжнародних приватно-правових 

1  студент 5 курсу господарсько-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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відносинздійснювати дії, що можуть вплинути на прив’язку правовідносин 
до певного правопорядку. більшість дослідників інституту обходу закону 
в міжнародному приватному праві вважають, що його склад утворюється 
такими елементами: 1) об’єктивний – свідоме привнесення до складу право-
відносин іноземного елемента, що має наслідком зміну їх підпорядкуван-
ня;2) суб’єктивний – зазначена зміна правопорядків здійснена навмисно та 
штучно. 

першим елементом є факт вилучення приватноправових відносин, 
ускладнених іноземним елементом, із сфери дії правопорядку, якому вони 
підпорядковуються за звичайних умов, і передання їх під дію іншого право-
порядку внаслідок свідомої дії учасників цих правовідносин. такі дії є мож-
ливими у сфері суспільних відносин, які регулюються колізійними нормами 
із жорсткими прив’язками. серед таких прив’язок, зазвичай, виділяють 
особистий закон фізичної або юридичної особи, закон держави місця вчи-
нення акта, закон держави місця укладення правочину, закон держави міс-
цезнаходження майна. при цьому, факт вилучення має бути реальним. 
другим і вирішальним елементом для встановлення обходу закону в між-
народному приватному праві є намір учасника відносин уникнути застосу-
вання об’єктивно компетентного правопорядку. таким чином, обхід закону 
має протиправний характер не через факт створення або зміни колізійної 
прив’язки до певного правопорядку, а саме через намір, що є в основі такої 
прив’язки [2]. 

Застереження про заборону обходу закону в міжнародному приватному 
праві на законодавчому рівні почали закріплюватися ще у кінці XIX ст. 
перші норми з’явилися у законодавстві іспанії, Швейцарії та держав латин-
ської америки. Як зазначає л. а. лунц, значна більшість законодавств не 
регулює питання про наслідки обходу закону в міжнародному приватному 
праві. більше того, в. і. кисіль, досліджуючи процес кодифікації в міжна-
родному приватному праві, констатує, що у досвіді іноземних кодифікацій 
та міжнародної уніфікації простежується тенденція відмови від концепції 
обходу закону. Зокрема, положення про обхід закону відсутнє у найновіших 
кодифікаціях міжнародного приватного права австрії, ФрН та Швейцарії. 
проте Є. о. крутій дійшла висновку про зростання популярності такого 
законодавчого способу вирішення даної проблеми [3]. 

у п.9 ч.1 ст.1 Закону україни «про міжнародне приватне право» визна-
чено, що під обходом закону слід розуміти «застосування до правовідносин 
з іноземним елементом права іншого, ніж право, передбачене відповідним 
законодавством» [6]. аналізуючи дане визначення можна дійти до таких 
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висновків. по-перше, застосування норм права є діяльністю компетентних 
органів держави з реалізації норм права через винесення індивідуально 
конкретних правових приписів. оскільки суб’єктом застосування колізійно-
правових норм є, в першу чергу, суд, то виходячи з вищезазначеного можна 
говорити про те, що саме суд є суб’єктом обходу закону в міжнародному 
приватному праві, а не учасники міжнародно-правових відносин. по-друге, 
дане визначення протирічить ст.5 Закону україни «про міжнародне при-
ватне право», а саме принципу автономії волі, згідно з яким у випадках, 
передбачених законом, учасники міжнародно-правових відносин можуть 
самостійно здійснювати вибір права до таких правовідносин, відходячи від 
встановлених законодавцем колізійно-правових приписів. по-третє, дане 
визначення не містить ключових ознак, характерних для інституту обходу 
закону в міжнародному приватному праві. 

Наприклад, кодекс тунісу про міжнародне приватне право дає таке ви-
значення обходу закону (ст. 30 Закону «про міжнародне приватне право»): 
«обхід закону утворюється штучною зміною однієї із складових частин 
прив’язки, що належать до дійсної юридичної ситуації, з наміром ухилити-
ся від застосування туніського або іноземного права, позначеного застосов-
ною колізійною нормою». чеський законодавець взагалі забороняє обхід 
імперативних та альтернативних колізійних норм: «Не приймаються до 
уваги факти, створені навмисною поведінкою сторін з метою обійти поло-
ження цього Закону, від якого не можна відступати за допомогою угоди 
сторін». в угорщині іноземне право не застосовується, «коли воно 
прив’язується до іноземного елемента, створеного сторонами штучно або 
шляхом обману»[5]. З точки зору мексиканського законодавця обхід закону 
має місце, «коли штучним чином є забутими основоположні принципи мек-
сиканського права». суддя повинен визначити «обманний намір такого об-
ходу». у цивільному кодексі аргентини зазначено, що договори, укладені 
за кордоном з метою обходу законів аргентини, недійсні, навіть якщо вони 
дійсні за законом місця їх укладення[4].

На думку багатьох науковців інститут обходу закону в міжнародному при-
ватному праві охоплює випадки зловживання принципом автономії волі. це 
відбувається, коли учасники цих відносин укладають угоду про вибір права 
з метою уникнути застосування до їх правовідносин матеріальних норм права 
певного правопорядку. однак відповідно до Закону україни «про міжнародне 
приватне право» можна довести, що такий підхід є хибним (принаймні в між-
народному приватному праві україни). статті 33 та 47 Закону україни «про 
міжнародне приватне право» зазначають, що сфера дії права, яке підлягає за-
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стосуванню до правочину та/або договору, охоплює ще й питання дійсності 
правочину та/або договору. при цьому на підставі статей 32 та 44 Закону укра-
їни «про міжнародне приватне право» учасники міжнародно-правових відносин 
мають право самостійно визначати право, застосовне до змісту їх правочину та/
або договору. враховуючи те, що норми права щодо дійсності правочинів/до-
говорів мають імперативний характер, то Закон україни «про міжнародне при-
ватне право», по суті, прямо дає можливість уникнути їх застосування. адже, 
вирішуючи питання про те, яке право обрати для застосування до змісту право-
чину або договору, зокрема,для регулювання відносин його дійсності, учасники 
міжнародно-правових відносин в будь-якому випадку змушені обирати з-поміж 
правопорядків, норми, які встановлюють недійсність відповідного правочину 
або договору, та норми які визнають такі правочини або договори дійсними. 
виходячи з цього, поширення сфери дії обходу закону в міжнародному при-
ватному праві україни на випадки правомірного вибору права є неможливим. 

враховуючи вищезазначене, можна говорити, що у сучасній доктрині 
й законодавчій практиці термін «обхід закону» має різні, часом суперечливі 
тлумачення. також, слід зазначити, що положення про обхід закону супер-
ечить принципу автономії волі сторін. а тому ці два поняття несумісні 
з огляду на методологію вирішення колізійних питань. отже, на нашу дум-
ку, законодавцю слід більш детально приділити увагу даному інституту 
міжнародного приватного права через його широке використання на прак-
тиці, що спричиняє негативні наслідки не тільки правовій системі нашої 
держави, а й іноземним правовим системам.
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Я. м. стеценко1

імплементАЦіЯ конвенЦіЇ про стАтус 
біженЦів у нАЦіонАльне ЗАконодАвство 

укрАЇни

проблема переміщення біженців завжди гостро стояла перед людською 
спільнотою. починаючи від розпаду австро-угорської та російської імперій, 
приходу нацистської влади до Німеччини і, нарешті, наслідків другої світо-
вої війни, країни поступово дійшли до висновку, що статус біженця потребує 
офіційного закріплення і допомоги для уникнення дискримінації після на-
буття такого статусу.

конвенція про статус біженців була ухвалена в женеві 28 липня 1951 р. 
і набула чинності 22 квітня 1954 р. [1]. Зазначена конвенція замінила цілу 
низку нормативно-правових актів, які існували на момент її прийняття: акти 
від 5 липня 1922 р., 31 травня 1924 р., 12 травня 1926 р., 30 червня 1928 р. 
і 30 липня 1935 р., конвенції від 28 жовтня 1933 р. і 10 лютого 1938 р., про-
токол від 14 вересня 1939 р. і угоду від 15 жовтня 1946 р. 

у конвенції були закріплені основні положення, обов’язкові для держав, 
які приєдналися до неї. відповідно, біженцем є особа, яка через обґрунто-
вані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою расової належ-
ності, релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи чи по-
літичних поглядів знаходиться за межами країни своєї національної належ-
ності і не в змозі користуватися захистом цієї країни або не бажає 
користуватися таким захистом внаслідок таких побоювань; або, не маючи 
визначеного громадянства і знаходячись за межами країни свого колишньо-
го місця проживання в результаті подібних подій, не може чи не бажає по-
вернутися до неї внаслідок таких побоювань.

конвенція про статус біженців закріпила також основні принципи, яких 
повинні дотримуватися держави стосовно біженців: неприпустимість дис-
кримінації, свобода релігійних переконань, непорушності прав та переваг 
біженців, безперервності проживання. окремими статтями були виділені 
права біженців, можливості їх роботи на території держави – учасниці кон-
венції, забезпечення державою соціального піклування про біженців.

проблема незаконного перебування біженців у країнах також знайшла 
своє вирішення в конвенції. так, у статті 31 вказано, що договірні держави 

1 студент 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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не накладатимуть стягнень за незаконний в’їзд або незаконне перебування 
на їхній території біженців, які, прибувши з території, де їхньому життю 
і свободі загрожувала небезпека, в’їжджають або знаходяться на території 
цих держав без дозволу, за умови, що такі біженці без зволікань самі 
з’являться до органів влади і наведуть переконливі пояснення щодо свого 
незаконного в’їзду або перебування. договірні держави не обмежуватимуть 
свободу пересування таких біженців обмеженнями, окрім тих, що необхідні; 
такі обмеження застосовуватимуться лише доти, доки статус цих біженців 
у цій країні не буде врегульований або поки вони не отримають право на 
в’їзд до іншої країни. договірні держави надаватимуть таким біженцям до-
статній термін і всі необхідні умови для отримання ними права на в’їзд до 
іншої країни.

але одним із недоліків цієї конвенції було те, що вона затверджувала 
статус біженця зі словами «внаслідок подій, які відбулися до 1 січня 1951 р.». 
внаслідок цього виникали суперечності, оскільки конвенція поширювалась 
лише на тих осіб, які стали біженцями внаслідок подій, які сталися до 1 січ-
ня 1951 р., відтак почали виникати колізії. усі біженці користувалися на той 
час рівним статусом на практиці, тому необхідність у такому уточненні від-
падала. крім того, почали виникати нові проблемні ситуації, бо кількість 
людей – мігрантів постійно збільшувалась. 

Щоб розв’язати зазначені проблеми, 31 січня 1967 р. у Нью-йорку було 
прийнято протокол про статус біженців [2], який фактично став додатком 
до конвенції 1951 року. основне доповнення цього протоколу до міжнарод-
ного права про біженців полягало в тому, що держави – учасниці цього 
протоколу зобов’язувалися співпрацювати з управлінням верховного комі-
сара організації об’єднаних Націй у справах біженців або з будь-якою іншою 
установою організації об’єднаних Націй, до якої може перейти виконання 
його обов’язків і, зокрема, сприяти виконанню його обов’язків щодо контр-
олю за застосуванням положень цього протоколу. крім того, був запрова-
джений механізм контролю, згідно з яким держави – учасниці цього про-
токолу зобов’язуються надавати управлінню верховного комісара або 
будь-якій іншій установі організації об’єднаних Націй, до якої може пере-
йти виконання його функцій, у відповідній формі запитувану інформацію та 
статистичні дані щодо положення біженців, виконання цього протоколу та 
законів, постанов і декретів щодо біженців, які є чинними або можуть згодом 
набути чинності.

після виходу україни зі складу срср постало питання необхідності 
імплементації міжнародного законодавства в національне у разі приєднання 
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україни до різноманітних міжнародних договорів. Не оминуло це і співпра-
ці україни з міжнародною спільнотою по питаннях біженців. Щоправда, 
приєднанню україни до конвенції про статус біженців передувало підпи-
сання декількох міжнародних актів. 23 вересня 1996 р. було підписано 
угоду між урядом україни та управлінням верховного комісара ооН 
у справах біженців [3]. у цій угоді містилися основні умови, за якими управ-
ління верховного комісара організації об’єднаних Націй у справах біженців 
здійснювало свої функції щодо надання міжнародного захисту та гуманітар-
ної допомоги біженцям та іншим особам, які належать до його компетенції 
в країні перебування, а також умови співпраці з кабінетом Міністрів укра-
їни. були прописані норми щодо персоналу увкб, пільг для здійснення 
гуманітарних програм, привілеїв та імунітетів членів увкб, правового 
статусу працівників увкб в україні і способів врегулювання спорів між 
увкб та кабінетом Міністрів україни. 

Наступним міжнародним договором став протокол про доповнення 
пункту 2 статті 4 угоди між урядом україни та управлінням верховного 
комісара ооН у справах біженців, ратифікований 21 жовтня 1999 р. [4]. 
протокол доповнив угоду такою нормою: «увкб за згодою уряду україни 
може відкривати відділення представництва управління в містах україни».

ці два документи стали передумовою до приєднання україни до кон-
венції про статус біженців та протоколу щодо статусу біженців. цей юри-
дичний факт закріплено у Законі україни «про приєднання україни до 
конвенції про статус біженців та протоколу щодо статусу біженців»від10 січ-
ня 2002 р. № 2942 – III [5].

На сьогодні в україні також прийнято спеціальний Закон «про біженців 
та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»від 8 липня 
2011 р.№ 3671 – VI [6], який теж закріпив принципи міжнародного співро-
бітництва україни з метою захисту прав біженців. стаття 30 цього Закону 
закріпила, що україна співпрацює з іншими державами, управлінням верхо-
вного комісара організації об’єднаних Націй у справах біженців, іншими 
міжнародними організаціями з метою усунення причин виникнення про-
блеми біженців, поліпшення їх матеріального становища і вдосконалення 
правового статусу, а також повернення біженців у країну їх громадянської 
належності (підданства) або попереднього постійного проживання, а також 
у разі потреби їх переселення до інших країн у разі наявності відповідних 
міжнародних договорів [6, ст. 30].

отже, поступово в українське законодавство було імплементовано низ-
ку важливих міжнародно-правових актів, які врегулювали питання статусу 
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біженця в україні. враховуючи теперішню ситуацію в нашій державі, це 
питання має дійсно важливе значення.
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проблеми тимчАсового ЗАстосувАннЯ 
міжнАродниХ договорів

відповідно до Закону україни «про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики» від 01 липня 2010 р., «однією з основних засад зовнішньої полі-
тики україни є забезпечення її інтеграції в європейський політичний, еко-
номічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському 
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союзі» [8]. для досягнення зазначеної мети 16 вересня 2014 р. верховною 
радою було ратифіковано угоду про асоціацію між україною, з однієї сто-
рони, та Європейським союзом, з іншої сторони (далі – угода), яку було 
підписано 27 червня 2014 р. На сьогоднішній день окремі положення цієї 
угоди застосовуються на тимчасовій основі. проте механізм врегулювання 
тимчасового застосування міжнародних договорів в україні має суттєві не-
доліки і потребує законодавчого вдосконалення. 

питання дії в часі норм міжнародних договорів, в тому числі їх тимча-
сового застосування, були предметом дослідження багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вчених та знаходять своє відображення в наукових дослідженнях 
таких авторів, як о. в. пушняк, о. в. київець, в. ю. цюкало, і. і. лукашук, 
д. третьяков, с. Н. іванов та ін. Метою даного дослідження є аналіз неузго-
дженості механізму тимчасового застосування міжнародних договорів із 
чинним законодавством україни на прикладі угоди про асоціацію між укра-
їною та Європейським союзом, висвітлення можливих шляхів вдосконален-
ня цієї процедури.

Можливість тимчасового застосування міжнародних договорів перед-
бачена п. 1 ст. 25 віденської конвенції про право міжнародних договорів від 
23 травня 1969 р. і п. 1 ст. 25 віденської конвенції про право договорів між 
державами та міжнародними організаціями від 21 березня 1986 р. так, до-
говір або частина договору застосовуються тимчасово до набрання чиннос-
ті, якщо: а) це передбачається самим договором; або б) держави, які брали 
участь у переговорах, домовилися про це в якійсь інший спосіб [5; 6]. пере-
дусім постає питання щодо правових наслідків тимчасового застосування 
міжнародних договорів. відповідно до ст. 9 конституції україни, «чинні 
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана верховною радою 
україни, є частиною національного законодавства». це означає, що момент 
входження норм міжнародного договору до складу національного законо-
давства пов’язаний із двома юридичними фактами: набрання чинності між-
народного договору та надання верховною радою україни згоди на його 
обов’язковість [1, с. 323]. 

тобто, навіть за умови надання згоди верховною радою україни на 
обов’язковість договору, який тимчасово застосовується, сам договір dejure 
не буде вважатися чинним, доки не будуть виконані всі формальні процеду-
ри для набрання ним чинності. так, в ч. 2 ст. 486 угоди зазначено, що «ця 
угода набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати 
здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього до-
кумента про затвердження»[4]. це породжує низку юридичних наслідків: 
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– такий договір не є частиною національного законодавства в силу ст. 
9 конституції україни; 

– конституційний суд україни фактично не може розглянути питання 
щодо відповідності норм такого договору конституції україни, адже згідно 
зі ст. 13 Закону україни «про конституційний суд» від 16 жовтня 1996 р., «до 
повноважень конституційного суду україни належить тільки прийняття рі-
шень та надання висновків щодо відповідності конституції україни чинних 
міжнародних договорів україни або тих міжнародних договорів, що вносять-
ся до верховної ради україни для надання згоди на їх обов’язковість»[7]. 
тобто не виключається можливість, що норми міжнародного договору, який 
тимчасово застосовується, будуть суперечити конституції україни.

тим не менш, норми міжнародних договорів, що тимчасово застосову-
ються, є обов’язковим для сторін договору і на них також поширюється 
принцип pactas unt servanda[1, с. 324]. це підтверджується також і тим, що 
на конференції з питань права міжнародних договорів, яка була проведена 
під егідою ліги Націй (березень-квітень 1930 р.), у проекті статей щодо 
права міжнародних договорів передбачалося регламентувати норму щодо 
виконання договорів на тимчасовій основі. пізніше її було закріплено у ст. 
25 віденської конвенції 1969 р. як «тимчасове застосування». юристи-між-
народники, включаючи хемфрі вальдока (Humphrey Waldock), Федросса 
(Verdross), наголошували, що прийняття договору саме в такій редакції 
сприятиме застосуванню договору до його вступу в дію задля врегулювання 
відносин, що потребують термінового врегулювання [2, с. 392].

Не менш дискусійним є й питання щодо терміну тимчасового застосу-
вання міжнародних договорів, адже такі часові межі не визначені ані у між-
народних договорах, ані у національному законодавстві. так, угода про 
створення зони вільної торгівлі була підписана 15.04.1994 р., а набула чин-
ності для україни 15.12.1999 р. аналогічно, в угоді про асоціацію між 
україною та Європейським союзом термін тимчасового застосування не 
визначений, хоча його припинення пов’язується з ратифікацією всіма учас-
никами договору. отже, до набрання чинності міжнародним договором, його 
«тимчасова» дія може тривати як завгодно довго.

крім того, може виникнути ситуація, що договір набуде чинності у той 
момент, коли його вже виконано, відповідно, зникне предмет договору. саме 
так сталося з договором про делімітацію державного морського кордону, 
укладеним між сШа та кубою, який було підписано 16 грудня 1977 р., а за-
стосовувати його сторони почали з 1 січня 1978 р. його тимчасове застосу-
вання тривало до 30 грудня 2003 р., коли сторони обмінялися нотами [9]. 
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подібна ситуація може скластися і з угодою, адже вербальною нотою гене-
рального секретаріату ради Європейського союзу № SGS14/12029 від 
30 вересня 2014 р. визначено перелік розділів, глав, статей та додатків 
угоди, що мають застосовуватися на тимчасовій основі. в свою чергу, у до-
датках XVII (щодо нормативно-правового наближення), XXI (щодо держав-
них закупівель) та ін. безпосередньо передбачені конкретні строки впрова-
дження в українське законодавство відповідних директив Європейського 
парламенту та ради. тож угода може набрати чинності тоді, коли україною 
будуть виконані її зобов’язання.

проте найбільшої критиці піддається питання скасування домовленостей 
про тимчасове застосування міжнародного договору. відповідно до ч. 2 ст. 
25 віденської конвенції про право міжнародних договорів, «якщо в догово-
рі не передбачається інше або держави, які брали участь у переговорах, не 
домовилися про інше, тимчасове застосування договору або частини дого-
вору щодо держави припиняється, коли ця держава повідомить інші держа-
ви, між якими тимчасово застосовується договір, про свій намір не стати 
учасником договору» [5]. так, у ч. 7 ст. 486 угоди зазначено, що «будь-яка 
зі сторін може надіслати письмове повідомлення до депозитарію про свій 
намір припинити тимчасове застосування цієї угоди, а припинення тимча-
сового застосування набиратиме чинності через шість місяців після отри-
мання повідомлення депозитарієм» [4]. оскільки виконання міжнародних 
договорів є досить тривалим процесом і передбачає поступову зміну окремих 
галузей законодавства україни, то припинення їх застосування безперечно 
матиме негативні наслідки для україни та її громадян.

таким чином, регулювання тимчасового застосування міжнародних до-
говорів є досить суперечливим. враховуючи проблеми, що виникають під 
час тимчасової дії договорів, на нашу думку, слід внести відповідні зміни до 
законодавства, надавши можливість конституційному суду україни переві-
ряти на відповідність конституції україни міжнародні договори, які тим-
часово застосовуються. крім того, слід закріпити у конституції україни 
положення про те, що такі договори є частиною національного законодавства, 
адже вони є обов’язковими до виконання. у Законі україни «про міжнарод-
ні договори україни», на нашу думку, слід регламентувати положення щодо 
обов’язкової ратифікації тимчасово застосовуваних міжнародних договорів.
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м. п. стрюк1

лЮдинА Як суб’Єкт міжнАродного прАвА

людина – це жива істота, якій притаманний інтелект, вона є учасником 
історико-культурної діяльності. кожна особа розуміє поняття «людина» по- 
своєму. Наприклад, німецький філософ імануїл кант вважає людину – духо-

1 студент 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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вною істотною, карл Маркс розуміє під людиною суспільну істоту, в свою 
чергу кассірер вважає, що людина – це «символічна тварина». існує багато 
поглядів на дане питання і всі вони мають право на існування, але в світі 
виділяють 4 підходи до розуміння «людини»: людина розумна як біологічний 
вид; людина як щось, що виходить за рамки живого світу і в значній мірі 
протистоїть йому; людина як людство в цілому;людина як індивід, особис-
тість. Що стосується питання щодо віднесення «людини» до міжнародного 
права, то вважається, що вона є обов’язковим і первинним суб’єктом будь-
якої правової система. дане питання є актуальним сьогодні, тому що люди-
ну не визнано суб’єктом міжнародного права. хоча більшість вчених світо-
вої спільноти вважає навпаки її первинним суб’єктом міжнародного права, 
бо все починається з людини, точніше з її дій, рішень. це стосується і фор-
мування держави, і укладення договорів на міжнародній арені та не тільки, 
і захисту своїх прав, тощо. 

питанню щодо віднесення людини до суб’єктів міжнародного права 
присвятили багато вчених таких, як о. в. тарасов, в. в. Мицик, с. в. чер-
ниченко, М. а. баймуратов, д. в. кулеба, I. I. лукашук, г. I. тункін, 
б. б. ганюшкін,а. I. дмітрієв, г. в. Iгнатенко. серед зарубіжних вчених 
треба виділити вклад таких вчених, як Шварценбергер г., броунлі Я., 
Шоу М. Н., хайд ч. та ін.

треба зазначити, що проблема «людина в міжнародному праві» має 
основоположне значення як для самої науки міжнародного права, так і для 
міжнародно-правової практики. від того, як буде вирішена ця проблема, 
залежить сам вектор міжнародно-правового розвитку людства. основним 
методом дослідження особистості буде виступати міжнародно-правовий 
антропоцентризм, в межах якого виокремлюють: історичний, теоретико-
методологічний і практичний аспекти дослідження. 

перші елементи міжнародно-правового захисту фізичних осіб зустріча-
ються в міжнародних договорах давнього світу й середньовіччя. Можна 
виділити наступні договори: договір 532р. між візантією й персією перед-
бачав право християн мати свої церкви; договір між київською руссю й ві-
зантією, що визначав статус купців; угода пасса у 1552р.; віденський до-
говір 1607р., тощо. Що стосується сучасності, то згідно положень версаль-
ського договору та інших мирних договорів були засновані змішані 
третейські суди й претензійні комісії, за допомогою яких громадяни могли 
вимагати компенсації або реституції прав, порушених Німеччиною. також, 
важливим документом є консультативний висновок ппМп щодо юрисдик-
ції судів данцига, у якому була визнана, хоча як виняток із загального пра-
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вила, сама можливість безпосереднього наділення фізичних осіб правами 
на підставі неімплементованого в національний правопорядок міжнародно-
го договору. 

після другої світової війни у практиці Нюрнберзького й токійського 
трибуналів реалізується ідея міжнародної кримінальної відповідальності 
фізичних осіб. уперше на міждержавному рівні офіційно визнається між-
народна провосуб’єкність людини[1,c. 182].

у ході Нюрнберзького процесу захист окрім іншого використав класич-
ну концепцію держави як єдино можливого суб’єкта міжнародного права. 
адвокати (г. Ярайсс, о. Штамер, а. Зейдль та ін.) прямо зазначали, що від-
повідальність повинна нести Німеччина, а не окремі фізичні особи, посила-
ючись на концепцію «державного акту» і стверджуючи: там, де розглядува-
на дія була дією, здійсненою державою, особи, які практично здійснили її, 
не несуть особистої відповідальності, а залишаються під захистом доктрини 
про суверенність держави 

таким чином, для обгрунтування притягнення головних військових зло-
чинців до міжнародної кримінальної відповідальності Мвт довело-
ся розв’язати, як мінімум, дві фундаментальні методологічні проблеми. 

перша – чітко й однозначно висловитися на користь міжнародної 
правосуб’єктності фізичних осіб. головний обвинувач від великобрита-
нії х. Шоукросс у заключній промові зазначив: «говорять, наприклад, що 
тільки держави, а не окремі особи є суб’єктами міжнародного права. проте 
такого положення в міжнародному праві не існує. досить лише згадати су-
дове переслідування за піратські дії, порушення блокади або за шпигунство, 
щоб наштовхнутися на численні приклади притягнення окремих осіб до 
відповідальності згідно з нормами міжнародного права. Завжди визнавало-
ся, що вчинення військових злочинів робить окремих осіб суб’єктами між-
народного права». Як бачимо, офіційна позиція представника великобрита-
нії щодо визнання міжнародної правосуб’єктності людини висловлена досить 
зрозуміло.

друга методологічна проблема полягала в посиланні захисту на осо-
бисту неосудність чиновників, діючих від імені суверенної держави. голо-
вний обвинувач від великобританії х. Шоукросс відмітив: «дивно бачити, 
що підсудні, які, діючи як члени германського уряду, захопили більшість 
європейських держав і грубо зневажали їх суверенні права, … самі волають 
до містичної сили святості суверенітету держави. … абсолютно безпідстав-
ною є точка зору, що положення міжнародного права виключають кримі-
нальну відповідальність держав і що, оскільки, будучи суверенними, держа-
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ви, не повинні зазнавати примусів, а всі їх дії є законними. справа в тому, 
що абсолютний суверенітет, у попередньому значенні цього слова, на щастя, 
перестав існувати. це поняття абсолютно не відповідає зобов’язанням, що 
накладаються будь-яким міжнародним договором». проблема полягала в об-
грунтуванні одночасної міжнародно-правової відповідальності головних 
військових злочинців як фізичних осіб і Німеччини як суверенної правової 
особи. На думку р. а. руденка, «в даному випадку не лише гітлерівська 
держава порушила норми міжнародного права, наслідком чого є заходи, 
прийняті щодо держави, а й окремі фізичні особи, здійснюючи ці акти по-
рушень, персонально вчинили кримінальні злочини, за які вони згідно зі 
статутом трибуналу підлягають кримінальній відповідальності перед Між-
народним військовим трибуналом». 

трибунал підтримав позицію обвинувачення й відкинув доктрину «дер-
жавного акту», що нібито захищає фізичних осіб від кримінального пока-
рання. таким чином, Мвт сформулював принцип персональної відповідаль-
ності фізичної особи за вчинення міжнародних злочинів. цей принцип було 
підтверджено резолюціями генеральної асамблеї ооН, практикою міжна-
родних трибуналів ad hoc (статут Міжнародного трибуналу з військових 
злочинів на території колишньої югославії – ст.7, п.1; статут трибуналу по 
злочину геноциду в руанді – ст.6 та ін.), і ліг в основу статуту Міжнародно-
го кримінального суду (ст. 25). крім того, він знайшов своє відбиття в до-
кументах комісії міжнародного права ооН. 

одним з нових наукових напрямків, що прагнуть здолати ці методоло-
гічні крайнощі, є правова персонологія – наука про правову особистість, 
однією з аксіом якої є твердження, що без правосуб’єктності фізичної особи 
існування будь-якого правопорядку неможливе за визначення. 
правосуб’єктність людини служить підгрунтям для правосуб’єктності усіх 
інших суб’єктів права взагалі[2,c.206].

принципова можливість розглядати індивіда як суб’єкта міжнародного 
права залежить насамперед від того, що ми вкладаємо в це поняття, які озна-
ки суб’єкта міжнародного права виділяємо.

правосуб’єктність означає передумову, можливість володіння 
суб’єктивними правами, а вже самі суб’єктивні права означають можливість 
і міру певної поведінки особи, можливість вимагати якої-небудь поведінки 
від інших осіб. у цьому полягає основна різниця й основний зв’язок між 
правосуб’єктністю й суб’єктивними правами.

існуючі на пострадянському просторі підходи до визначення поняття 
«суб’єкт міжнародного права» можна умовно розділити на дві великі групи 
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залежно від того, чи визначається суб’єкт міжнародного права через якесь 
обов’язкове коло прав і обов’язків або розглядається як носій будь-яких прав 
і обов’язків з міжнародного права, незалежно від їх конкретного переліку. 
іншими словами, що виступає критерієм міжнародної правосуб’єктності – 
здатність мати якісь особливі права й обов’язки або здатність мати 
права й обов’язками як такі.

спільне для прихильників першої точки зору полягає в тому, що про на-
явність міжнародної правосуб’єктності свідчить не просто здатність особи 
підпорядковуватися регулюючому впливу міжнародного права, мати міжна-
родні права й мати обов’язки, брати участь у міжнародних правовідносинах, 
а наявність у особи не будь-яких, а строго визначених прав і обов’язків, що 
виражають специфіку суб’єкта міжнародного права. ці категорії співвідно-
сяться як причина й слідство, як можливість і дійсність. Не можна ототожню-
вати правосуб’єктність як властивість особи, яка виражається в його здатнос-
ті мати права, і самі ці права, носієм яких особа є саме внаслідок цієї власти-
вості. Невірно також визначати правосуб’єктність через яку-небудь суму прав, 
перелік прав, коло прав. Якість правосуб’єктності не можна зв’язувати з яким-
небудь «обов’язковим набором» прав, наявність або відсутність якого свідчи-
ло б про наявність або відсутність правосуб’єктності.

особі досить мати яке-небудь одне право або який-небудь один обов’язок, 
щоб дійти висновку про його правосуб’єктність, бо правосуб’єктність – це 
потенційна, абстрактна можливість мати права, а не самі ці права або їх 
«обов’язковий мінімум». Зміст правоздатності в кожного суб’єкта може бути 
різним, але сама правоздатність в усіх однакова. Як певна якість, юридична 
властивість вона взагалі не піддається кількісному виміру. суб’єктів права 
не можна порівнювати або класифікувати за їх правосуб’єктністю. це мож-
на робити тільки відносно її змісту, або кола прав і обов’язків.

суб’єктивне право – не основа, а слідство правосуб’єктності. особа має 
міжнародну правосуб’єктність не тому, що вона здатна брати участь у право-
творчості, а вона здатна брати участь у міжнародній правотворчості, бо має 
міжнародну правосуб’єктність.

право укладати міжнародні договори – лише прояв, нехай у багатьох 
випадках дуже важливий, але всього лише прояв міжнародної 
правосуб’єктності, а не її основа. Якщо особа має право брати участь у ви-
робленні норм міжнародного права, ми із упевненістю можемо дійти висно-
вку, що перед нами – суб’єкт міжнародного права, однак це не означає, що 
неодмінно будь-який суб’єкт міжнародного права повинен бути здатен 
створювати міжнародне право.
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Необхідно розрізняти ознаки, загальні для всієї категорії осіб, які відо-
кремлюють дану категорію як суб’єктів права певної системи (галузі), і озна-
ки, які дозволяють класифікувати суб’єктів права по їхніх видах у рамках 
категорії. Загальна ознака для всіх суб’єктів міжнародного права – здатність 
підпорядковуватися регулюючому впливу міжнародного права, здатність 
брати участь у міжнародних правовідносинах, здатність мати міжнародні 
права й обов’язками – тобто міжнародна правосуб’єктність. саме ця влас-
тивість є критерієм для визначення суб’єкта міжнародного права. конкрет-
ні ж міжнародні права й обов’язки (зміст правосуб’єктності) – критерій для 
класифікації самих суб’єктів міжнародного прав[3,c.15].

також, я погоджуюся з думкою д. в. кулеби, який в своїх працях наголо-
шує, що «до того ж часу, поки не буде зроблений перехід до виключно нової 
думки, уявлення про міжнародну правосуб’єктність людини, держави та 
організації не відповідатимуть природі та завданням міжнародного права. 
З метою подолання цієї системної проблеми філософія міжнародного права 
початку ххI століття вже зробила суттєвий крок вперед. вона справедливо 
не розглядає ані людину, ані державу, ані організацію як панацею від усіх 
міжнародних хвороб, а лише визнає за ними певні заслуги. вони з абсолют-
них перетворюються на відносні категорії. I схоже, що саме таке вирівню-
вання є позитивною перспективою міжнародного права в цілому та розвитку 
інституту міжнародної правосуб’єктності зокрема»[4, с. 83].

Необхідно підкреслити, що міжнародно-правові акти, тобто узгоджені 
державами обов’язкові міжнародні документи, в яких фізична особа визна-
валась би суб’єктом міжнародного права, відсутні. відсутні тлумачення щодо 
цього універсальними міжнародними судовими установами. бо згідно зі ст. 
34 статуту Міжнародного суду ооН: «тільки держави можуть бути сторо-
нами в справах, що їх розглядає суд». дискусія, як ми бачимо, чиниться між 
правознавцями, які займають різні позиції від проголошення індивіда 
суб’єктом міжнародного права або формування такого його статусу, або ви-
знання за ним певної міжнародної правосуб’єктності до констатації відсут-
ності такої. частіш за все володіння індивіда міжнародними правами фахів-
ці пов’язують з актуальними і винятково важливими для цивілізованого 
людства універсальними і регіональними міжнародно-правовими актами, 
норми яких регулюють співробітництво держав з питань захисту прав лю-
дини.

частіш за все посилаються на такі документи, як: Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. і Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права, і Факультативний протокол до нього 1966 р., 
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Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 р. та 14 протоколів до неї, інші регіональні конвенції у галузі міжна-
родного права прав людини, статути Міжнародних військових трибуналів 
в Нюрнберзі та токіо та двох Міжнародних трибуналів (по югославії 1993 р. 
та руанді 1994 р.), римський статут Міжнародного кримінального суду.

проаналізуємо характерні статті таких документів. Наприклад, у пре-
амбулі до пакту про економічні, соціальні і культурні права фіксується, що 
«держави, що беруть участь у цьому пакті… погоджуються про такі стат-
ті…», і далі – ст.ст. 2–16 – статті основної частини пакту починаються з фраз: 
«держави, що беруть участь у цьому пакті, зобов’язуються…» або»держави, 
що беруть участь у цьому пакті, визнають право…». Наприклад, ст. 2 перед-
бачає, що «1. кожна держава, яка бере участь в цьому пакті, зобов’язується 
в індивідуальному порядку й у порядку міжнародної допомоги та співробіт-
ництва, зокрема в економічній і технічній галузях, вживати в максимальних 
межах наявних ресурсів заходів для того, щоб забезпечити поступово повне 
здійснення визнаних у цьому пакті прав усіма належними засобами, вклю-
чаючи, зокрема, вживання законодавчих заходів». 

у цих статтях йдеться про обов’язки держав, що беруть участь у пакті, 
визнавати та здійснювати закріплені в ньому права людини, але не наділяє 
цими правами безпосередньо індивіда. відповідно до цих положень держа-
ви надають такі права у внутрішньодержавному праві. Формулювання ст. 1 
протоколу № 1 ЄкЗпл «кожна фізична або юридична особа має право 
мирно володіти своїм майном» не є доказом їх міжнародної правосуб’єктності 
так само як, наприклад, не є доказом міжнародної правосуб’єктності мор-
ських човнів положення ст. 52 конвенції ооН з морського права 1982 р., де 
йдеться про те, що «… човни всіх держав користуються правом мирного 
проходу через архіпелажні води…» або ст. 5 чиказької конвенції про між-
народну цивільну авіацію 1944 р. про те, що «кожна договірна держава 
погоджується, що всі повітряні судна інших держав …мають право, за умо-
ви дотримання положень цієї конвенції, здійснювати польоти на її терито-
рію…». Зазначимо, що більшість конвенцій галузі міжнародного екологіч-
ного права спрямовані на захист різних представників тваринного світу – 
білих ведмедів, китів, тюленів та ін.

у наведених статтях держави-учасниці (суб’єкти міжнародного пра-
ва) зобов’язуються поважати, забезпечувати, здійснювати, захищати конвен-
ційні права та визначають об’єктну сферу дії договорів, адресатів їхніх 
міжнародних правовідносин. категоричним виглядає в цьому зв’язку твер-
дження дослідників про міжнародну правосуб’єктність фізичної особи. 
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другий розділ ЄкЗпл створює Європейський суд з прав людини. Iснують 
і інші можливості прямого доступу фізичних осіб в міжнародні органи, що 
пов’язано із поширенням тенденції до захисту їхніх прав за допомогою між-
народних механізмів. саме створення контрольних механізмів у сфері прав 
людини значно поширило коло представників науки міжнародного права, 
які дотримуються концепції міжнародної правосуб’єктності індивіда.

таким чином, другим доказом міжнародної правосуб’єктності фізичної 
особи є посилання на вільне звернення із повідомленнями або скаргами 
фізичних осіб про захист прав у міжнародні квазісудові та судові установи.

посилання на діяльність Європейського суду з прав людини заслугову-
ють на більш ретельну увагу. стаття 33 Європейської конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод передбачає «Міждержавні справи», 
відповідно будь-яка висока договірна сторона може передати на розгляд 
суду питання про будь-яке порушення положень конвенції іншою стороною. 
а ст. 34 передбачає «Iндивідуальні заяви», в якій йдеться про те, що «суд 
може брати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, 
що вважають себе потерпілими від порушення однією з високих договірних 
сторін прав, викладених у конвенції або протоколах до неї. високі договір-
ні сторони зобов’язуються не перешкоджати здійсненню цього права».

З приводу останнього речення у ст. 34 існує цікавий, загальновідомий 
факт про те, що до реформування суду за існування комісії, яка розглядала 
такі скарги, вона підготувала ряд негативних доповідей щодо прав людини 
угреції за часів диктаторського режиму, який було встановлено у квітні 
1967р. в результаті військового заколоту. після цього греція відмовилася від 
членства у раді Європи і 12 грудня 1969 р. денонсувала Європейську кон-
венцію 1950 р. та протокол № 1, що позбавило її громадян і мешканців 
права на звернення і захист своїх прав в комісії. після падіння військової 
диктатури 28 листопада 1974 р. греція знов ратифікувала конвенцію і про-
токол № 1.такими діями греція повернула права на звернення і захист кон-
венційних прав у цій міжнародній інституції тим, хто перебуває під її юрис-
дикцією. права й обов’язки за конвенцією зобов’язують державу-учасницю, 
а не надаються безпосередньо особам під її юрисдикцією. проте судді Єв-
ропейського суду розглядають конвенцію як живий правовий організм і за 
власної ініціативи, за відсутності заперечень держав-членів, тлумачать її 
положення на власний розсуд.

Iншою важливою для розуміння питання є ст. 15 конвенції під назвою 
«відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації». в межах загальних 
домовленостей держава може вжити заходів, що відступають від її зобов’язань 
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за цією конвенцією, тобто обмежити об’єм прав нею визначених. Зазначене 
вище свідчить про те, що 1) тільки особи, які перебувають під юрисдикцією 
держави-члена ради Європи, яка підписала і ратифікувала цю конвенцію 
може звертатись до Європейського суду з прав людини (такого права сьогод-
ні, наприклад, позбавлені мешканці європейської країни білорусь) та 2) Єв-
ропейський суд має змогу впливати на внутрішні справи держави – члена 
ради Європи до того часу поки уповноважена на те державна інституція 
вважатиме це за доцільне (випадок з грецією, ст. 15 конвенції). про прямі 
обов’язки індивідів перед міжнародним правом, а відповідно про міжнарод-
ну правосуб’єктність, говорять у випадках їхньої міжнародно-правової від-
повідальності за скоєні ними злочини проти миру та безпеки людства [5,c.27].

Насамперед, слід зазначити, що звертаючись до Європейського суду 
з прав людини у справах проти держави громадяни стають повноправними 
учасниками міжнародних відносин. у даному контексті було б нелогічно 
говорити про відсутність у громадян здатності до незалежної реалізації між-
народних прав та обов’язків, а отже, і відсутності міжнародного правового 
статусу, адже, «опонентом» фізичної особи на міжнародно-правовій арені 
виступає держава як інший самостійний суб’єкт міжнародного права. З цих 
же підстав, можна говорити про наявність статусу суб’єкта міжнародного 
права у юридичних осіб, оскільки із позовами до Європейського суду з прав 
людини звертаються не лише фізичні, але і юридичні особи. більше того, 
суд Єс у своєму рішенні від 05.02.1963 р. зазначив, що співтовариство кон-
статує новий правовий порядок у міжнародному праві, за яким переваги 
держав щодо їх суверенних прав обмежуються, і суб’єктами визнаються не 
лише держави, а й громадяни[6].

отже, враховуючи вищесказане, хочу зробити висновок, що питання щодо 
віднесення людини до суб’єктів міжнародного права потребує подальшого 
вивчення і вдосконалення. бо, по суті існує багато міжнародних угод, в яких 
підтверджується залежність людини від держави, точніше правосуб’єкність 
якої залежить від правосуб’єкності держави. але, є також докази того, що 
людина є самостійною у своїй правосуб’єкності, і може самостійно здійсню-
вати свої права і виконувати обов’язки. людина – є початком будь-яких від-
носин, тому доречно говорити про те, що в майбутньому людина остаточно 
закріпить своє місце серед суб’єктів міжнародного права.
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A. S. Symvolokova1

RIGHT TOCARRYARM OR WEAPONSFORSELF-
DEFENCE

The question about weaponsisvery topical nowadays. Itisrelated to the amount 
of crimes that have been committedlately. And this situation generatesa question 
tha tneeds an immediate answer: «Does our country have to allow to the citizens 
to carry weapons for a self – defence?The author believes there are two possible 
answers. Let’s look at both of them.

The position of the supporters of the idea is grounded of the Constitution of 
Ukraine, namely by the articles 1, 3, 5, 8, 19, 27. It is also referred to the article 
2 of Convention for the Protection of Human Rightsand Fundamental Freedoms 
. So the Constitution of Ukraine proves an existent low and order, that Ukraine is 
the democratic state, where a human being is recognized as the highest social 
value. That means that people represent the state power in the country. The 
principle of supremacy of right with the requirement of legality is one of the key 
elements in our country.In accordance with article 9 of the Ukrainian Constitution, 
public and local authorities are under an obligation to operate only on basis, that 
envisaged by the Constitution and laws ofUkraine. Also the Fundamental law of 

1  The 5-th year student of the Economic – Law faculty of the Yaroslav Mydryi National 
Law University.
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our state sets an inalienable right of each person to life. The article 2 of Convention 
declares that deprivation of life is not regarded as inflicted in contravention of the 
article 2 when it results from the use of force which is more than necessary: in 
defence of any person from unlawful violence; in order to effect a lawful arrest 
or to prevent the escape of prisonlawfully detained; in action lawfully taken for 
the purpose of quelling a riot or insurrection. Thus, Convention sets cases where 
legal responsibility is eliminated.This finds the reflection in our national legislation, 
in particular in the Criminal Code of Ukraine: article 36 (necessary defence), 38 
(detention of personthat committedcrime ), 43 ( warning of criminal activity of 
the organized group orcriminal organization). Article 36 (Criminal Code) sets that 
actions of a necessary defence are sufficient for the distraction of unlawful activity. 
These actions must be corresponded to the situation of defence. It is necessary to 
notice that there isn’t an exact list of actions that the person would accomplish. 
That is why a Court must come to a decision in every case. So, we have reason 
to believe that there are pre – conditions for a grant to the citizens of Ukraine the 
right to a weapon. So as, authorities wish the grant of such right, then it must be 
given.The USA is the great example of state where the right to carry arm or 
weapons is written in the Constitution. 

The opponents of such position assert that the grant of right to weapon to 
citizens will increase the amount of crimes. That is their basic argument. John 
Godwin in his article asserts: «Regions with large percent of proprietors of 
weapons are also known as the regions with highpercent of murders.On the 
contrary, the regions where the percent of possessing a weapon is less –the amount 
of murders is lower [1].The researchers of the Geneven institute of international 
relations and development in 2003 proved that there is no connection with the 
right to carry weapons and rating of criminality. Statistics of possession of weapons 
in Europe and rating of murders, which was published by the Canadian centre of 
just statistics in 2001–2003 proves, that the countries with high percent of 
possessing a weapon have the lower amount of murders than the countries where 
thisright is limited or not given. For example, carrying arm or weapons is almost 
forbidden in Luxemburg and the percent of possessing a weapon is minimum, the 
amount of murders is more than in Germany in 2009[2]. 

The article 27 of the Constitution of Ukraine declares that everyone has a right 
to protect his own life and health, life of any person from illegal actions. This 
position is more specific in the article 36 –«Necessary defence» – of the Criminal 
Code of Ukraine. Having analyzed the practice of the Ukrainian Courts about 
applying article 36 of the Criminal Code (decisions were made from 01.01.2015 
to 01.11.2016 in the Kharkiv region), we can come to the conclusion thatthe Court 
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does not acknowledge the necessity defence even though it takes place in 98 % 
cases. As a result, it is impossible to use this circumstance in practice.

It is also necessary to notice that the legal adjustment of making acquisition, 
storage, account, transportation and use of weapon is declared in Regulation 
№ 622 of the Ministry of internal affairs. This Regulation determines types of 
weapon and the aim how this weapon can be used. Point 9.1 of this Regulation 
declares that all kinds of weapon (firearm and pneumatic), devices and cartridges 
to them can be acquired by Ministries, other central executive bodies, Nationalbank 
of Ukraine, enterprises, establishments for armament of personnel, guards and 
other people who is allowed to carry weapons for research, sport and industrial 
necessities, or amateur hunt;to defense life, health and property of citizens; for 
shooting movies, circus presentations, museum exhibitions; collections.

Permissions for acquisition, storage and carrying weapons, devices and 
cartridges to them are given out only if all these categories have learnt about 
material of weapon, rules of it using and have got the certificate. It is important 
to add, that only people attained 21 years –old age can take the position connected 
with using of weapon. 

According to the Ministry of internal affairs’ order № 379дск,13.06.2000, 
justiciaries, lawen for cementauthoritiesand their close relatives, participants in 
trials, journalists, deputies of Ukraine, members of public organizations, 
servicemen, exceptthose,who passesurgentmilitary service, authorities with 
categories and gradeshavetheright for acquisition the facility of active defence in 
Ukraine (pistols and revolvers for firing by rubber bullets). To reach the conclusion 
of this point we have to say that the limited category of citizens have a right to 
own the weapon. By the order № 379, it is a document of the official use, it means 
that the text of the document can’t be read by everyone.

According to the author’s point of view, the right to have a weapon must be 
given to the citizens and must be written in the Constitution, as only that society 
where people are the primary source of power owns the real freedom. Although, 
the grant to such right does not conflict with the current legislation and there is 
a special procedure of acquisition of such right, the problem is remained because 
of the reluctance of the Court to apply the article 36 of the Criminal Code of 
Ukraine. It is a well – known fact that a corruption is a large problem for 
Ukrainians. In case of fixing at legislative level the right of possessing a weapon 
for all citizens of Ukraine there is a possibility of subornation of medical workers 
who examines the psychic health of people or examiners who checks up the 
knowledge of those who wants to get this right (the corruption at middle level/ 
petty corruption)[3]. That is why one of the pre – conditions of granting the right 
to carry weapons is a solving the problem of corruption.
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особливості нАглЯду і контролЮ 
міжнАродноЇ оргАніЗАЦіЇ прАЦі

Міжнародна організація праці (International Labour Organization, ILO, 
далі – Моп) – міжурядова організація, створена у 1919 р. як автономна 

1 студент 5 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридично-
го університету імені Ярослава Мудрого,
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організація ліги націй, а після другої світової війни – організації об’єднаних 
націй. Моп відноситься до числа найбільш активних організацій, які по-
слідовно захищають права людини в сфері праці [1]. 

проблемам, пов’язаним із міжнародно-правовим захистом трудових прав 
працівників, присвячували свої дослідження такі відомі вчені, як Н. б. бо-
лотіна, в. с. венедіктов, в. в. жернаков, п. д. пилипенко, с. а. іванов,г. і. ча-
нишева, с. Я. вавженчук, с. о. волохов, о. в. глікман, к. а. кантарія, 
с. о. переверзєва та інші.

вагомим внеском Міжнародної організації праці у забезпечення захисту 
трудових прав є, з-поміж іншого, розроблення чіткого механізму контрольно- 
наглядової діяльності. вивчення особливостей нагляду і контролю Моп 
є необхідним не тільки у зв’язку з членством держави у відповідних між-
народних організаціях, але й для використання досвіду здійснення такого 
контролю при вдосконаленні власної системи внутрішньодержавного контр-
олю, а також для вироблення пропозицій держави щодо вдосконалення ме-
ханізму міжнародного контролю [2].

система нагляду і контролю включає дві основні складові. по-перше, 
це здійснення Моп регулярного нагляду, що базується на обов’язкових до-
повідях держав щодо ратифікованих і нератифікованих конвенцій Моп. 
другою складовою є розгляд скарг та заяв з приводу порушень міжнародних 
стандартів праці спеціалізованими контрольними органами Моп.

принципом діяльності Моп загалом та здійснення нагляду і контролю 
зокрема, як і особливістю формування її органів є принцип трьохстороннос-
ті: представники працівників і роботодавців беруть участь у роботі органі-
зації спільно з представниками урядів на засадах рівності. цей принцип, 
насамперед, відображає ідею соціального партнерства між основними про-
шарками суспільства і втілює задум про діалог з метою цивілізованого ви-
рішення соціальних проблем, обмеження протиріччя між працею та капіта-
лом. З іншого боку, цей принцип є запорукою демократичного характеру 
контрольно-наглядової діяльності Моп.

відповідно до ст. 22 статуту кожна держава-член Моп зобов’язана 
представляти щорічні доповіді Міжнародному бюро праці (далі – Мбп) щодо 
вжитих заходів для застосування конвенцій, до яких вона приєдналася. Фор-
ма і зміст цих доповідей повинні відповідати вимогам, встановленим адмі-
ністративною радою [3]. відповідно до ч. 2 ст. 23 статуту на уряди покла-
дається обов’язок розсилати представницьким організаціям працівників 
і роботодавців копії звітів і доповідей. це робиться для того, щоб представ-
ники працівників і роботодавців мали можливість коментувати адекватність 
відомостей, що надаються урядами [4, с. 339].
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останнім часом важливих змін зазнали терміни надання доповідей дер-
жавами. спочатку, згідно зі статутом, вони були зобов’язані робити це 
кожного року. проте зі збільшенням кількості актів Моп це стало досить 
складною та тривалою процедурою як для держав, так і для самої організа-
ції. із 2003 р. почала застосовуватися диференційована система звітності, 
яка на сьогоднішній день передбачає 2 – річний термін для фундаментальних 
та пріоритетних конвенцій та 5 – річний термін для усіх інших актів. у лис-
топаді 2009 р. адміністративна рада ще раз збільшила термін звітності для 
фундаментальних та пріоритетних конвенцій до трьох років [5, с. 204].

Найбільш важливою і детально регламентованою частиною регулярно-
го нагляду є обов’язок надавати звіти щодо ратифікованих конвенцій. при 
цьому ратифікація слугує не лише вагомим кроком щодо імплементації 
міжнародних норм до законодавства держав-членів, але й спричиняє при-
ведення в дію контрольного механізму за їх реалізацією.

Зміст другого етапу контрольно-наглядової процедури Моп полягає 
у вивченні звітів, по-перше, комітетом експертів, та, по-друге, комітетом 
щодо застосування міжнародних трудових стандартів Міжнародної конфе-
ренції праці (далі – комітет конференції). основою регулярного нагляду 
є комітет експертів, який є менше політизованим і дає юридичну оцінку 
виконанню державами норм конвенцій на основі отриманої від держав 
інформації [6, с. 220]. до його складу входять авторитетні фахівці, вибір 
яких здійснюється на особистій основі за критеріями неупередженості, 
незалежності та професіоналізму. до того ж експерти призначаються з мак-
симальної кількості різних регіонів світу з метою представлення різних 
економічних, соціальних та правових систем. Звичайно, що найбільш ва-
гомою частиною складу комітету є фахівці в галузі трудового та міжна-
родного права. На сьогодні до складу комітету експертів входить 
дев’ятнадцять фахівців, які призначаються адміністративною радою за 
поданням генерального директора Мбп. термін їх повноважень складає 
три роки, однак є відновлюваним, тому досить часто фахівці працюють по 
кілька строків поспіль [4, с. 340]. 

у своїй діяльності комітет експертів надає коментарі про виконання 
державами-членами своїх зобов’язань у формі зауважень і прямих запитів. 
Зауваження містять коментарі з основоположних питань, що піднімаються 
у зв’язку із застосуванням конкретної конвенції державою, яка її підписала 
та ратифікувала. Зауваження такого характеру відтворюються у щорічній 
доповіді комітету експертів. прямі запити стосуються питань більш техніч-
ного характеру або містять прохання про надання додаткової інформації. 
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вони не публікуються в доповіді комітету експертів, а спрямовуються без-
посередньо зацікавленому урядові. крім того, комітет експертів розглядає 
питання про застосування норм Моп, як ратифікованих, так і нератифіко-
ваних, що стосуються будь-якої конкретної сфери, вибраної за рішенням 
адміністративної ради. такий розгляд має форму загальних оглядів. Зокре-
ма, у 2010 р. такий огляд було присвячено зайнятості [6, с. 220].

слід зазначати, що рішення комітету експертів не передбачають жодних 
зобов’язань для держав. основною функцією комітету є оцінка рівня відпо-
відності національного законодавства та практики ратифікованим державою 
конвенціям. Як слушно зазначає с. а. іванов, в майбутньому регулярному 
контролю слід було б надати конституційну базу, закріпившив статуті Моп 
положення і функції комітету експертів, зокрема, функцію тлумачення між-
народних норм про працю [7, с. 20].

На відміну від комітету експертів, комітет конференції є тристороннім 
органом, що складається з представників урядів, об’єднань працівників 
та роботодавців. цей комітет щорічно отримує на розгляд резюме різних 
урядових доповідей і доповідь комітету експертів. відібравши близько 50 
справ, які є, на його думку, важливими, комітет конференції обговорює їх 
з відповідними урядами з тим, щоб знайти узгоджене рішення по виявле-
них розбіжностях. це забезпечує можливість відкритого і реалістично-
го розгляду заходів з виконання актів, прийнятих Моп [8, с. 112]. проте 
висновки комітету конференції, як і оцінки комітету експертів, не мають 
юридичної сили і не є обов’язковими для виконання. відтак, головним 
засобом впливу комітету конференції на держави, що допускають пору-
шення міжнародних трудових стандартів є привернення міжнародної 
уваги до цих порушень.

існують також спеціальні контрольні процедури в рамках Моп. так, 
відповідно до ст. 24 і 25 статуту, організації працівників та роботодавців 
можуть подавати подання Мбп про те, що держава не виконує належним 
чином ратифіковану конвенцію. подання можуть подаватися як національ-
ними, так і міжнародними об’єднаннями працівників та роботодавців, при-
чому, як щодо власної, так і іноземної держави. у разі отримання такого 
подання адміністративна рада може організувати тристоронній комітет 
з розслідування відносно даної справи [4, с. 341].

крім подання, відповідно до ст. 26 статуту, можлива також подача скар-
ги на державу-члена Моп у зв’язку з недотриманням ратифікованої ним 
конвенції. основна відмінність подання від скарги полягає в тому, що по-
дання подається організаціями працівників та роботодавців, а скарга – дер-
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жавою- членом Моп. у такому випадку створюється спеціальна комісія 
з розслідування скарги, яка готує доповідь з висновками і рекомендаціями 
про заходи щодо задоволення скарги. відповідно до ст. 29 статуту Моп 
генеральний директор Мбп надсилає доповідь комісії з розслідування ад-
міністративній раді і кожному з урядів, зацікавлених до вирішення спору, 
і забезпечує опублікування цієї доповіді. кожен із цих урядів у тримісячний 
строк повідомляє генеральному директору, чи приймають вони 
рекомендації,що містяться в доповіді комісії, а якщо не приймають, то чи 
бажають передати спір до Міжнародного суду. рішення Міжнародного суду 
щодо скарги або питання, переданого йому на основі ст. 29, є остаточним. 
Міжнародний суд може затвердити, змінити або скасувати будь-які висновки 
чи рекомендації комісії з розслідування скарги. так, найбільший суспільний 
резонанс в останні роки викликав розгляд комісією з розслідування скарг 
питання про масове використання примусової праці в М’янмі, що змусило 
уряд М’янми обмежити порушення прав людини [4, с. 343].

таким чином, нагляд і контроль Моп за міжнародними трудовими 
стандартами сприяє їх ефективному виконанню державами-членами та 
є гарантією забезпечення прав людини у сфері праці. 
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т. о. тимошенко

проблеми Штучного переривАннЯ 
вАгітності в контексті прАвА лЮдини  

нА життЯ Згідно З конвенЦіЄЮ про ЗАХист 
прАв лЮдини і основоположниХ свобод

в кожному цивілізованому суспільстві життя людини – найвища цін-
ність. проблемі життя людини приділяється увага з боку представників 
різних наук, зокрема юриспруденції. в ст. 2 Європейської конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод зазначено, що: «право кож-
ного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавле-
но життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після 
визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке 
покарання»[4]. право на життя зафіксоване в ст. 3 Загальній декларації прав 
людини, ст. 6 конвенції про права дитини та у багатьох законах різних дер-
жав світу.

На сьогодні, реалізація права на життя іноді стає залежною від планів 
інших людей. проблема абортів за сучасних соціально-демографічних умов 
займає особливе місце. аборт (від лат. «abortio», «abortus» – викидень) – 
штучне переривання вагітності, що передбачає механічне чи хімічне зни-
щення людського зародку в організмі жінки. офіційно у світі робиться 53млн. 
абортів на рік. 

На даний час більшість країн дозволяють жінкам штучно переривати 
вагітність. аборт сьогодні заборонений православною релігією та в деяких 
ісламських і прокатолицьких країнах.

в законодавстві багатьох країн світу передбачено термін вагітності, 
за яким аборт стає кримінальним. Як висновок, в різних країнах в різний 
період дитина починає вважатися людиною та мати юридично забезпе-
чені права та свободи. тож актуальним в цьому питанні постає питання 
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моменту зародження життя та правового статусу ненародженої дитини 
(ембріона).

в декларації, прийнятій в осло, стосовно медичного аборту 1970 р., 
передбачено, що перший етичний принцип лікаря – поважати людське жит-
тя з самого його початку. На сьогодні, міжнародним правом не визначений 
період розвитку, з якого людський ембріон знаходиться під юридичним за-
хистом.

більшість вчених вважають, що сучасне право дотримується абсолю-
тистської або помірної позиції та охороняє життя до народження. в конвен-
ції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та меди-
цини від 4 квітня 1997 року зазначено що: «1. Якщо законодавство дозволяє 
проводити дослідження на ембріонах in vitro, воно забезпечує належний 
захист ембріона. 2. вирощування ембріонів людини для дослідних цілей 
забороняється.» [6]. виходячи з законодавства багатьох країн, можна зазна-
чити, що право на життя людського ембріона знаходиться під юридичним 
захистом. так, суди намагаються надати ембріону статус особи в велико-
британії, де встановлена відповідальність за спричинення шкоди ембріону 
з необережності. в цій країні існують спори про визнання ембріона підза-
хисним в суді і з приводу існування абсолютних інтересів в ембріона. емб-
ріон наділений правом подати позов про компенсацію шкоди, спричиненого 
йому з необережності в період внутрішньоутробного розвитку в австралії. 
вбивство ембріона кримінально каране в каліфорнії.

існує декілька підходів щодо визначення точки відліку початку життя. 
перший підхід (ліберальний) передбачає що початок життя починається 
з моменту народження. Момент народження в кожній країні також по-різному 
визначається. це може бути момент фізичного відділення тіла новонародже-
ної дитини від утроба матері, момент пов’язаний з першим подихом. деякі 
вчені пропонують вести відлік початку життя з моменту початку фізіологіч-
них пологів. 

критикуючи цей підхід науковці зазначають, що глобального між пері-
одами ембріонального розвитку і початкового розвитку дитини, що вже 
народилася, не має. так ембріон відчуває біль, реагує на подразники так як 
і новонароджений, змінюється лише середовище.

другий підхід (абсолютистський) передбачає, що право на життя ви-
никає з моменту зачаття. його спочатку підтримували представники право-
славної доктрини, а з розвитком медицини та діагностики багато біологів та 
акушерів гінекологів стали також підтримувати дану позицію. вони роз-
глядають ембріон як певну стадію розвитку людини. дійсно, якщо взяти для 
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прикладу особу, яка знаходиться в комі, а її життя підтримується штучно, 
при цьому законодавці не вважають, що особа втратила право на життя. тоді 
чому ненародженій дитині, яка не може існувати поза організмом матері, не 
забезпечити право на народження і не створити максимальний захист його 
права на життя.

Міжамериканська конвенція про права людини від 22.11.1969 р, в ст. 4 
зафіксувала, що право на життя людини захищається, як правило, з моменту 
зачаття, тобто тоді коли ще немає плоду, а є лише запліднена яйцеклітина. 
сумнівне питання виникає з приводу можливості визначити цей момент, 
у випадках коли вагітність і пологи створюють небезпеку для життя жінки. 
так, виникають протиріччя між правом на життя жінки і дитини.

Щодо третього підходу (помірного), то його послідовники вважають що 
життя починається в певні терміни внутрішньоутробного періоду. дехто 
вважає точкою відліку момент початку серцебиття (4 тижні) або початок 
фізіологічної активності мозку (6 тижнів), або коли сформовані більшість 
ознак повноцінної людини (22 тижні) тощо. проблемою теорії є те, що не 
існує єдиного визначення моменту, з якого ембріон –людина. 

причиною відсутності чітких міжнародних приписів, стосовно визна-
чення правового статусу людського ембріона, є різноманітність думок і по-
глядів серед представників природничих наук в даній сфері (біологів, емб-
ріологів, генетиків), що породжує плюралізм серед правознавців.

для визначення окремих аспектів права на життя, доцільно розглянути 
позиції Європейської комісії з прав людини та практику Європейського суду 
з прав людини, які висвітлюють принципові моменти реалізації права на 
життя.

і. г. конь, зазначає, що однією з перших справ, що стосувались аборту 
в контексті права на життя була «брюггеман і Шойтен проти Німеччини». 
так Європейська комісія зазначила, що не вважає заборону аборту порушен-
ням права на приватне життя жінки і не вважає обов’язковим вирішувати, 
чи слід розглядати ненароджену дитину як «живу» у розумінні статті 2 
конвенції.

відома справа «N проти Норвегії», в якій чоловік дійшов згоди з вагіт-
ною від нього жінкою, з якою не був зареєстрований шлюб, про те, що він 
зобов’язується піклуватися про дитину після народження. після того, як 
жінка, не повідомивши чоловіку, зробила борт, заявник подав до суду. він 
зазначав, що за законодавством Норвегії дитина за обставинами цієї справи 
незахищена, що суперечить ст. 2 конвенції. Європейська комісія з прав 
людини, зазначила що вона не виключає, що за певних умов (які вона не 
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вказала) ембріон може перебувати під певним захистом за статтею 2 кон-
венції. З урахуванням того, що існують розбіжності в нормах національних 
законодавств комісія вирішила, що в такому випадку країни повинні мати 
певну свободу вибору. 

Законом Норвегії дозволялося робити аборти за розсудом жінки до12 
тижня вагітності. у період з 12 до 18 тижнів вагітності потрібно було отри-
мати дозвіл медичної установи. оскільки дозвіл на здійснення аборту був, 
Європейська комісія не знайшла в діях держави – відповідача порушення 
статті 2 конвенції.

схожа до вищезазначеної і цікава була справа «босо проти італії». За 
обставинами, дружина перервала вагітність, без відома чоловіка. чоловік 
вважав, що порушили його права як потенційного батька і права ненародже-
ної дитини на життя. він незадоволений тим, що дозвіл переривання вагіт-
ності надає мати, не враховуючи заперечення батька. Заявник стверджував, 
можливість дружини здійснити аборт перешкоджає батькові створити сім’ю. 
суд в своєму рішенні зазначив, що право на приватне життя батька не може 
тлумачитися так широко, щоб містити право консультуватися з приводу 
аборту, який має намір зробити жінка. суд вказав, що аборт у був проведений 
відповідно до законодавства італії і мав на меті захист здоров’я матері. 

дещо іншим було рішення Європейського суду у справі «во проти Фран-
ції». За обставинами справи у Франції, жінка на 6 місяці вагітності зверну-
лася в лікарню. лікарями було допущено помилку, і помилково замість іншої 
пацієнтки проведено низку процедур, внаслідок чого не вдалося врятувати 
зародок. жінка звернулася з заявою про порушення її прав, зокрема права 
на життя з боку лікарів. суд у висновку зазначив, що даному випадку мало 
місце порушення права на життя.

дане рішення має особливе значення, оскільки в ньому Європейська 
комісія вперше поширила дію ст. 2 конвенції на людський ембріон. обґрун-
товуючи рішення, вона зазначила, що саме за таких обставин життя зародка 
було безпосередньо пов’язане з життям матері та могло бути захищене нею, 
тоді як втрата зародка була викликана ненавмисною недбалістю з боку тре-
тіх осіб.

у справі «A, B и C проти ірландії» суд постановив, що ірландські за-
кони, які забороняють аборти, порушили права людини страждаючої жінки, 
яка була вимушена переривати вагітність в великобританії.

окрім того, Європейська комісія зазначила, що законний аборт, здійсне-
ний на 14 – му тижні, якщо вагітність, народження дитини або догляд за нею 
можуть поставити жінку в складну життєву ситуацію, не є порушенням 
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Європейської конвенції. таким чином, Європейський суд допустив аборти 
не тільки за медичними, а й за соціальними критеріями.

практика Європейського суду з прав людини щодо україни за даним 
напрямом відсутня. На мою думку, в межах дотримання принципу гумані-
зації, штучне переривання вагітності потребує детального регламентування, 
в контексті визначення моменту виникнення права на життя як на рівні на-
ціонального, так і на рівні міжнародного законодавства

проаналізувавши підходи до визначення моменту виникнення життя, та 
практику Європейського суду з прав людини та Європейської комісії в кон-
тексті ст. 2 конвенції, можна стверджувати, що конвенція не регламентує 
питання моменту виникнення права на життя так само як і моменту початку 
правової охорони життя. позиція суду є визначальною та зводиться до того, 
що аборт сам по собі не є порушенням права людини на життя. порушеним 
у даному випадку воно може бути за наявності специфічних умов, шляхом 
встановлення причинно-наслідкового зв’язку, що призвів до аборту та смер-
ті зародка. а сама практика щодо вирішення зазначених спорів свідчить про 
те, що європейська спільнота підтримує підхід, в якому виникнення права 
на життя починається з моменту народження, на відміну від американсько-
го континенту. розбіжності, в свою чергу, між національними і міжнародни-
ми актами можуть призвести в майбутньому до істотних протиріч в сфері 
застосування міжнародного права.
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Ю. с. тімошенко1

привілеЇ тА імунітети дипломАтичниХ 
предстАвниЦтв

інститут привілеїв та імунітетів існує спеціально для забезпечення ви-
конання дипломатичним представництвом і його персоналом своїх функцій. 
цей інститут виник у глибокій давнині й спочатку його норми діяли як 
звичаєві. одним із найактуальніших і складних питань, пов’язаних з імуні-
тетами та привілеями дипломатичних представництв та їх персоналу, є те-
оретичне обґрунтування необхідності їх надання. сьогодні вони зафіксова-
ні в багатьох багатосторонніх і двосторонніх угодах.

віденська конвенція про дипломатичні зносини від 8 квітня 1961 р. за-
кріпила привілеї та імунітети дипломатичного представництва відокремле-
но від привілеїв та імунітетів його співробітників. Наприклад, про недо-
торканність приміщень дипломатичного представництва, а також про те, що 
вони, як і предмети їх обстановки та інше майно, яке є в них, та засоби пере-
сування дипломатичного представництва користуються імунітетом від об-
шуку, реквізиції, арешту і виконавчих дій йдеться у статті 22 конвенції 
1961 р., а про недоторканність приватної резиденції дипломатичного агента – 
у ст. 30. За змістом обидва виділені імунітети однакові, адже передбачають, 
що приватна резиденція дипломата «користується такою ж недоторканністю 
і захистом, що й приміщення представництва» (ст. 30 конвенції 1961 р.). 
але, є різною природа зазначених імунітетів. Недоторканність приватної 
резиденції дипломата випливає з його особистої недоторканності, а недо-
торканність приміщень представництва не зумовлена недоторканністю 
глави представництва, а є атрибутом акредитуючої держави. останнє стосу-

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.



363

ється і засобів пересування дипломатичного представництва щодо користу-
вання імунітетом від обшуку, реквізиції, арешту і виконавчих дій.

одним з полемічних є питання про зміст та практику застосування 
принципу свободи пересування співробітників дипломатичного представ-
ництва акредитуючої держави територією держави перебування. при цьому, 
як правило, віддаються переваги концепції повної свободи пересування, 
відповідно до якої співробітники дипломатичних представництв іноземних 
держав вправі «безперешкодно пересуватись по території держави перебу-
вання», за винятком невеликої кількості постійно закритих зон. проте, 
аналіз ст. 26 конвенції 1961 р. дає підстави констатувати неспроможність 
концепції повної свободи пересування співробітників дипломатичного пред-
ставництва акредитуючої держави територією держави перебування. 

комісія міжнародного права ооН відхилила пропозицію про включення 
до проекту конвенції 1961 р. такого формулювання: «держава перебування 
повинна дозволяти… повну свободу пересування … її територією всім чле-
нам персоналу дипломатичного представництва. таким чином, не випадко-
во у ст. 26 конвенції 1961 р. не йдеться про «повну» свободу пересування, 
а свобода пересування співробітників дипломатичних представництв іно-
земних держав територією держави перебування забезпечується настільки, 
наскільки вона відповідає законам і правилам цієї держави про «зони, в’їзд 
до яких забороняється або регулюється з міркувань державної безпеки». 

підтвердженням цьому є і зміст коментаря комісії міжнародного права 
ооН до проекту конвенції 1961 р., в якому роз’яснюється, що «свобода 
пересування не повинна суперечити законам і правилам держави перебуван-
ня про зони, в’їзд до яких забороняється або регулюється з міркувань дер-
жавної безпеки». 

ст. 26 конвенції 1961 р. в цілому не обмежує право держави перебу-
вання на встановлення зон, в’їзд до яких співробітникам дипломатичних 
представництв забороняється або регулюється з міркувань державної без-
пеки. крім того, це можуть бути не тільки зони, в’їзд до яких забороняєть-
ся або регулюється на підставі конкретних списків, що доводяться до відо-
ма дипломатичних представництв іноземних держав, а й тимчасово за-
криті зони. Зазначене робить міжнародно-правомірним запровадження 
повідомлювального порядку пересування співробітників дипломатичного 
представництва акредитуючої держави територією держави перебування, 
оскільки співробітник дипломатичного представництва, який запланував 
поїздку, повинен отримати офіційну інформацію від органу влади держави 
перебування про те, які міста і райони є закритими в той чи інший час. 
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Запровадження і застосування такого порядку є виправданим і з огляду на 
інші причини. 

Наприклад, в комісії міжнародного права ооН і на віденській конфе-
ренції з дипломатичних зносин та імунітету справедливо відзначалось, що 
окремі ділянки території держави перебування можуть бути вразливими 
з точки зору необхідності забезпечення державної безпеки залежно від того, 
в який спосіб ведеться за ними спостереження. 

Якщо держава перебування наряду зі встановленням, скажімо, вимоги 
отримання співробітниками дипломатичних представництв «спеціальних 
дозволів для деяких поїздок» запроваджуватиме і певні обмеження щодо 
пересування деякими маршрутами і видами транспорту. водночас надання 
державі перебування широких прав щодо регламентації порядку пересуван-
ня співробітників дипломатичних представництв іноземних держав її тери-
торією не означає, що вона нічим не обмежена у своєму праві, адже, насам-
перед, даний порядок не повинен створювати штучні перешкоди для здій-
снення дипломатичними представництвами офіційних функцій, інакше може 
постати питання про міжнародну відповідальність держави перебування.

втім сучасний динамічний розвиток міжнародних відносин переконли-
во свідчить, що наявності комплексу міжнародно-правових норм у сфері 
дипломатичних імунітетів нині замало, особливого значення набуває необ-
хідність удосконалення міжнародно-правової бази в напрямі забезпечення 
її послідовного і неухильного дотримання усіма державами.

науковий керівник:Яковюк і. в., д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжна-
родного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

А. с. ткачова1

сурогАтне мАтеринство в міжнАродному 
привАтному прАві

сурогатне материнство є досить новим інститутом в правовій сфері. 
у зв’язку з цим виникає чимало проблем у регулюванні цього виду відносин. 
Наприклад, що робити, якщо сурогатна мати виявить бажання залишити 
дитину, якщо батьки відмовляються від дитини, якщо народиться кілька 
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дітей, якщо дитина не народиться здоровою, якщо сурогатна мати виявить 
бажання перервати вагітність, якщо батьки не виконають свої обов’язки щодо 
оплати послуг сурогатної матері та багато інших. дані питання мало врегу-
льовані в нашому українському законодавстві, не кажучи вже про те, коли 
в програмі сурогатного материнства беруть участь іноземні елементи. Що 
в свою чергу тягне об’єктивну необхідність регламентації даних правовід-
носин в міжнародному приватному праві.

при реалізації програми сурогатного материнства досить гостро стоїть 
питання про визнання «істинної матері» дитини, тобто встановлення мате-
ринства і батьківства генетичних батьків дитини, народженої за допомогою 
даного методу допоміжних репродуктивних технологій. а також серйозною 
проблемою є питання встановлення походження дітей при застосуванні до-
поміжних репродуктивних технологій.

колізії в даній сфері відносин між країнами світу дуже великі: від повно-
го несприйняття та заборони застосування репродуктивних технологій до 
схвалення, часткового схвалення і правового регулювання. країни, де за-
конодавчо дозволено сурогатне і репродуктивне материнство, комерційне: 
сШа (в більшості штатів), пар, україна. країни, де дозволено лише неко-
мерційне сурогатне материнство: австралія, великобританія, данія, ізраїль, 
іспанія, канада, Нідерланди, окремі штати сШа (Нью-гемпшир, вірджинія). 
країни, де сурогатне материнство заборонене законом: австрія, Німеччина, 
Норвегія, Швеція, окремі штати сШа (арізона, Мічиган, Нью-джерсі), 
Франція. Ніяк не регулюється законом, але має місце: бельгія, греція, ірлан-
дія, Фінляндія [1, c. 319].у свою чергу той факт, що в багатьох державах, 
особливо мусульманських країнах, сурогатне материнство заборонено, дані 
відносини все частіше характеризуються присутністю «іноземного елемен-
та». тобто або «замовники» є громадянами іноземної держави, або сурогат-
на мати є іноземкою, або сам процес виношування і пологів проходить за 
кордоном, на території тієї держави, де воно дозволено.

Що стосується питання встановлення батьківства генетичних батьків 
дитини, народженої від сурогатної матері, то може виникнути така проблема. 
Наприклад, сурогатною матір’ю є громадянка україни, а «замовниками» – 
подружжя з великобританії, країни, де допускається лише некомерційне 
сурогатне материнство (допускається оплата поточних витрат сурогатної 
матері). в результаті виникає ряд проблем. відповідно до законів англії 
матір’ю дитини є жінка, яка його виносила (навіть в разі штучного заплід-
нення, імплантації ембріона), а батьком є чоловік такої жінки (навіть в разі 
штучного запліднення, імплантації ембріона), якщо тільки не буде доведено, 
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що він не давав згоду на штучне запліднення або імплантацію ембріона. 
відповідно ж до норм сімейного кодексу україни, у разі перенесення в ор-
ганізм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та 
жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, 
батьками дитини є подружжя. таким чином, відповідно до права велико-
британії батьками дитини, народженої сурогатною матір’ю, є сурогатна 
матір і її чоловік, в той час як за законодавством україни – батьки дитини 
подружжя-англійці. також англійська подружня пара не може в’їхати на 
територію великобританії з такою дитиною, народженою сурогатною 
матір’ю, так як, згідно з правом країни свого громадянства, подружжя не 
є батьками дитини. а по-друге, у такої дитини, немає ні українського, ні 
англійського громадянства через відсутність підстави для його придбання 
(тобто не визначені його батьки). даний висновок свідчить про колізії права 
великобританії та україни [2, c. 20,21].

Що стосується питання встановлення походження дитини, народженої 
за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. то, наприклад, в ро-
сії подібна дитина буде вважатися народженою від сурогатної матері, тобто 
діє багатовікова презумпція материнства жінки, котра народила дитину на 
цей світ. а в нашій країні, як уже говорилося, батьками дитини, народженої 
в результаті застосування допоміжних репродуктивних методів і технологій, 
визнаються «замовники» програми сурогатного материнства.

але, як бути в тому випадку, коли подружжя – «замовники», є громадяна-
ми країни, в якій сурогатне материнство заборонене. Наприклад, наше зако-
нодавство каже, що батьками дитини є подружжя – «замовники», тобто і пи-
тання громадянства дитини повинно вирішуватися за законами країни грома-
дянства подружжя, але в такій країні сурогатне материнство взагалі 
кримінально каране діяння (наприклад, Німеччина). і виходить єдиним рішен-
ням для такого подружжя, буде спроба усиновити свою ж біологічну дитину.

у законодавстві зарубіжних держав до встановлення походження дітей 
застосовується кілька колізійних прив’язок (з деякою модифікацією): осо-
бистий закон дитини; особистий закон одного або обох батьків дитини (осо-
бистий закон може бути представлений законом громадянства або законом 
доміцилія); право держави, з яким обидва з подружжя мають найбільш тісний 
зв’язок; одностороння колізійна прив’язка, згідно з якою встановлення 
і оспорювання батьківства (материнства) на території держави проводиться 
відповідно до законодавства цієї держави [1, c. 320].

Ще однією проблемою, з якою можна зіткнутися при використанні су-
рогатного материнства є випадки, коли «замовниками» можуть виступити 
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одностатеві подружжя або самотні особи. відомо, що в окремих країнах 
подібні союзи визнаються шлюбом, в інших країнах – дозволено застосу-
вання сурогатного материнства не тільки подружжю, але і окремим особам, 
які не перебувають у шлюбі. в даному випадку, навіть якщо одностатевий 
шлюб не буде визнаватися в певній державі, правом на використання допо-
міжних репродуктивних технологій один з «подружжя» може скористатися, 
що, по суті, являє собою обхід закону. також в науці була висловлена точка 
зору про те, що «програма сурогатного материнства не повинна обмежува-
тися лише сімейними парами. ситуації, коли єдиний батько чи мати може 
виростити дитину, забезпечити її матеріально, дати їй освіту, це не рідкість. 
і таке право має бути надано як жінкам, так і чоловікам [3, c. 170].

але, як я вважаю, потрібно чітко визначити коло осіб, які мають право 
на застосування методів допоміжних репродуктивних технологій. а саме: 
«замовниками» можуть бути тільки сімейна пара, що перебуває у шлюбі і не 
як не одностатева. так як народження дитини за допомогою допоміжних 
репродуктивних технологій у такого «подружжя» суперечить не тільки суті 
сім’ї як осередку суспільства, так як є протиприроднім, але і може негатив-
но позначитися на дитині, яка виховується татом і татом чи мамою і мамою. 
говорити про те, що така родина виростить повноцінного члена суспільства 
з нормальними поглядами на загальнолюдські цінності дуже складно. по-
друге, сурогатною матір’ю може бути виключно повнолітня дієздатна жінка, 
яка має власну дитину, за наявності добровільної письмово оформленої 
згоди, а також за відсутності медичних протипоказань. Наявність власної 
дитини у такої жінки має бути обов’язковим моментом. адже це дуже важ-
ливий саме психологічний аспект даного питання. Навіть коли жінка, ска-
жімо так, не любить дітей, і не хоче ніколи мати своїх, погоджується стати 
сурогатною матір’ю задля винагороди. то ніхто не може зі 100 % гарантією 
сказати, що в такої жінки упродовж вагітності «не проснеться» материнський 
інстинкт, і що потім вона безперешкодно віддасть дитину генетичним бать-
кам. і третім важливим аспектом має бути відсутність генетичного зв’язку 
сурогатної матері з дитиною, тобто імплантація до матки жінки вже заплід-
неного ембріона.

також, на мою думку, для вирішення всіх цих проблем, всіх колізійних 
питань, замало врегулювати їх тільки на рівні якоїсь окремої країни (хоча це 
теж дуже важливо, з огляду на не достатню урегульованість сурогатного 
материнства не тільки в українському законодавстві, а й в іноземному), 
а також вирішити дані питання на міжнародному рівні і закріпити в між-
народному документі, обов’язковому для всіх, хто його ратифікує.
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і беручи до уваги той факт, що основу правовідносин сурогатного мате-
ринства становить договір сурогатного материнства, представляється до-
цільним, на основі принципу автономії волі сторін, надати сурогатній мате-
рі і генетичним батькам право вибирати право яке підлягає застосуванню до 
їх відносин:

а) право держави постійного місця проживання генетичних батьків, 
б) право держави постійного місця проживання сурогатної матері, 
в) право держави місця народження дитини.
Незважаючи на те, що часто використовується формула прикріплення 

до права держави громадянства особи, в даному випадку прикріплення 
саме до права держави постійного місця проживання генетичних батьків, 
більш доречно, так як в цьому випадку не виключаються особи без грома-
дянства.

тобто, в основу регулювання питань пов’язаних з сурогатним материн-
ством повинно бути покладено договірну, генетичну теорії, а також теорію 
пріоритету інтересів дитини. питання встановлення походження дитини 
відноситься на розсуд сторін договору. а за генетичною теорією, якщо су-
рогатна мати не має генетичного зв’язку з дитиною (у випадках імплантації 
заплідненого ембріона), вона не повинна взагалі претендувати на спорідне-
ність з ним. Якщо ж сурогатна мати має генетичний зв’язок з дитиною, 
тобто, коли її яйцеклітину запліднено сперматозоїдами замовника або до-
нора, питання встановлення походження дитини має вирішуватися з ураху-
ванням інтересів дитини.
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д. ткачук1

політикА неЙтрАлітету тА поЗАблоковості 
сучАсниХ ЄвропеЙськиХ крАЇн

інститут нейтралітету остаточно сформувався на початку XIX ст. і озна-
чав правовий режим держави, яка вирішила залишитись осторонь від війни 
між двома або більше державами. Нейтралітет розглядався відповідно як 
статус, що ґрунтується на сукупності прав, якими користується нейтральна 
держава, й обов’язків, покладених на неї. Зміни, що відбулись з того часу 
в міжнародній ситуації, призвели до того, що статус нейтральної держави 
був віднесений до розгляду винятків і спричинили певні труднощі в розу-
мінні його суті [3,с.377].

причини переходу до політики нейтралітету та позаблоковості в євро-
пейських країнах на різних історичних етапах були різними, але усі вони 
були продиктовані передусім зовнішньополітичними чинниками. ухвалюю-
чи свого часу рішення про набуття і збереження нейтралітету, а згодом – про 
повну чи часткову відмову від нейтральної політики, уряди країн завжди 
керувались інтересами національної безпеки, міжнародними зобов’язаннями 
та прагнули максимально враховувати громадську думку. головним сенсом 
політики нейтралітету було намагання уникнути участі у воєнних союзах і, 
відповідно, у війнах між ворогуючими супердержавами, що було непростим 
завданням урядів нейтральних країн. складність дотримання політики ней-
тралітету полягає також у практичній неможливості «дружити однаково 
з усіма», або бути однаково нейтральними до сторін конфлікту. але п’ять 
європейських країн – австрія, ірландія, Фінляндія, Швейцарія і Швеція – 
стали позитивними прикладами успішної політики нейтралітету. у рамках 
загальноприйнятої сьогодні у політичній науці та міжнародному праві кла-
сифікації нейтральні країни характеризуються наступним чином: Швейцарія 
і австрія – нейтральні, Фінляндія, ірландія та Швеція – позаблокові.

політика нейтралітету та позаблоковості європейських країн нині зазнає 
найбільш радикальної трансформації за всю її історію. всі п’ять країн є чле-
нами провідних міжнародних організацій (ооН, обсЄ, ради Європи, сот), 
партнерами програми Нато «партнерство заради миру» (пЗМ), ради єв-
роатлантичного партнерства (рЄап). чотири з п’яти країн вступили до Єс. 
більшість – стали ініціаторами проектів регіонального співробітництва 

1 студентка 4 курсу інститутупрокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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у сфері безпеки. Нейтралітет сьогодні переважно стосується неприєднання 
до оборонного союзу, тобто військової складової, але неучасть у військових 
альянсах не має нічого спільного з політикою ізоляціонізму, навпаки – перед-
бачає активну позицію на міжнародній арені. 

глобальні зміни у сфері безпеки – надзвичайно низька вірогідність ши-
рокомасштабної збройної агресії або втягування у війну між іншими держа-
вами, поява нових або загострення існуючих ризиків і загроз невоєнного 
характеру, від яких неможливо захиститися традиційними засобами – спри-
чинили радикальний перегляд підходів до забезпечення національної без-
пеки і оборони в нових умовах. підтримка та активна участь у діяльності 
міжнародних організацій, насамперед ооН, Єс, обсЄ у сфері нерозповсю-
дження, контролю над озброєннями, ініціатив із зміцнення міжнародного 
права, демократії, миру, безпеки, боротьби з бідністю, за права людини, 
глобальну справедливість, попередження конфліктів, роззброєння стали 
невід’ємними елементами зовнішньої і внутрішньої політики нейтральних 
держав.

сьогодні ознакою зовнішньої політики цих п’яти країн є більш вільне ро-
зуміння статусу нейтралітету й позаблоковості. Наприклад, австрія задіяна 
у миротворчих операціях Нато, Швеція і Фінляндія беруть участь не тіль-
ки в політичних, а й у воєнних акціях ооН. Найбільш консервативною 
в трактуванні нейтралітету залишається Швейцарія.

австрія вступила до Єс без жодних застережень стосовно нейтрально-
го статусу, запровадивши відповідні зміни в національному законодавстві, 
які дозволяють участь у сЗппб та її складовій – спбо. після ратифікації 
амстердамського договору (1997р.), Національна асамблея ухвалила зміни 
до конституції, які дозволяють брати участь у всіх операціях Єс із врегу-
лювання криз.

ірландія, на відміну від австрії, більш чутливо ставиться до положень 
лісабонського договору та змін у сЗппб/спбо, що можуть мати ознаки 
набуття Єс характеристик системи колективної безпеки. участь ірландії 
у спільній європейській обороні заборонена ст.29.4.9 конституції. будь-які 
зміни можуть бути внесені лише за результатами всенародного референдуму.

Швеція і Фінляндія дотримуються майже однакових підходів до участі 
у безпековій політиці Єс: членство в Єс надає країнам нові можливості 
впливу на формування безпечного середовища та водночас накладає додат-
кові зобов’язання стосовно необхідності участі у вирішенні проблем, які не 
були пріоритетними для політики безпеки нейтральної країни поза межами 
Єс [2, с. 38–44].
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політика нейтралітету і позаблоковості в сучасній європейській безпеці 
не суперечить повномасштабній участі європейських нейтральних і поза-
блокових країн в економічних союзах (Єс), в системі загальноєвропейської 
безпеки (обсЄ), що не передбачають колективної оборони. дотримання 
нейтралітету або позаблоковості є несумісним з членством в Нато через 
принцип колективної оборони, проте співробітництво з альянсом є можли-
вим у військово-технічній сфері. Нейтральні та позаблокові країни можуть 
брати участь у миротворчих операціях під егідою міжнародних організацій 
(ооН, обсЄ) на рівні гуманітарної, санітарної, технічної допомоги. поза-
блокові також – на рівні військової допомоги [1, с. 163,164].

отже, аналіз національних концепцій нейтралітету і позаблоковості 
європейських нейтральних країн дозволяє констатувати, що доки співпраця 
з військовими союзами не набуває характеру зобов’язань про взаємодопо-
могу в разі війни і не призводить до утворення на територіях нейтральних 
держав іноземних військових баз, вона не суперечить нейтральному чи по-
заблоковому статусу.
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і. л. торопенко1

дипломАтичниЙ ЗАХист біженЦів тА осіб беЗ 
громАдЯнствА

Захист прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб в даний час 
є одним з найбільш важливих, пріоритетних завдань держави незалежно від 
того, де ці права порушуються –всередині цієї держави або за її межами.

1 студентка 5 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридич-
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сучасний етап розвитку світової спільноти характеризується постійним 
зростанням міграції населення, міжнародної торгівлі, експорту капіталу, 
міжнародного туризму, політичних, економічних, наукових, культурних, 
спортивних та інших зв’язків. в результаті цього все більша кількість гро-
мадян опиняється за межами території держави свого громадянства, де по-
требують захисту своїх інтересів. одним з найбільш поширених засобів 
захисту прав фізичних (юридичних) осіб, порушених державою перебуван-
ня (проживання), залишається дипломатичний захист, який їм, відповідно 
до норм міжнародного права, надає держава громадянства (національної 
приналежності), як правило, через свої дипломатичні представництва і кон-
сульські установи за кордоном.

інститут дипломатичної захисту є загальновизнаним в сучасному між-
народному праві. постійна палата міжнародного правосуддя в рішенні по 
справі Мавромматіса (1924 р.) визнала право держави захищати своїх гро-
мадян основним принципом міжнародного права [1, с.12]. право держави 
здійснювати дипломатичний захист було підтверджено і Міжнародним судом 
ооН [2, с.24].

інститут дипломатичного захисту закріплений і такими універсальними 
конвенціями, як віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 року 
[3, ст.3] і віденська конвенція про консульські зносини 1963 року [4, ст.5]. 
так, в першій з них йдеться про те, що функції дипломатичного представ-
ництва полягають, зокрема, «в захисті в державі перебування інтересів 
акредитуючої держави та її громадян у межах, що допускаються міжнарод-
ним правом».

професор і. і. лукашук зазначає, що «дипломатичний захист –диплома-
тична процедура, за допомогою якої держава захищає своїх громадян в разі 
порушення їх прав міжнародно-протиправним діянням іншої держави, 
в якому вони не змогли домогтися відновлення своїх прав, вичерпавши 
місцеві засоби юридичного захисту» [5, с.392,393].

в цілому таке тлумачення поняття дипломатичного захисту є загально-
прийнятим як в міжнародно-правовій доктрині, так і в практиці держав. 
Щодо судової практики слід зазначити, що міжнародні суди розглядають 
право держави на дипломатичний захист як «елементарний принцип між-
народного права» [5, с.393].

громадяни тієї чи іншої держави є основною категорією фізичних 
осіб, на яких поширюється дипломатичний захист. однак, на осіб, які не 
мають громадянства і біженців він не поширюється. питання про те, чи 
вправі держава відповідно до міжнародного права здійснювати диплома-



373

тичний захист біженців та осіб без громадянства, є спірним і малодослі-
дженим.

у міжнародній судовій практиці не раз висловлювалася думка про те, 
що держава «не здійснює міжнародне правопорушення, завдаючи шкоди 
особі, що не має громадянства, і, відповідно, жодна держава не має права 
втручатися або вимагати його …» [6, с.276].

це положення свідчить про явно недостатню захищеність апатридів, що 
не відповідає сучасним принципам захисту прав людини. пропозиції зміни-
ти такий стан висловлювалися неодноразово. у резолюції інституту між-
народного права 1965 року говорилося про можливість висунення міжна-
родної претензії, коли фізична особа, якій завдано шкоди, є громадянином 
цієї держави, або особою, яку держава, відповідно до міжнародного права, 
має право віднести до числа свого населення для цілей дипломатичної за-
хисту [7, с.56]. в Європейській конвенції про консульські функції 1967 року 
закріплено наступне положення: «консульська посадова особа держави, 
в якій апатрид має звичайне місце проживання, може захищати його … за 
умови, що така особа не є колишнім громадянином приймаючої держави»[8].

отже, в міжнародному праві існує положення про те, що держава здій-
снює дипломатичний захист своїх громадян, але разом з тим не повинна 
завдавати шкоди інтересам осіб без громадянства. З формальної точки зору 
в сучасному міжнародному праві, на відміну від громадян, особи без грома-
дянства та біженці не користуються дипломатичним захистом, що не відпо-
відає сучасним принципам захисту прав людини.

у зв’язку з цим, комісія Міжнародного права ооН внесла зміни до ст. 8 
проекту статей про дипломатичний захист, прийнятого у другому читанні 
в 2006 році [9]. так, ст. 8 (особи без громадянства та біженці) передбачає, що:

1. держава може здійснювати дипломатичний захист по відношенню до 
осіб без громадянства, які на дату заподіяння шкоди і на дату офіційного 
пред’явлення вимоги законно і постійно проживають у цій державі.

2. держава може здійснювати дипломатичний захист по відношенню до 
осіб, визнаних біженцями цією державою, відповідно до визнаних стандар-
тів, якщо ця особа на момент заподіяння шкоди і на дату офіційного 
пред’явлення вимоги, законно і постійно проживає в цій державі.

3. пункт 2 цієї статті не застосовується стосовно шкоди, заподіяної між-
народно-протиправним діянням держави громадянства біженця [9].

Як видно, в пункті 2 статті 8 проекту статей про дипломатичний захист 
закріплені норми про права осіб без громадянства і біженців, а також прово-
диться розмежування між поняттями «біженці» і «особи без громадянства».
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Необхідно також відзначити ст.1 проекту статей комісії міжнародного 
права ооН про дипломатичний захист 2006 року, в якій зазначено, що «для 
цілей цього проекту статей дипломатичний захист полягає в закликанні дер-
жавою за допомогою дипломатичних заходів або інших засобів мирного 
врегулювання до відповідальності іншої держави за шкоду, заподіяну між-
народно-протиправним діянням цієї держави фізичній або юридичній особі, 
яка є національною справою першої держави з метою здійснення такої відпо-
відальності».

отже, поправки до ст.8 проекту статей про дипломатичний захист є яскра-
вим прикладом прогресивного розвитку міжнародного права. таким чином, 
можна зробити висновок, що в такому інституті міжнародного права, як ди-
пломатична захист, відбулися позитивні зміни, які дадуть можливість захища-
ти права осіб без громадянства та біженців, що в цілому узгоджується з роз-
витком міжнародно-правової нормативної бази в області прав людини.
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M. Turdymuradova1

NEGOTIATIONS AS THE LEADING WAY TO SOLVE 
INTERNATIONAL CONFLICTS 

International conflicts are an integral part of international relations, the latter, 
in its turn, is a part of human history. Despite the substantial social significance 
of scientific research of international conflicts, the concept mentioned, still does 
not have its definition. Regardless of the fact that the number of scientific 
publications on the subject is increasing, the unitary and holistic view on conflicts 
and their essential features have not yet been formed.

Among the set of peaceful means of conflicts resolution of conflicts, 
negotiations take a special place and are used for the most problematic situations 
in different fields of life, especially in international relations.

Negotiations as a form of official communication between heads of states and 
government, foreign ministers, specially authorized representatives, diplomats 
have been known since ancient times. Thus, the recollections of negotiations are 
found in many historical documents.

However, negotiatious became the subject of widespread scientific research 
negotiations became only in the second half of the XX century. One of the first 
researchers in this field was a French diplomat of the XVIII century Francois de 
Kallere – the author of the first book devoted to negotiations «On the way to 
negotiate with sovereigns» [1, p.102].

The negotiations in the international legal field are considered to be a way to 
address various issues of international character, the development of international 
law, peaceful resolution of disputes based on direct contact of commissioners in 
accordance with concerned as internationals law.

Bilateral or multilateral negotiations between the parties of the dispute are 
the most common and most effective means of international disputes resolution. 
They are used for almost every settlement of the dispute, at least as an initial stage. 
In many international treaties concerningpeaceful settlement negotiations of 
disputes negotiations win the first place among other peaceful means [4, p. 87].

It should be noted that negotiations as theprocess can be characterized by 
theintegral unity of content andprocess of communication, which is defined 
bycertain procedural procedures of the characteristics of the participants. The 
procedural aspect is a set of rules and the order of negotiations [2, p.12].

1  Student, year 4Personnel Training Facultyfor the Pension Fund of UkraineYaroslav 
Mudryj Law University.
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The Status of delegationsindicatesthe importance of the problematic field of 
negotiations, and therelations between the countries entering into negotiations. 
Usually negotiations are conducted at the highest level by the Heads of State and 
Government, authorized representatives, special ambassadors, consuls. The 
decisive role is given to summit talks, during which international issues, key issues 
of international politics, the most difficult aspects of international economic 
relations are discussed.

As a rule, all negotiators must have an official capacity of their governments 
or other governing bodies that sent them to negotiate. Do not need special powers 
are the only three officials of the country: the President, Government and Foreign 
Ministers.

Nowadays, various kinds of international negotiations are used, each of them 
has its own specifics, performs particular functions, includingconsultation, 
exchange of views, multilateral meetings, conferencesof the international 
organizations such as the UN, OSCE, ASEAN and others [3, p. 120].

A method of important international negotiations «under the auspices» of one 
or more States or international organizations is frequently used in diplomatic 
practice. The essence of theprocedure mentionedabove,lies in the fact that such 
International Conferences are conducted wider the auspices of the third countries 
organizations and presidedoverbytheir representatives and not by those who are 
directly interested in the issues under discussion. The method of «aegis» is applied 
at the request of the countries concerned or on the initiative of the United Nations. 
Despite the fact that the institution of mediation in diplomatic practice has long 
been known, feature its current feature constitutesthat the role ofintermediaries is 
played by a powerful state, which to some extent is the guarantor of security and 
peace not only in a particular region, butworldwide as well [5].

The results oftheinternational talks are usually recorded in thegenerally 
accepted in international practice documents: treaties, agreements, protocols, 
declarations. To ensure international recognition of the negotiations parties 
toprovide for the registration and publication to the secretariat of the UN 
international treaties and agreements signed as a result of negotiations. Usually 
those documents that have international attention are provided.

A two – way connection between conflicts and negotiations is manifested at 
a definite stage of conflict when the parties reach a common conclusion that they 
should negotiate and the talks are conducted in most cases of settlement of 
difficulties, actually or potentially conflicting relationships [3, c.101]. So, now in 
the Swiss city of Lausanne diplomatic negotiations of leading diplomats of the 
world, seeking to resolve the conflict in Syria have started. The US Secretary John 
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Kerry, UN special envoy from Syria, Russian Foreign Minister and Chairman of 
the Ministers of several countries –Turkey, Saudi Arabia, Qatar, Iran, Jordan, 
Egypt and Iraq are taking part in these negotiations [6].

In addition, the same strategies designed to resolve conflicts are used: 
compromise, cooperation and others. For example, China cooperates with the 
Afghan government about negotiations between the Afghan government and the 
movement «Taliban» to restore peace and stability in the country as soon as 
possible.

The question of negotiations is arising in Article 33 of the Charter of the 
United Nations. This article is often referred to by the parties to the negotiations. 
It states: «The parties that are involved in any dispute, the continuation of which 
could threaten the maintenance of international peace and security, shall, try to 
resolve the dispute by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, 
judicial indiscriminately, resort to regional agencies or agreements or any other 
peaceful means of their own choice».

It should be noted that negotiations are conducted not only to settle disputes 
and conflicts. Modern diplomatic procedures are increasingly turning to them for 
the development and coordination of the general political and economic measures 
that have international or regional value. Negotiations are becoming means of 
harmonization and coordination of certain foreign policy measures to develop an 
overall strategy and tactics in solving complex problems that affect many countries. 
For example, the issue of fighting terrorism, proliferation of weapons and drugs, 
environment, space exploration are becoming objects of negotiations.

So, taking into consideration the said above, negotiations are a special kind 
of interaction between participants in international relations to resolve conflicts, 
to resolve disputes or establish cooperation in various fields, coordination of 
foreign policy actions through the discussion by state representatives of various 
issues on a bilateral and multilateral basis.

Nowadays negotiations are of great importance as a tool: to settle conflicts; 
to solve disputes; to organize joint activities; to coordinate interests; to develop 
joint solutions; to adopt agreements; to cooperate in the discussions, consultations 
and more.They express the content and direction of international policy.

Literature:
1. Pavlovska T. V. Political negotiations as a means of resolving political conflicts 

/ T. V Pavlovskaya // Bulletin of Kyiv National Taras Shevchenko University. –2007. – 
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2. Vasilenko I. A. Political negotiations: teach. manual. –2 ed. –M.: Infra – M, 
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в. р. Філіпенко1

співробітниЦтво укрАЇни З Єс у віЙськовіЙ 
сФері

сьогодні воєнно – політичне співробітництво україни з Єс здійснюєть-
ся у форматі регулярних зустрічей керівництва Збройних сил україни з ке-
рівництвом військових структур Єс, а також у рамках заходів, визначених 
річним робочим планом співробітництва Збройних сил україни та секре-
таріату ради Єс (у сфері спбо). безпосередню взаємодію з військовим 
комітетом, військовим штабом Єс та структурами секретаріату ради Єс на 
постійній основі забезпечує радник представництва україни при Єс від 
Міністерства оборони україни.

співробітництво з Єс у 2015 р. здійснювалося відповідно до пріоритетів, 
визначених порядком денним асоціації україна – Єс у частині, що стосу-
ється Міністерства оборони, а також робочого плану співробітництва Зброй-
них сил україни і секретаріату ради Єс (у сфері спільної політики безпеки 
і оборони).

пріоритетні напрями співпраці україни та Єс у 2015 році були такими:
– розширення формату воєнно-політичного діалогу між керівництвом 

Збройних сил україни та Єс;
– підготовка до спільних військових навчань, а також багатонаціональ-

них операцій з підтримання миру;
– залучення Збройних сил україни доформування бойових тактичних 

груп Єс;

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиціїНаціональ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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– підготовка представників Збройних сил україни з питань спільної 
політики безпеки і оборони;

– співробітництво з країнами східного партнерства з питань реалізації 
спільної політики безпеки і оборони.

військовий конфлікт, що розгорнувся у 2014–2015 рр., показує необхід-
ність переосмислення підходів до забезпечення національної безпеки укра-
їни. Зокрема це вимагає посилення втс з міжнародними організаціями та 
іноземними державами. стратегічним партнером у такому співробітництві 
є Єс, який відіграє провідну роль у підтримці безпеки в регіоні. співробіт-
ництво з Єс відкриває україні нові можливості зокрема щодо: імплемента-
ції міжнародних стандартів у сфері безпеки і оборони; використання нових 
практик управління оборонним сектором; отримання нових технологій; 
кооперації у сфері Нддкр; підготовки персоналу; залученні інвестицій 
у впк; отримання нових маркетингових каналів. З огляду на це, є необхід-
ним активізація та підвищення ефективності втс, та стає невід’ємною 
частиною загального інтеграційного процесу.

доцільність втс обумовлена і тим, що Єс має розвинений впк, який 
в останні роки активно перебудовується. враховуючи, що європейський впк 
представлений промисловими компаніями, які є світовими лідерами, спів-
робітництво з ними може дати нові імпульси і механізми реформування ві-
тчизняного впк. Наприклад, це може стосуватись формування нових бізнес– 
моделей промислових підприємств, а саме поєднання випуску військової 
і цивільної продукції, а також орієнтації на технології подвійного призна-
чення. до того ж, за умови технологічної модернізації, український впк 
отримає перспективи участі у європейському оборонному замовленні, дові-
вши свою спеціалізацію.

у ст. 10 угоди про асоціацію між україною і Єс, Євратомом і держа-
вами-членами («попередження конфліктів, антикризове управління та 
військово-технічне співробітництво») передбачено розширення участі 
україни у заходах Єс у сфері безпеки, зокрема у цивільних та військових 
операціях, навчаннях і тренуваннях тощо. Зазначено, що сторони вивча-
ють потенціал втс, мають поєднувати зусилля щодо удосконалення 
військових спроможностей, зокрема питань технічного характеру. також 
угода передбачає співробітництво у сфері нерозповсюдження зброї ма-
сового знищення, роззброєння, контролю над озброєннями, експортного 
контролю, боротьба з незаконною торгівлею зброєю, боротьби з терориз-
мом. тобто україна і Єс, враховуючи широкий спектр спільних інтересів 
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у сфері безпеки, заклали правову основу для широкого і поглибленого 
втс.

у порядку денному асоціації між україною та Єс зазначається необхід-
ність встановлення переліку пріоритетів для спільної секторальної роботи. 
одним з таких пріоритетів, на нашу думку, має бути втс та приєднання до 
заходів спільної політики безпеки Єс. втс у цьому контексті повинно спри-
яти загальній економічній інтеграції, посиленню конвергенції у інституцій-
них і технологічних сферах, удосконаленню системи органів влади. також 
потрібно враховувати можливості для співробітництва у промисловій по-
літиці, у сфері науки, технологій та інновацій, а також космосу. все це має 
сприяти відновленню, технологічній модернізацій і структурній перебудові 
військової промисловості україни.

окрім угоди про асоціацію на рівні Мінекономрозвитку діють міжві-
домчі комісії у сфері оборони та втс (українсько-італійська, українсько-
угорська, українсько-чеська, українсько-польська, українсько-німецька). 
також підписано двосторонні угоди про втс з: Францією, польщею, Німеч-
чиною, словаччиною,хорватією, угорщиною, чехією, болгарією та італією. 
все це створює додаткові організаційні можливості активізації втс. у цьо-
му контексті спільні комісію доцільно створити і з іншими державами-чле-
нами, тому що двостороння взаємодія є базовою для розгортання поглибле-
ного співробітництва.

таким чином, можна зробити висновок, що подальший нагальний роз-
виток співробітництва у сфері спбо між україною – Єс є для нашої дер-
жави визначальним пріоритетом. в умовах агресії російської Федерації в бік 
україни закріплення військового співробітництва з країнами Єс надасть нам 
додаткові можливості не тільки для міцного захисту наших кордонів, а і 
більш поглибленої інтеграції нашої держави в Європейський союз. Зараз 
тримаючи вектор зовнішньої політики в бік Європи необхідно зосередити 
свою увагу на вироблення окремих документів, які б регулювали і погли-
блювали співпрацю україни та Єс у військовій сфері. обмін військового 
потенціалу, інформації та практики ведення бойових дій дало б змогу Зсу 
відповідати європейським стандартам.

науковий керівник: Яковюк і. в., д.ю.н., професор, завідувач кафедри між-
народного права Національного юридичного університету імені Ярослава Муд-
рого.
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в. і. Фірсов1

укрАЇнА в рАдбеЗі оон: теперіШніЙ стАн  
тА перспективи діЯльності Як непостіЙного 

членА

вже минув рік з того моменту, як україна вчетверте була обрана непо-
стійним членом ради безпеки ооН. На початку 2016 року наша країна по-
чала брати участь у засіданнях цього найважливішого органу ооН. україна 
була одним із засновників ооН і вже тричі обиралась непостійним членом 
ради безпеки ооН: у 1948–1949, 1984–1985 і 2000–2001 роках.

до ради безпеки входять 15 країн. постійними членами організації 
є лише п’ять із них, які відіграли ключову роль у створенні ооН: британія, 
китай, росія (як правонаступниця срср), сШа та Франція. вони також 
мають право вето під час голосування. інші десять місць щорічно оновлю-
ються наполовину. вибори непостійних членів відбуваються щоосені на 
генеральній асамблеї ооН [1, с.326].

Майже всі переваги статусу непостійного члена ради безпеки ооН від-
носяться до категорії потенційних можливостей, у той час як єдиним реаль-
ним інструментом впливу на політику ооН є право вето, яке україні не 
надано. проте він дає право голосу під час голосувань, змогу порушувати 
і вносити до порядку денного питання, у яких зацікавлена держава. це важ-
ливо, бо іноді виникають ситуації, коли саме від голосів непостійних членів 
ради безпеки залежить ухвалення чи не ухвалення певних рішень.

За рік членства україна все ж таки змогла досягти певних успіхів. За 2016 
рік представниками нашої держави було скликано 2 засідання, а 11 серпня 
поточного року на закритому засіданні радбезу ооН усі члени органу, окрім 
росії, висловилися на підтримку територіальної цілісності україни й засудили 
анексію криму [2]. це доводить те, що завдяки своїй твердій позиції в ооН 
київ отримав підтримку міжнародних партнерів. під час засідань 7605 та 7606 
україна позначила важливість дотримання норм міжнародного права та під-
твердила свою міжнародну гуманітарну позицію. українська делегація ефек-
тивно і з ґрунтовною базою аргументів використала можливість для утриман-
ня на порядку денному радбезу питання окупації криму та російської агресії 
на донбасі (засідання 7606, 7621, 7633). підтверджуючи свою точку зору наша 
держава будує спадкоємну міжнародно-правову позицію, що дозволить при 

1 студент 4 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридично-
го університету імені Ярослава Мудрого.
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нагоді реалізувати механізми міжнародно-правової відповідальності. обгово-
рення та підтримка резолюцій2016 року продемонстрували лояльність та 
конструктивність української делегації щодо конфліктних подій у світі. На 
жаль, окремі суперечливі дебати засвідчують слабкість україни як політич-
ного гравця: попри рішучість виступів, представникам україни не вдається 
впливати на текст окремих резолюцій. Якщо оцінювати відношення україни 
щодо ключових питань порядку денного, то можна відзначити високий ди-
пломатичний стиль виступів української делегації. поруч з тим можна помі-
тити очевидну відмінність у характері заяв, що стосуються загальних питань 
реформування ооН та окремих конфліктних ситуацій. Наприклад, якщо щодо 
реформи ооН україна виступала з більш конкретними і наполегливими про-
позиціями, то у своїх виступах з приводу конфліктних ситуацій наша делега-
ція виявляла значну обережність.

стосовно перспектив діяльності україни як непостійного члена можна 
виокремити наступні. по-перше, ми можемо і маємо використовувати окре-
мі засідання як майданчик для наголошення на важливих для себе викликах. 
по-друге, необхідно посилити взаємодію з постійними членами радбезу 
ооН заради збільшення свого впливу при розробці та прийнятті текстів 
резолюцій, що стосуються порядку денного. по-третє, обрання на два роки 
непостійним членом ради безпеки ооН дозволяє україні знайти точки ви-
ходу на незахідні країни, які зацікавлені у просуванні своїх питань через 
радбез. статус непостійного члена дає дипломатам можливість допомагати 
просувати свої питання в обмін на цю підтримку. 

двома пріоритетними напрямами також є виголошення позицій із за-
гальних питань міжнародного права та реформування окремих процесів та 
органів ооН та проведення регулярних слухань українського питання в раді 
безпеки –щоб постійно привертати увагу до його остаточного вирішення та 
притягнення винних до відповідальності. Ще одним завдання, яке стоїть 
перед нашою державою є захист інтересів країн своєї регіональної групи. 

україна входить до групи східноєвропейських країн. ця група включає 
23 держави, і тільки одна з них може бути обраним до складу непостійних 
членів ради безпеки. тому для того, щоб мати тривалий вплив, україні по-
трібно захищати не тільки власні інтереси, а й інтереси групи країн, які вона 
представляє. це дасть безцінний досвід взаємодії з Європейським союзом, 
тому що десять країн з цієї групи є його членами. 

і останньою, найважливішою можливістю, якою ми повинні скориста-
тися є право резолюції «Єдність заради миру», щоб обмежити право вето 
росії, яка використовувала його більше ста разів. Як зазначає володимир 
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василенко, для цього необхідно скликати надзвичайну спеціальну сесію, під 
час якої генасамблея ооН прийме відповідну резолюцію [3]. 

поки що, на жаль, немає такої кількості країн, які би підтримали цю 
пропозицію, проте дуже важливо, що б ця дискусія не стихала, тоді вона 
рано чи пізно може дати позитивний результат.

таким чином, підвищення статусу україни в ооН є додатковою можли-
вістю якомога ширше інформувати світову громадськість про те, що відбу-
вається в країні та піднімає рівень впливовості на міжнародні процеси. але 
слід зазначити, що членство – лише інструмент. і ефект буде залежати від 
того, як українська дипломатія ним скористається.
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міжнАродне усиновленнЯ

відповідно до ч. З ст. 51 конституції україни сім’я, дитинство, материн-
ство і батьківство охороняються державою [6]. у зв’язку з цим, гарантуван-

1 студент 5 курсу господарсько-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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ня належних умов виховання і повноцінного розвитку кожної дитини є важ-
ливим напрямком внутрішньої державної політики.

Захист прав дітей, і насамперед їх найуразливішої категорії – дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, – серед пріоритетних завдань 
держави. дискусійним є питання, щодо визначення поняття міжнародного 
усиновлення. одні вчені наголошують на тому, що це підстава для виник-
нення сімейних відносин, інші визначають, що це форма виховання, але ро-
блячи висновок, ці дві позиції не суперечать одна одній. тобто, міжнародне 
усиновлення – це самостійний інститут міжнародного приватного права, 
головним завданням якого є надання дітям, що залишились без батьківсько-
го піклування, сімейних умов та довгоочікуваних батьків[7, с.618].

питання реалізації прав дитини під час здійснення процесу міжнарод-
ного усиновлення в сучасному світі дедалі більше набувають глобального 
характеру. у їх вирішенні основоположне місце посідають загальновизнані 
принципи та норми міжнародного права, які містяться в універсальних пра-
вових приписах, характеризуються стабільністю та стійкістю до різних умов.

до найбільш важливих джерел правового регулювання (ратифікованих 
україною) міжнародного усиновлення належать такі акти: декларація прав 
дитини від 20.11.1959 р.[3]; конвенція про юрисдикцію, право, що 
застосовується,визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської 
відповідальності та заходів захисту дітей від 19.10.1996 (ратифікована укра-
їною 14.09.2006) [8]; Європейська конвенція про усиновлення дітей (пере-
глянута) від 27.11.2008 (ратифікована україною 15.02.2011) [1]; декларація 
про соціальні і правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя 
дітей, особливо при передачі дітей на виховання і їх усиновлення на націо-
нальному і міжнародному рівнях від 03.12.1986 р. [5]; конвенція ооН «про 
права дитини» (ратифікована україною 27.02.1991) [2]; Мінську конвенція 
про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних, кримі-
нальних справ від 22.01.1993 p., ратифікована україною 10.1.1994. [4].

дані міжнародно-правові акти встановлюють міжнародно-правові стан-
дарти як загальноприйняті норми поведінки держав, котрі останні здійсню-
ють у законодавстві та на практиці щодо своїх громадян та інших осіб, які 
перебувають під їх юрисдикцією. 

для всебічного аналізу розвитку міжнародних стандартів у галузі уси-
новлення міжнародні акти за ступенем деталізації закріплених у них універ-
сальних принципів можна поділити на ті, що:

1. визначають правовий статус дитини у сфері міжнародного усинов-
лення (Загальна декларація прав дитини 1948 p., декларація прав дитини 
1959 р. тощо);
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2. регламентують загальні процедурні питання міжнародного усинов-
лення (Європейська конвенція про усиновлення дітей, гаазька конвенція про 
захист дітей та співробітництво у галузі міжнародного усиновлення);

3. регулюють окремі питання, які виникають на певних етапах міжна-
родного усиновлення (конвенція про правову допомогу та правові відноси-
ни у цивільних, сімейних та кримінальних справах, гаазька конвенція про 
цивільні аспекти викрадення дітей тощо).

Загалом, вони закріплюють загальний стандарт правового становища 
особи, яким держави повинні керуватися, встановлюють особливий захист 
дітей, недопущення дискримінації, торгівлі дітьми у будь-якій формі, право 
на ім’я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати 
своїх батьків і право на їх піклування, на збереження своєї індивідуальнос-
ті, включаючи громадянство, ім’я та сімейні зв’язки, встановлюють систему 
співпраці між органами держав, що проводять усиновлення та створення 
заходів безпеки для захисту прав дитини.

Міжнародне усиновлення в україні здійснюється тільки за участі Мініс-
терства соціальної політики україни (далі – Мінсоцполітики), який містить 
відповідний структурний підрозділ, уповноважений виконувати підготов-
чу роботу – департамент захисту прав дітей та усиновлення.

сутність міжнародного права у галузі прав людини зводить забезпечен-
ня найкращих інтересів дітей у керівний принцип. конвенція ооН про 
права дитини 1989 року загалом передбачає, що «першочергова увага при-
діляється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини» (ст. 3), а при 
усиновленні «найкращі інтереси дитини враховувалися в першочерговому 
порядку» (ст. 21) [2].

однак, останнім часом дедалі частіше в суспільстві обговорюються 
кричущі випадки жорстокого поводження з усиновленими українськими 
дітьми за кордоном, торгівлю дітьми. тобто не можна з абсолютною впев-
неністю говорити про лише позитивні наслідки міжнародного усиновлення.

цьому явищу притаманні як позитивні, так і негативні аспекти. до по-
зитивних аспектів можна віднести можливість дитини зростати у родинно-
му середовищі. Як влучно сказав один з найвидатніших педагогів хх ст. 
а. Макаренко: «сім’я – природний первинний осередок, де реалізується 
краса людського життя, куди приходять відпочивати переможні сили люди-
ни, де ростуть і живуть діти – головна радість життя».

соціальна захищеність дитини, яка втрачає статус сироти, також значно 
вища, адже вона стає повноправним членом сім’ї, а практика свідчить, що 
усиновлювачами, як правило, є сім’ї із середнім або високим рівнем доходів. 
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Негативними рисами міжнародного усиновлення можна вважати:зміну 
культурного й мовного середовища для дитини, необхідність адаптації в но-
вому суспільстві;відсутність нормативної урегульованості чіткого механізму 
здійснення нагляду за долею усиновлених дітей за кордоном;відсутність 
правових процедур повернення усиновлених іноземцями дітей в україну 
в разі грубого порушення їхніх прав. Якщо перший недолік є об’єктивним 
і переважно тимчасовим, то два інші повністю залежать від визначеності 
позиції україни у питаннях захисту своїх громадян. 

критики міжнародного усиновлення вважають дітей «власністю» країн, 
у яких вони народилися. але основоположні права дитини виховуватися 
у сімейному оточенні повинні мати вищу силу, ніж права держави. крім того, 
утримання таких дітей у країні їх народження фактично нічим не допомагає 
у зміцненні економічної та політичної ситуації. отже, наразі ми спостеріга-
ємо наявність лояльного міжнародного законодавства, яким надаються 
широкі можливості для міжнародного усиновлення та захисту прав дитини 
та, що ще важливіше – наявність значного соціального попиту на правове 
регулювання даного виду відносин. однак використовувати їх у тій чи іншій 
мірі – справа кожної конкретної держави. 
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проблемні Аспекти міжнАродного 
усиновленнЯ в укрАЇні

одним з основних завдань, які стоять перед сучасними демократичними, 
правовими та соціальними державами –це належний та ефективний захист 
дітей. На сьогодні усиновлення є найбільш пріоритетною та сприятливою 
формою виховання дітей, які залишилися без батьківського піклування. 
усиновлення здійснюється задля забезпечення стабільного та гармонійно-
го розвитку та виховання дітей-сиріт.

через певні соціально-демографічні фактори в усьому світі включаючи 
нашу державу дуже поширеним є таке явище як сирітство. За даними де-
партаменту з питань захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соці-
альної політики на 1 січня 2016 в україні (без урахування окупованих тери-
торій сходу та криму, де теж залишилися наші діти-сироти, і вони мають 
входити у статистику) 73 182 дітей-сиріт. З них у донецькій області –4 709, 
у луганській –1 432 дитини. З них лише 20–23 % –сироти, інші –діти, по-
збавлені батьківського піклування [3]. в зв’язку з цим дуже великого розпо-
всюдження набуває інститут міжнародного усиновлення. хоча, на сьогодні 
національне усиновлення в деякій мірі переважає іноземне, однак процеду-
ра міжнародного усиновлення українських дітей потребує уваги та дослі-
дження.

українське законодавство дозволяє усиновлювати українських дітей 
іноземними громадянами. в сімейному кодексі україни,а саме в ст. 283 за-
значається, що усиновлення дитини, що є громадянином україни іноземцем 
здійснюється на загальних підставах [1]. На міжнародному рівні існує безліч 
уніфікованих нормативних актів, які регулюють міжнародне усиновлення. 
серед них гаазька конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі 
міждержавного усиновлення 1993р., гаазьку конвенцію про юрисдикцію 
права, що застосовується та визнання рішень про усиновлення 1965 р. та 
інші.

в Законі україни «про охорону дитинства» зазначаються вимоги щодо 
усиновлення дітей іноземними громадянами, серед них : 1) іноземці можуть 
усиновити українську дитину лише після вичерпання всіх можливості щодо 
передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім’ї громадян 

1 студентка 5 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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україни ; 2)переважне право на усиновлення дитини-громадянина україни 
мають іноземці, які уклали міжнародні договори з україною про усиновлен-
ня дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 3) усинов-
лення дитини, яка є громадянином україни, не може здійснюватися інозем-
цем, який не перебуває в шлюбі, за винятком, коли іноземець є родичем 
дитини[2].

важливою особливістю вітчизняного законодавства є заборона посеред-
ницької та комерційної діяльності щодо усиновлення дітей. досвід усинов-
лення за кордоном вказує, що процедура усиновлення здійснюється про-
стіше за рахунок діяльності некомерційних громадських агентств. однак 
деякі науковці зазначають, що це породжує утворення приватних агентств, 
які фактично займаються торгівлею дітьми [4,c.294]. уявляється, що необ-
хідно легалізувати діяльність комерційних агентств у сфері усиновлення 
з іноземним елементом, але ефективність діяльності таких агентств має бути 
забезпечена як професіональним і досвідченим персоналом, так і відповід-
ним контролем з боку держави.

також, важливим аспектом є отримання інформації про усиновлених 
дітей україни. Згідно з національним законодавством дане питання належ-
ним чином не регулюється, адже консульські установи, які мають вести 
облік усиновлених дітей за кордоном та здійснювати нагляд за дотриманням 
їхніх прав до досягнення ними 18 років не в змозі ефективно виконувати 
дані функції [4, с. 294, 295].внаслідок незначної кількості співробітників 
консульських установ вони не можуть особисто відвідати сім’ї усиновлюва-
чів, також в деяких країнах відсутні українські дипломатичні представництва, 
а, відтак, і відсутній облік усиновлених дітей. це породжує проблеми щодо 
визначення подальшого життя та розвитку дітей в іноземних сім’ях. однак, 
у разі ратифікації гаазької конвенція про захист дітей та співробітництво 
в галузі міждержавного усиновлення 1993 р. департамент з питань захисту 
прав дітей та усиновлення мав би змогу отримувати відповідну інформацію 
від аналогічних центрів і служб, що займаються здійсненням контролю за 
дотриманням прав дітей у тих країнах, де вони проживають. 

однією з проблем, на мою думку є соціальний статус іноземців, які 
бажають всиновити дитину. серед них можуть бути і колишні засуджені, 
і особи з психологічними захворюваннями, що може негативно вплинути на 
подальше життя дитини в цій сім’ї, а іноді навіть привести до жорстокого 
поводження та використання дитини в злочинних цілях. все це може бути 
приховано за допомогою посередників. і тому необхідно встановити 
обов’язкове проходження особами, які бажають усиновити дитину спеціаль-
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них психологічних і соціальних тестів, які визначатимуть чи зможуть дані 
особи бити батьками для усиновленої дитини і надати їй все необхідне для 
нормального розвитку[5,c.616].

отже, як висновок хочу доповнити, що, на мою думку, міжнародне уси-
новлення це в цілому позитивне явище. Я підтримую загальносуспільні 
погляди, що кожна дитина має зростати в родинному середовищі і належне 
батьківське піклування для українських дітей-сиріт може також надати іно-
земна особа. Захист прав дітей, і насамперед їх найуразливішої категорії –ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – серед пріори-
тетних завдань держави. ратифікація гаазької конвенція про захист дітей та 
співробітництво в галузі міждержавного усиновлення може надати україні 
багато плюсів в складній процедурі міжнародного усиновлення, адже голов-
ною метою її є забезпечення запобіганню викрадення, продажу дітей або 
торгівлі ними. але для того, щоб ратифікувати дану конвенцію необхідно 
внести безліч змін та доповнень в українське законодавство. доцільно, на 
мою думку, буде також розробити спеціальний закон, що регулював би від-
носини, що виникають з приводу міжнародного усиновлення, а саме: про-
цедуру усиновлення у відповідності до гаазької конвенції, повноваження 
органів щодо контролю за подальшим розвитком усиновлених дітей іно-
земцями, вимоги до іноземних громадян та діяльність агентств щодо надан-
ня послуг пов’язаних з міжнародним усиновленням.
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с. Хлєбутіна1

міжнАродно-прАвовиЙ ЗАХист прАв біженЦів

специфіка правового статусу біженців полягає передусім у тому, що бі-
женці володіють основними правами людини, які застосовуються до всіх 
(громадян, іноземців, апатридів, біженців, шукачів притулку, які законно чи 
незаконно перебувають на території певної держави) і носять загальний ха-
рактер. З іншого боку, біженці користуються правами та привілеями, власти-
вими лише їм, і якими вони володіють на підставі універсальних і регіональ-
них міжнародних угод, що регулюють правовий статус біженців. Iнші катего-
рії населення не мають таких прав, оскільки не є біженцями. крім того, 
у ситуаціях збройних конфліктів права біженців додатково захищаються 
нормами міжнародного гуманітарного права. таким чином, спостерігається 
явище фрагментації міжнародного права, для якого характерне одночасне 
регулювання того самого питання до певної міри автономними правовими 
режимами, якими можна вважати міжнародне право захисту прав людини, 
міжнародне гуманітарне право та міжнародне право захисту біженців.

к. джевіцкі вважає, що міжнародні договори щодо захисту біженців 
слід розглядати у складі однієї з категорій конвенцій у сфері захисту прав 
людини – «конвенції стосовно захисту груп».

На думку о. казановаса, права осіб, які втратили зв’язок із країною 
свого походження, серед яких великий відсоток біженців повинні визнава-
тися, виходячи лише з того факту, що вони є людьми. їхнє загальне визнання 
та дотримання є свідченням трансформації суспільства від міждержавного 
етапу розвитку міжнародних відносин до етапу міжнародного співтовари-
ства. питання про захист біженців слід розглядати у ширшому контексті 
захисту прав людини.

подібну думку висловлює к. барицька, стверджуючи, що оскільки бі-
женці теж є людьми, то вони мають такі самі права та свободи, як і інші 
люди, однак ці гарантії не завжди можна знайти у самому праві біженців. 

виходячи з цього, логічним є висновок про те, що при визначенні об-
сягу прав біженців слід звертатися до більш загальних норм – норм міжна-
родного права захисту прав людини.

р. бретт та I. лестер наголошують на тому, що весь сенс існування між-
народного права захисту біженців полягає у захисті прав людини, і про це 

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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свідчить преамбула конвенції про статус біженців 1951 р. аналізуючи пре-
амбулу конвенції про статус біженців, е. едвардз дійшла висновку про те, 
що її зміст вказує на необхідність розгляду права захисту біженців у більш 
широкому гуманітарному та правозахисному контексті. дж. Макадам, ствер-
джуючи, що конвенція про статус біженців є договором у сфері захисту прав 
людини, зауважила, що ця конвенція була прийнята з метою створення до-
кумента, який має обов’язкову силу, задля втілення в життя статей 14 та 15 
Загальної декларації прав людини 1948 р. управління верховного комісара 
ооН у справах біженців також дотримується думки про те, що міжнародно-
правовий захист біженців є складовою міжнародно-правового захисту прав 
людини. управління наголошує на тому, що «правозахисна основа конвенції 
«про статус біженців 1951 р.» міститься у більш широкій системі докумен-
тів із захисту прав людини», до складу якої, хоча і зі своїм специфічним 
спрямуванням, входить конвенція 1951 р. практика міжнародних органів, 
створених для контролю за виконанням міжнародних договорів із захисту 
прав людини, а також регіональних судових установ, таких як Європейський 
суд з прав людини та Міжамериканський суд з прав людини, розглядається 
увкб ооН як дуже важлива, оскільки підтверджує, що біженці та шукачі 
притулку користуються як захистом, передбаченим конвенцією про статус 
біженців 1951 р., так і всіма правами та свободами людини, які надаються 
всім людям, незважаючи на їхній статус. у 1998 р. увкб ооН зауважило, 
що захист прав біженців працює у межах структури прав і обов’язків інди-
віда, а також зобов’язань держави. Міжнародне право захисту прав людини 
є «первинним джерелом принципів та структур захисту біженців», яке до-
повнює право захисту біженців. 

перш за все, зв’язок між загальним та конкретним простежується в тому, 
що саме порушення прав людини є причиною потоків біженців. у цьому 
контексті права людини набувають особливого значення, оскільки дії, що їх 
порушують, можуть стати конкретним прикладом того, до чого може при-
звести переслідування. при цьому слід зазначити, що термін «переслідуван-
ня» не визначений ані в конвенції про статус біженців 1951 р., ані в будь – 
якій іншій угоді про біженців.

у сучасних умовах біженці найчастіше зазнають дискримінації у зв’язку 
з країною чи регіоном походження, статтю чи у зв’язку з тим, що вони хво-
рі на вIл-сНIд. Не всі ці підстави передбачені статтею 3 конвенції про 
статус біженців, яка обмежується такими ознаками, як раса, релігія та краї-
на походження і не включає таких ознак, як стать, мова, політичні та інші 
переконання, соціальне походження, майновий стан тощо. це не можна 
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тлумачити як дозвіл здійснювати дискримінацію біженців за ознаками, не 
перерахованими у статті 3 конвенції про статус біженців. Заборона дискри-
мінації за іншими ознаками передбачена міжнародними договорами у сфері 
прав людини, і ця заборона поширюється і на біженців, оскільки на них 
поширюється загальний режим захисту прав людини. 

Як зазначає дж. хетеуей, сам статус біженця є спільним знаменником 
для усіх категорій біженців у контексті захисту їхніх прав, а тому інші озна-
ки за зовнішніми факторами не повинні братися до уваги.

г. Нолл демонструє зв’язок міжнародного права захисту прав людини та 
міжнародно-правового захисту біженців, виводячи право особи шукати при-
тулку зі свободи пересування, а саме з права покидати межі території держа-
ви свого громадянства3, закріпленої частиною другою статті 13 Загальної 
декларації прав людини4, частиною другою статті 12 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права5 та частиною другою статті 2 протоколу № 4 
до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

дж. Макадам виділяє один із проявів зв’язку міжнародного права за-
хисту прав людини та міжнародно-правового захисту біженців – «компле-
ментарний захист у міжнародному праві біженців», який вона визначає як 
захист, що надається державами на підставі документів, які не входять до 
системи захисту, створеної конвенцією про статус біженців 1951 р., особам, 
які за своїм положенням близькі до біженців, проте не мають такого статусу, 
оскільки не відповідають критеріям, зазначеним у конвенції. такий захист 
може ґрунтуватися на документах щодо захисту прав людини чи на більш 
загальних гуманітарних принципах, що передбачають захист осіб, які тікають 
до інших країн від масштабного насильства. Фактично, це механізми за-
хисту, що випливають із розширених зобов’язань за принципом non-
refoulement, тобто зобов’язань, що перевершують обсяг, передбачений 
конвенцією про статус біженців 1951 р. На думку дж. Макадам, таким 
комплементарним захистом користуються втікачі від небезпек, пов’язаних 
зі збройним конфліктом, і стихійних лих, жінки, які тікають від пересліду-
вання та/або насильства, проте не підпадають під визначення біженця, що 
міститься у конвенції 1951 р., особи, які стали чи мають обґрунтовані по-
боювання стати жертвами катувань чи іншого жорстокого, нелюдського або 
такого, що принижує людську гідність, поводження чи покарання тощо.

дещо подібну думку висловлюють д. в. Iванов та М. о. бобринський, ви-
діляючи категорії осіб, які потребують міжнародного захисту: біженці de jure та 
особи, які de facto користуються міжнародним захистом (особи, які потребують 
міжнародного захисту, відмінні від біженці de jure). до біженців de jure ці авто-
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ри відносять біженців, відповідно до конвенції про статус біженців 1951 р. та 
протоколу до неї 1967 р., конвенції, що регулює окремі аспекти проблеми бі-
женців у африці, прийнятій у рамках організації африканської Єдності, 1969 р., 
угоди сНд про допомогу біженцям та вимушеним переселенцям 1993 р., угод, 
прийнятих у рамках Європейського союзу, та правових актів інститутів Євро-
пейського союзу. особами, які de facto користуються міжнародним захистом, 
є, на думку зазначених науковців, біженці, підмандатні увкб ооН, шукачі 
притулку, внутрішньо переміщені особи, апатриди, біженці за конвенцією, що 
регулює окремі аспекти проблеми біженців у африці, прийнятій у рамках ор-
ганізації африканської Єдності (за межами території дії цієї конвенції), та 
картахенською декларацією 1984 р., біженці, які рятуються від викликаних 
людською діяльністю та стихійних лих, а також палестинські біженці, які входять 
до компетенції близькосхідного агентства ооН для допомоги палестинським 
біженцям і організації робіт. джерелами регулювання правового статусу осіб, 
які de facto користуються міжнародним захистом, є резолюції генеральної 
асамблеї ооН і економічної та соціальної ради ооН, висновки виконавчого 
комітету увкб ооН, а також інші документи рекомендаційного характеру 
увкб ооН та близькосхідного агентства ооН для допомоги палестинським 
біженцям і організації робіт, акти органів регіональних міжнародних організацій 
(ради Європи, африканського союзу). На них також поширюються окремі по-
ложення міжнародних договорів про статус біженців та універсальних міжна-
родних угод у сфері захисту прав людини.

поряд із міжнародними угодами у сфері прав людини функціонує і між-
народний механізм контролю за їх додержанням. складовою роботи відпо-
відних органів із захисту прав людини є контроль за додержанням прав бі-
женців у контексті захисту прав людини.

отже, сучасний стан міжнародного права захисту біженців зумовлений 
процесами фрагментації міжнародного права, для яких характерне одно-
часне регулювання того самого питання (захист біженців) до певної міри 
автономними правовими режимами, якими можна вважати міжнародне 
право захисту прав людини, міжнародне гуманітарне право та міжнародне 
право захисту біженців. Норми міжнародного права, що застосовуються до 
біженців, є численними та неоднорідними, тому єдиний погляд на їхнє міс-
це у системі сучасного міжнародного права відсутній, однак найбільш ло-
гічною видається думка про те, що міжнародне право захисту прав біженців 
є інститутом у складі галузі міжнародного права захисту прав людини.

науковий керівник: Яковюк і. в., д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжна-
родного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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в. і. Хорольський1

односторонні Акти у міжнАродному прАві

Наразі існує достатньо велика кількість нерозв’язаних проблем ефек-
тивної реалізації та застосування міжнародного права. На нашу думку, при-
чиною цьому є те, що нова хвиля розвитку міжнародного права розпочалась 
порівняно недавно, а тому стале розуміння світової спільноти про те, яким 
саме має бути міжнародно-правове регулювання, якою має бути взаємодія 
суб’єктів міжнародного права, поки що відсутнє. так, наприклад, не повніс-
тю зрозумілою залишається ситуація із застосуванням державами як 
суб’єктами міжнародного права такого інституту як односторонні акти. 

цікавість до такого аспекту міжнародного права викликана тим, що 
держави досить часто вдаються до використання односторонніх актів, адже 
це пов’язано, по-перше, з тим, що така процедура є набагато простішою, 
оскільки не потребує погодження з іншими сторонами, як, наприклад, при 
укладенні міжнародних договорів, а, по-друге, такі акти займають менше 
часу на їх ухвалення, а тому можна значно швидше вирішити певні, напри-
клад, політичні питання. 

до загальноприйнятих односторонніх актів належать: визнання, обі-
цянка, відмова та протест. 

визнання поєднує в собі два акти – політичний та юридичний. перший 
полягає у схваленні чи несхваленні новоствореної держави, уряду, націо-
нально-визвольного руху. стосовно визнання як юридичного акту, то він 
тягне встановлення певних правовідносин, що регулює міжнародне право 
[1, с. 105].

слід зазначити, що будь-якого обов’язку визнавати чи не визнавати 
у сторін міжнародних правовідносин немає. такий вид односторонніх актів 
є суверенним правом та не повинен будь-яким чином впливати на відносини 
з іншими суб’єктами міжнародного права. 

обов’язковою умовою визнання є те, що воно здійснюється уповнова-
женим органом. так, наприклад, згідно із п. 4 ст. 106 конституції україни 
право визнавати іноземні держави належить президентові україни 
[2, ст. 106]. 

визнання можна поділити на 3 види:dejure, defacto та ad hoc. різниця 
між ними полягає, так би мовити, у повноті визнання, тобто в обсязі, цілях 
та обставинах,з якими пов’язано таке визнання.

1  студент 4 курсу інституту прокуратури і кримінальної юстиції Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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Наступним видом односторонніх актів є обіцянка. утворення міжнарод-
но-правового зобов’язання за допомогою інституту обіцянки має низку пере-
ваг порівняно з іншими нормотворчими інструментами. використання 
державою обіцянки виступає зручним альтернативним способом породжен-
ня зобов’язань у випадках, коли держава не може або не бажає пов’язувати 
себе зобов’язаннями договірного характеру. проголошення обумовлених 
обіцянок може підштовхнути інші держави до взяття на себе аналогічних 
зобов’язань. окремі з таких обіцянок утворюють важливі юридичні гарантії 
у сфері міжнародної безпеки. Застосування обіцянки може сприя-
ти розв’язанню міждержавних суперечностей, дозволяє набагато оператив-
ніше вирішувати ті чи інші практичні питання у порівнянні з договірним 
процесом [3, с. 198, 199]. 

Наступний вид це відмова. відмова – це акт, на підставі якого суб’єкт 
(зазвичай держава) відмовляється від своїх прав і претензій. відмова мож-
лива або у вигляді передачі права іншому, або у вигляді відречення від 
права взагалі. прикладом відмови першого роду може служити відмова срср 
від репараційних претензій до Японії та Німеччини. прикладом другого роду 
є відмова україни від володіння ядерною зброєю. відмова завжди стосуєть-
ся права суб’єкта та не створює зобов’язання для третіх держав. За формою 
відмова може бути письмовою, усною або мовчазною. однак вона завжди 
має бути ясно вираженою, її неможливо презюмувати. Міжнародне право не 
містить певних положень щодо можливості відмовитися від відмови. але 
можна припустити, що тут має діяти те саме застереження, що й у праві 
міжнародних договорів – rebus sic stantibus.

протест –це акт, за допомогою якого суб’єкт констатує порушення пра-
ва та вимагає виправлення ситуації, компенсації шкоди. протест може бути 
пов’язаний із порушенням прав як суб’єкта, що заявляє протест, так й інших 
суб’єктів або з порушенням норм міжнародного права загалом. протест 
здебільшого має письмову форму, хоча міжнародне право з цього приводу 
не містить будь-яких вказівок. Нерідко протест буває поєднаний із певними 
діями: розривом дипломатичних відносин, оголошенням persona non grata, 
відзивом посла, репатріацією, репресаліями та іншим [4, с. 54].

З огляду на викладене вище, односторонні акти є надзвичайно важливим 
механізмом у міжнародному праві, проте питання порядку їх застосування 
є не до кінця вирішеними. Зокрема, не є зрозумілим чи має наставати відпо-
відальність держави, яка проголосила обіцянку, а якщо так, то якою має бути 
ця відповідальність. чи може бути відкликане визнання держави, адже іс-
торії відомі такі приклади, тоді постає питання про подальшу долю такої 
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держави, її відносин з іншими суб’єктами міжнародного права. Наявність 
низки нерозв’язаних питання, пов’язаних із застосуванням інституту визна-
ння, зумовлює необхідність подальших ґрунтовних наукових досліджень 
в цій сфері, а також розробки більш детальної регламентації процедур реа-
лізації односторонніх актів.
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о. с. Цомах1

АдАптАЦіЯ ЗАконодАвствА укрАЇни  
до ЗАконодАвствА Єс

адаптація законодавства україни до законодавства Єс є однією із голо-
вних складових політики європейської інтеграції сучасної україни, а також 
одним з найважливіших аспектів співробітництва україни та Єс. 

питання адаптації законодавства постало перед нашою державою після 
підписання 14 червня 1994 року угоди про партнерство і співробітництво 
між україною і Європейськими спільнотами та їх державами-членами (далі – 
упс)[1]. україна взяла на себе зобов’язання вжити заходів для забезпечен-
ня того, щоб її законодавство поступово було приведене у відповідність 

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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acquis communautaire (термін відображає особливості правової природи 
Європейського союзу і фактично є правовою системою союзу). угода носить 
декларативний характер і не містить жодних жорстких зобов’язань нашої 
держави безумовно втілити в життя цей вектор правової реформи. Методи 
та строки приведення національного законодавства у відповідність до за-
конодавства Єс не були конкретизовані, право вибору залишилося за нашою 
країною з огляду на економічну, політичну та соціальну ситуацію. 

важливе значення для визначення стратегії проведення необхідних ре-
форм щодо адаптації законодавства мають документи, що стосуються зо-
внішньої політики україни та механізму втілення її європейського вектору, 
а саме: постанова верховної ради україни «про основні напрями зовнішньої 
політики україни» від 2 липня 1993р., стратегія інтеграції україни до Єс 
від 11 червня 1998р.,програма інтеграції україни до Єс від 14 вересня 
2000р., Закон україни «про концепцію Загальнодержавної програми адап-
тації законодавства україни до законодавства Європейського союзу».

На думку Євглевської о. л, найважливішою умовою для подальшого 
прогресу у досягненні поставленої мети слід визнати безпосередні дії влади 
щодо адаптації законодавства україни до законодавства Єс, передусім повне 
виконання положень упс, яка набула чинності у березні 1998 року. цей 
процес є багатоплановим і розрахованим на тривалу перспективу[2].

пріоритетні напрямки адаптації були визначені статтею 51 упс. Зміни 
мають відбутись у банківському праві, бухгалтерському обліку, обліку по-
датків, охороні праці, принципах державної закупівлі, охороні здоров’я, 
захисту прав споживачів, енергетиці (у тому числі ядерній) тощо. Фактично 
йдеться про створення цілком нового законодавства, причому в багатьох 
випадках заснованого на міжнародних принципах і стандартах, які раніше 
у практиці нашої держави не використовувалися [3]. слід зазначити, що 
стаття 51 упс передбачає, що україна докладатиме зусиль з метою забез-
печення поступової сумісності свого законодавства із законодавством спів-
товариства, але не визначає, якого ступеню наближення слід досягти.

відповідно до Закону україни «про Загальнодержавну програму адапта-
ції законодавства україни до законодавства Європейського союзу» Загально-
державна програма) було визначено координацію діяльності міністерств, ін-
ших центральних та місцевих органів виконавчої влади. інституційна відпо-
відальність за сферу адаптації законодавства розділена між верховною радою 
україни, кабінетом Міністрів україни та Міністерством юстиції україни. 

Задля забезпечення взаємодії органів державної влади та недержавних 
інституцій для виконання Загальнодержавної програми у 2004 році було 
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засновано Міжвідомчу координаційну раду. у разі, коли проект не відповідає 
acquis communautaire, обґрунтовується необхідність його прийняття та строк 
його дії. 

однак, проблема полягає у тому, що такої процедури підготовки не пе-
редбачено для відомчих нормативних актів міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади. Фактично, подальшого механізму перевірки цих 
актів та інформації, не існує. Як показує практика, часто головний розробник 
як проектів законів, постанов та розпоряджень кабінету Міністрів, так і ві-
домчих актів, вказує недостовірну інформацію щодо відповідності проекту 
acquis communautaire.

Як зазначає Яковюк і. в., під час приведення законодавства україни до 
права Єс обов’язково слід враховувати, що акти інститутів Єс діють у від-
повідному правовому середовищі союзу. адаптація практично приводить 
до перенесення певної частини актів зазначеного наддержавного об’єднання 
до правової системи країни, яка функціонує за своїми унікальними законо-
мірностями. Як наслідок – можливою є ситуація, за якої може відбуватися 
перекручення змісту національних норм, що підлягають адаптації [4].

отже, питання проведення реформ з адаптації є досить складним у роз-
різі сучасної правової системи україни. Необхідним завданням є не лише 
адаптація законодавства, а й створення належного інструмента (механізму), 
що здатен забезпечити втілення адаптованого законодавства, оскільки часто 
навіть найдосконаліший нормативний акт на практиці досить важко реалі-
зувати.

література:
1. угода про партнерство і співробітництво між україною і Європейськими 

співтовариствами та їх державами-членами : ратифікована Законом україни 
№ 237/94– вр від 10.11.1994 р. // відом. верхов. ради україни. – 1994. – № 46. – 
ст. 214.

2. Євглевська, о. л. адаптація законодавства як умова майбутнього членства 
україни в Європейському союзі // державне будівництво та місцеве самовряду-
вання : зб. наук. пр. – х. : право, 2009. – вип. 17.

3. проблемы гармонизации законодательства украины и стран европы / под 
общ. ред. е. б. кубко, в. в. цветкова. – к. : юринком интер, 2003. – с. 35.

4. Яковюк і. в. адаптація законодавства україни до законодавства Євро-
пейського союзу: проблеми теорії і практики // Європейський союз і україна: 
особливості взаємовідносин на сучасному етапі. – х. : оберіг, 2012. –с. 5–47. – 
(серія «Наукові доповіді»; вип. 1).



399

5. трагнюк о. Я. адаптація права україни до права Єс як складова меха-
нізму євроінтеграції // державне будівництво та місцеве самоврядування. вип. 
10. – х. : право, 2005. – с. 139–141.

6. Яковюк і. адаптація і гармонізація законодавства в умовах інтеграції: 
проблема співвідношення // вісн. Нац. акад. прав. наук україни. – 2012. – № 4. – 
с. 29–42.

науковий керівник: Яковюк і. в.,д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжна-
родного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

с. в. черкашин1

окремі Аспекти міжнАродного регулЮвАннЯ 
електронноЇ комерЦіЇ

сучасний розвиток інформаційних технологій дав змогу укладати між-
народні комерційні угоди дистанційно, чим поставив нові питання для між-
народного приватного права. суб’єкти права, не зважаючи на свою геогра-
фічну віддаленість мають змогу провести всі етапи укладення угоди в мере-
жі інтернет. при цьому можна говорити, що відносини у сфері електронної 
комерції регламентовані недостатньо, поверхнево, як на національному, так 
і на міжнародному рівні.

в літературі відсутня єдина позиція щодо визначення терміну електро-
нної комерції. Найбільш поширеним є визначення електронної комерції– як 
використання електронних комунікацій та технологій обробки цифрової 
інформації для встановлення та зміни відносин власності між організаціями 
і між організаціями та індивідами. 

На рівні ооН розробкою питання електронної комерції займається ко-
місія організації об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (юНсі-
трал), яка була створена генеральною асамблеєю ще в 1966 році з метою 
«сприяння прогресивному узгодженню та уніфікації права міжнародної 
торгівлі». в 1996 році юНсітрал було ухвалено типовий Закон про елек-
тронну комерцію, який супроводжувався посібником з імплементації. ряд 
положень типового Закону було змінено конвенцією про використання 
електронних повідомлень в міжнародній торгівлі 2005 року. частина іі була 

1  студент 1 курсу магістратури інституту підготовки кадрів для органів юстиції 
україни Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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доповнена положеннями про перевезення вантажів. типовий Закон став 
праобразом для таких національних законів, як: американський федеральний 
акт про електронні підписи в глобальній та національній комерції, типовий 
акт про трансакції з використанням комп’ютерної інформації та типовий 
акту про електронні трансакції.

розробка типового Закону мала на меті сприяння розвитку підприємництва 
з використанням електронних засобів зв’язку шляхом надання національним 
законодавцям комплексу єдиних норм, покликаних усунути правові перепони 
на шляху електронної комерції та забезпечення належного рівня правової ре-
гламентації і одноманітності. в типовому Законі вперше було закріплено осно-
воположні принципи, , на яких базується сучасна теорія електронної комерції. 
це такі як: недискримінація, технологічна нейтральність та функціональна 
еквівалентність. Зміст принципу недискримінації передбачає, заборону позбав-
ляти юридичної сили документ на тій підставі, що він зафіксований в електро-
нній формі. принцип технологічної нейтральності передбачає прийняття норм 
права, які не мають прив’язки до конкретної технології, що використовується. 
в умовах швидкого науково-технічного прогресу технологічно нейтральні нор-
ми залишаються чинними та не втрачають своєї функціональності з появою 
нових технологій. при цьому певний перелік технологій, які на момент при-
йняття норми є високоефективними, на нашу думку, все таки слід підкреслю-
вати. тобто, норма права вказує на перелік таких технологій, їх основні харак-
теристики та робиться прив’язка, що суб’єкти можуть використовувати інші, 
якщо вони є за своїми показниками не є гіршими. відповідно до принципу 
функціональної еквівалентності, законодавство повинно визначити критерії, 
відповідно до яких електронні повідомлення визнаються еквівалентом доку-
ментів в паперовій формі. в свою чергу у типовому Законі встановлено кон-
кретні вимоги для електронних повідомлень, для відповідності таким категорі-
ям як «письмова форма», «оригінал» та «підпис». типовий Законом також 
встановлюються норми щодо порядку укладання і умов дійсності угод, що 
укладаються за допомогою електронних засобів зв’язку, реквізити електронних 
повідомлень, механізм підтвердження отримання, визначення місця і часу їх-
нього відправлення і отримання, їх значення в якості доказову в суді, а також 
умови подальшого зберігання.

в електронній комерції вагому роль відіграє електронний обмін даними 
(далі – еод). відповідно до п. b ст. 2 типового Закону, еод – це електронна 
передача з одного комп’ютера на інший інформації із використанням узго-
дженого стандарту структуризації інформації. в літературі описані наступ-
ні способи укладення договорів з використанням еод.
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відповідно до першого підходу, для укладення договору особа розміщує 
публічну оферту на сервері, що підключений до мережі інтернет. в такому 
разі, для укладення договору особа заповнює форму договору та підписує 
його належним чином. 

в іншому випадку, сторони підписують договір за допомогою еод піс-
ля з’ясування всіх його істотних умов. в такому разі, існування договору 
підтверджується записом на комп’ютері, який буде завірено, як правило, 
цифровим підписом. 

останнім варіантом є укладення договорів при посередництві спеціалізо-
ваної інформаційної системи у відповідності до правил власника такої системи. 
Як приклад можна навести укладення договорів про надання короткострокових 
міжбанківських кредитів через систему «Reuter Dealing», власником якої є ком-
панія «Reuter Limited». для підписання договорів в цій системі застосовується 
індивідуальний код користувача системи та код ділера такого договору. вважа-
ємо, що необхідно змінити конструкцію про визначення часу переходу електро-
нного документа з інформаційної системи продавця до інформаційно-комуні-
каційної системи покупця, враховуючи міжнародну практику.

іншим не менш важливим аспектом електронної торгівлі є підпис до-
говору, що підтверджує волю особи на вчинення певних дій. З метою усу-
нення невизначеності щодо юридичних наслідків використання електро-
нного підпису, в 2001 році юНсітрал було прийнято типовий Закон про 
електронні підписи, яким встановлюються критерії технічної надійності, що 
визначають еквівалентність електронних і власноручних підписів. Фактич-
но цей документ має допоміжний характер та має стати прикладом для 
створення сучасного та уніфікованого законодавства про правовий режим 
електронного підпису.

у законодавчих актах зарубіжних країн передбачено, що вони встановлюють 
правові умови використання в електронних документах саме такого виду елек-
тронного підпису, як електронний цифровий підпис, що пов’язано з його осо-
бливою надійністю. використання електронного цифрового підпису для по-
свідчення електронного документа – дає можливість говорити про рівнознач-
ність останнього власноручному підпису на паперовому носієві. використання 
такого підпису в електронній комерції можливе наступним чином: 1) якщо 
сторони домовилися використовувати не електронний цифровий підпис, а будь-
який інший надійний вид електронного підпису, то такі правовідносини будуть 
регулюватися як загальною нормою, що дозволяє використовувати будь-які види 
електронного підпису, а також відповідними положеннями договору, що вста-
новлюють процедуру використання такого виду підпису, при цьому законодав-
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ство про електронні цифрові підписи на такі електронні підписи не буде по-
ширюватися; 2) якщо сторони домовилися використовувати у своїх відносинах 
електронний цифровий підпис, то такі правовідносини будуть регулюватися як 
загальною нормою, що дозволяє використовувати будь-які види електронного 
підпису, спеціальним законодавством, що встановлює компетентний правопо-
рядок регулювання відносин у сфері електронних цифрових підписів, а також 
відповідними положеннями договору, якщо диспозитивні норми спеціального 
законодавства надають сторонам таку можливість.

для визнання електронного цифрового підпису як рівноцінного власно-
ручному підпису встановлені наступні вимоги: 1) сертифікат ключа підпису 
повинен бути дійсним на момент підписання електронного документа; 2) елек-
тронний цифровий підпис повинен пройти перевірку на оригінальність (дій-
сність) за допомогою відкритого ключа електронного цифрового підпису, який 
повинен мати відповідний сертифікат провайдера сертифікаційних послуг; 
3) особа, яка підписала електронний документ за допомогою електронного 
цифрового підпису, повинна правомірно володіти закритим ключем, який ви-
користовується для створення електронного цифрового підпису; 4) електро-
нний цифровий підпис повинен використовуватися відповідно до відомостей, 
зазначених у сертифікаті ключа підпису. відповідно відкритий ключ електро-
нного цифрового підпису представляє собою електронний документ з електро-
нним цифровим підписом уповноваженої особи провайдера сертифікаційних 
послуг, який включає в себе відкритий ключ електронного цифрового підпису, 
та видається провайдером сертифікаційних послуг особам, які здійснюють 
електронну комерцію, для підтвердження дійсності електронного цифрового 
підпису та ідентифікації володільця сертифіката відкритого ключа підпису.

На підставі викладеного слід сказати, що міжнародне регулювання елек-
тронної торгівлі є достатньо розлогим за своїм змістом, проте має суттєвий 
недолік – диспозитивність. На нашу думку, сучасна модель електронної 
торгівлі є достатньо гнучкою та варіативною, однак постійно стикається 
з національним законодавством, яке досить часто невдало тлумачить та 
імплементує міжнародні норми. прикладом національного регулювання 
електронної торгівлі, яке піддається обґрунтованій критиці є вітчизняний 
Закон «про електронну торгівлю». Найбільш суттєві механізми ефективно-
го функціонування електронної торгівлі були врегульовані поверхнево, без 
прив’язки до будь-яких дієвих механізмів, з використанням понять, які не 
були розтлумачені. однобічне та недостає врегулювання електронної комер-
ції в національних правопорядках може стати причиною тотального безладу 
та середовищем для розвитку злочинності. 
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Наприклад, неврегулюваність умисна або недбала у питанні електро-
нного обміну даними між покупцем та продавцем може поставити під за-
грозу інформаційну безпеку суб’єкта господарювання, стати інструментом 
для корпоративного шпіонажу. З іншого боку залишення прогалин у регу-
люванні використання електронного підпису може стати причиною зловжи-
вання правами контрагентами, які посилаючись на недійсність підпису бу-
дуть відмовлятися від виконання своїх зобов’язань. Якщо розвинути цей 
напрям, можна уявити утворення нових зон, подібних до офшорних – зон 
електронної анархії. в таких зонах будуть укладатися правочини сумнівно-
го змісту, без використання інструментів, які дозволяють ідентифікувати 
контрагентів. після ряду операцій, результат таких правочинів буде потра-
пляти у законний обіг та завдавати потенційні та реальні збитки.

отже, на нашу думку, диспозитивінсть у регулюванні міжнародної елек-
тронної комерції є потенційною небезпекою для сучасного правопорядку. 
правила електронної комерції, що стосуються найбільш принципових, ба-
зисних механізмів функціонування мають бути обов’язковими для всіх 
держав. Якщо певна держава відмовляється від інкорпорації відповідних 
норм, то будь-який суб’єкт господарювання не має права укладати електро-
нні договори з іноземним елементом. порушення цього правила має бути 
підставо для визнання такого договору нікчемним будь-яким судом.
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в. о. черних1

укрАЇнське питАннЯ у ріШеннЯХ оргАнів оон

складовою зовнішньої політики незалежної україни є діяльність у між-
народних структурах, що працюють над питаннями протидії світовим 
загрозам, у тому числі безпековим, екологічним, економічним, демогра-
фічним, продовольчим тощо. така політика визначається стратегічними 
національними інтересами у сфері безпеки й у процесі переходу країни до 
стійкого розвитку. система безпеки на глобальному рівні, дійовою одиницею 
якої є українська держава, спирається на діяльність універсальної організа-
ції об’єднаних Націй (ооН), що визнана стрижневою в загальнолюдській 
конфігурації протидії світовим загрозам.

україна у 1945 р. стала однією з держав-співзасновниць ооН. делегація 
україни взяла активну участь у конференції в сан-Франциско, зробивши 
вагомий внесок у розробку статуту ооН (зокрема, координувала процес 
підготовки преамбули та цілей і принципів статуту ооН). до 1991 р., пере-
буваючи у складі радянського союзу, україна мала в ооН власне представ-
ництво на рівні де-юре незалежної країни. про високий авторитет нашої 
держави в ооН як у вказаний, так і в новітній період її розвитку свідчить її 
неодноразове обрання до ради безпеки ооН – органу, на який країнами- 
членами ооН покладено головну відповідальність за підтримання міжна-
родного миру та безпеки.

в умовах триваючої агресії рФ проти україни вкрай важливе політичне 
та міжнародно-правове значення мали понад тридцять засідань рб ооН щодо 
ситуації в україні, які переконливо засвідчили ізоляцію росії в ооН з укра-
їнського питання. 

Неодноразово висловлювалися на підтримку територіальної цілісності 
україни та Мирного плану президента п. порошенка генсекретар ооН, його 
перший заступник Я. еліассон, верховний комісар ооН з прав людини Зеїд 
аль-хусейн, Заступник генсекретаря ооН з політичних питань дж. Фелтман 
(протягом 2014 р. відвідав україну 5 разів у рамках місії добрих послуг), дру-
гий заступник генсекретаря ооН з питань прав людини і. Шимонович. 

Рішення ООН щодо Українського питання
резолюція генеральної асамблеї ооН A/RES/68/262 від 27 березня 

2014 року «про підтримку територіальної цілісності україни». підтверджує 
1 студентка 4 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридич-

ного університету імені Ярослава Мудрого.
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окупацію росією території криму. цією резолюцією підкреслюється, що 
референдум, проведений в автономній республіці крим та місті севасто-
полі 16 березня 2014 року, не має законної сили, та не може бути основою 
для будь-якої зміни статусу автономної республіки крим або міста севас-
тополя; генеральна асамблея ооН закликає всі держави, міжнародні орга-
нізації та спеціалізовані установи не визнавати будь-яка зміна статусу авто-
номної республіки крим та міста севастополя на основі вищезгаданого 
референдуму і утримуватися від будь-яких дій або кроків, які можна було 
б витлумачити як визнання будь-якого такого зміненого статусу. крім цього 
настійно закликає всі сторони негайно приступити до мирного врегулюван-
ня ситуації в відношенні україни шляхом прямого політичного діалогу, 
проявляти стриманість, не вдаватися до односторонніх дій і войовничої 
риториці, які можуть підсилити напруженість, і в повній мірі брати участь 
в міжнародних посередницьких зусиллях. отже, 27 березня 2014 генераль-
на асамблея ооН підтримала територіальну цілісність україни, визнавши 
крим і севастополь її невід’ємними частинами. За відповідну резолюцію 
проголосували 100 країн– членів ооН зі 193. проти проголосували 11 кра-
їн, 58 країн утрималися, решта не брала участі в голосуванні.

резолюція ради безпеки ооН2166 (2014) від21 липня 2014 року.17 лип-
ня 2014 року, над окупованою внаслідок збройної агресії російської Феде-
рації територією україни в донецькій області був збитий пасажирський 
літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс MH17. 283 пасажи-
ри і 15 членів екіпажу, які перебували на борту цього літака, загинули вна-
слідок цього міжнародного злочину. Згаданий злочин викликав значний 
міжнародний резонанс. Зокрема, у вказаній резолюції, рб ооН висловила 
підтримку намірам здійснити повне, належне і незалежне міжнародне роз-
слідування інциденту відповідно до правил організації міжнародної цивіль-
ної авіації та закликала усі держави-члени ооН надати будь-яку запитувану 
допомогу у цивільному і кримінальному розслідуванні інциденту та при-
тягненні винних до відповідальності.

резолюція ради безпеки ооН 2202 (2015) від 17 лютого 2015 року щодо 
ситуації на сході україни. рада безпеки ооН схвалила «комплекс заходів 
з виконання Мінських угод», прийнятий і підписаний у Мінську 12 лютого 
2015 року та привітала декларацію президента російської Федерації, пре-
зидента україни, президента Французької республіки і канцлера Федера-
тивной республіки Німеччина в підтримку «комплексу заходів з виконання 
Мінських угод, і виражену ними в ній незмінну прихильність виконанню 
Мінських угод. рб ооН закликала всі сторони забезпечити повне виконан-
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ня комплексу заходів, включаючи передбачене в ньому всеосяжне припи-
нення вогню, та постановила продовжувати займатися цим питанням».

було ще два проекти рішень, які заблокувала росія. одне з них – це 
створення спеціального трибуналу з розслідування катастрофи малайзій-
ського літака. у проекті резолюції йдеться, що радбез ооН повинен «сфор-
мувати міжнародний трибунал з єдиною метою – добитися судового пере-
слідування тих, хто несе відповідальність за злочин, пов’язаний зі збитим 
літаком авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», що здійснював рейс MH17 
17 липня 2014 року». На думку малайзійської сторони, суд стане «ефектив-
ною гарантією незалежного та неупередженого процесу розслідування». 
проти проголосувала одна делегація – російська Федерація. і друге – «крим-
ська резолюція» про підтримку цілісності україни. 28 липня 2016 р. у зв’язку 
із нікчемним рішенням президента рФ, спрямованим на включення авто-
номної республіки крим та міста севастополь до складу південного феде-
рального округу. ураїна ж внесла на розгляд рб ооН проект заяви рб ооН 
для преси з цього питання. у проекті документа, зокрема, йшлося про гли-
боку стурбованість рб ооН відповідним рішенням російської сторони, 
а також ще раз підтверджено повагу до суверенітету, незалежності та тери-
торіальної цілісності нашої держави. делегація рФ без жодної аргументації 
заблокувала розповсюджений українською стороною проект. рішення рФ 
щодо заяви стало черговим свідченням зловживання рФ статусом члена рб 
ооН. у свою чергу внесення проекту заяви українською делегацією та по-
ведінка російської сторони дозволили рб ооН та міжнародній спільноті 
краще переконатися у нікчемності рішення рФ, а також акцентувати увагу 
на її ролі як держави-агресора та триваючій окупації арк.

Зараз, як непостійний член рб ооН, україна може і має використовува-
ти окремі засідання як майданчик для наголошення на важливих для себе 
викликах. Зрозуміло, що для нас двома ключовими питаннями у цьому 
сенсі є заяви щодо окупації росією криму та російської агресії на сході 
україни. постійний представник україни володимир Єльченко нещодавно 
натякнув на нову тактику нашої країни в ооН (як на генасамблеї, так і у 
раді безпеки). вона полягатиме в тому, щоб піднімати українські питання, 
дотичні до головних тем, на усіх комітетах в структурі ооН. вже зараз 
в. ю. Єльченко використовує трибуну ооН як черговий спосіб донести 
світу інформацію про напруженість та драматичність подій, які відбувають-
ся в україні. тож шляхом переговорів за нашою участю, можливо, нам 
вдасться поступово, крок за кроком вносити необхідні нам деталі у ті рішен-
ня, які розглядатимуться. На сьогодні, на жаль, українське питання лише 
дискутується в радбезі, але не ухвалюються рішення.
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к. м. чижик

до питАннЯ міжнАродно-прАвового 
регулЮвАннЯ усиновленнЯ дитини

усиновлення міцно увійшло в життя нашого суспільства і є, в певному 
значенні, мірилом гуманності будь-якого суспільства і держави. цей інститут 
має свою багату та цікаву історію зі стародавніх часів і до сьогоднішніх днів. 
впродовж довгих років питання усиновлення являється одним із основних 
напрямків державної політики україни. Міжнародне усиновлення є одним 
із дискусійних питань сьогодення, адже саме цей процес є дуже важким і має 
ряд особливостей. чимала кількість науковців висловлює свої думки сто-
совно правового регулювання міжнародного усиновлення. 

існує велика кількість міжнародних актів, які регулюють питання між-
народного усиновлення, але нажаль, не всі акти ратифікувала україна і тому 
виникають деякі суперечності та прогалини у законодавстві.

На національному рівні процедура міжнародного усиновлення закріпле-
на у положеннях статей сімейного кодексу україни, цивільного кодексу 
україни, цивільного процесуального кодексу україни, кодексу законів про 
працю україни та інших законів та постанов кМу.

інститут міжнародного усиновлення має свою багату історію від старо-
давніх часів до сьогодення. перші згадки про усиновлення можна віднайти 
ще у Законах хаммурапі, де зазначалося, що ту дитину, яку усиновили 
і виростили,не можна було вимагати назад через суд. у праві стародавнього 
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риму за допомогою цього інституту забезпечувалась наявність сина і спад-
коємця у бездітних осіб, з цією метою були усиновлені декілька римських 
імператорів, серед яких тиберій, Нерон тощо [1, с. 109].

оскільки дане питання відноситься до предмету міжнародного приватно-
го права, то необхідним елементом цих відносин є іноземний елемент, який 
в свою чергу складається з суб’єктів відносин, об’єкту відносин та юридич-
ного факту. в цьому випадку іноземним елементом виступає суб’єкт (напри-
клад, іноземець усиновляє дитину – українського громадянина) і юридичний 
факт (наприклад, акт про усиновлення виходить із території іноземної держа-
ви, де була усиновлена дитина-українець). тобто, виникає два аспекти: «уси-
новлення дітей-іноземців» і «усиновлення дітей-іноземцями», причому дуже 
важливо, де саме юридичний факт – усиновлення –встановлюється: на тери-
торії україни або на території іноземної держави. отже, якщо у відносинах 
бере участь «іноземний елемент», то можна визначити такі випадки усинов-
лення: українським громадянином усиновлюється іноземець в україні; укра-
їнський громадянин усиновлює українця за кордоном; український громадянин 
усиновлює іноземного громадянина за кордоном; українська дитина усинов-
люється іноземцем в україні, іноземець усиновлює іноземця в україні; іно-
земець усиновлює українського громадянина за кордоном [2, с. 293].

отже, виходячи з вищезазначеного, можна дійти висновку, що випадків 
усиновлення немало, саме тому постає проблема визначення нормами якого 
права будуть регулюватися дані відносини.

На сучасному етапі розвитку україна приділяє значну увагу приведенню 
законодавства, щодо усиновлення до міжнародних стандартів. Значна кіль-
кість питань, щодо правового статусу та захисту прав дитини регулюється 
різними документами, які базуються на загальних положеннях конвенції 
про права дитини від 20.11.1989 р. яка передбачає повний перелік прав ди-
тини. конвенція регулює питання встановлення стандартів для захисту дітей 
від зневаги та образ, з якими вони стикаються у різних країнах. вона визна-
чає основні права дитини, якими вона володіє, закріплює положення , які 
передбачають певні принципи та засади у сфері міжнародного усиновлення.

так, у статтях 20 та 21 цієї конвенції зазначається, що держави-учасни-
ці, які визнають і/чи дозволяють існування системи усиновлення, забезпе-
чують, щоб найкращі інтереси дитини враховувалися в першочерговому 
порядку, і вони: а)забезпечують, щоб усиновлення дитини дозволяли лише 
компетентні власті, які визначають згідно з застосовуваними законом і про-
цедурами та на підставі всієї інформації, що має відношення до справи 
і достовірна, що усиновлення допустимо з огляду на статус дитини щодо 
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батьків, родичів і законних опікунів і що, якщо потрібно, зацікавлені особи 
дали свою усвідомлену згоду на усиновлення на підставі такої консультації, 
яка може бути необхідною; b)визначають, що усиновлення в іншій країні 
може розглядатися як альтернативний спосіб догляду за дитиною, якщо 
дитина не може бути передана на виховання або в сім’ю, яка могла б забез-
печити її виховання або усиновлення, і якщо забезпечення якогось придат-
ного догляду в країні походження дитини є неможливим; с)забезпечують, 
щоб у випадку усиновлення дитини в іншій країні застосовувалися такі самі 
гарантії і норми, які застосовуються щодо усиновлення всередині країни; d)
вживають всіх необхідних заходів з метою забезпечення того, щоб у випад-
ку усиновлення в іншій країні влаштування дитини не призводило до одер-
жання невиправданих фінансових вигод, пов’язаних з цією особою; е)
сприяють у необхідних випадках досягненню цілей цієї статті шляхом 
укладення двосторонніх і багатосторонніх домовленостей або угод та на-
магаються на цій підставі забезпечити, щоб влаштування дитини в іншій 
країні здійснювали компетентні власті чи органи [3].

також, ще одним важливим документом, що регулює питання міжнарод-
ного усиновлення є гаазька конвенція про захист дітей та співробітництво 
з питань міждержавного усиновлення 1993 р.

сама процедура міжнародного усиновлення складається з трьох голо-
вних етапів, а саме, якщо компетентні органи влади приймаючої держави: 
а) визначили, що потенційні прийомні батьки мають право на усиновлення 
та підходять для цього; б) забезпечили, щоб майбутні прийомні батьки були 
необхідною мірою проконсультовані; в) визначили, що дитині дозволяється 
або буде дозволено в’їхати до цієї держави та постійно проживати в ній[4].

особливе значення для питання міжнародного усиновлення відіграє 
Європейська конвенція про усиновлення дітей, від 27.11.2008 р.

Норми Європейської конвенції передбачають низку нових положень, 
а саме: обов’язкове отримання згоди батька дитини на усиновлення, навіть 
у випадку, коли дитина народжена поза шлюбом; обов’язкове отримання 
згоди дитини, якщо вона досягла цілком свідомого віку; надання права на 
усиновлення неодруженим особам; залишення за країною-учасницею права 
на дозвіл усиновити дитину одностатевим парам, які проживають разом 
і мають міцні стосунки. конвенція містить положення, що стосуються до-
цільності надання усиновленій дитині громадянства тієї держави, громадя-
нами якої є усиновлювачі.

дана конвенція встановлює документи і вимоги до умов дійсності уси-
новлення, переліку осіб, які повинні дати згоду на усиновлення, а також 
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безпосередньо до усиновлювача, а також пропонує державам оновлені 
принципи і механізм співпраці з метою забезпечення усиновлення з ураху-
ванням найвищих інтересів дитини,містить положення, що стосуються до-
цільності надання дитині громадянства тієї держави, громадянами якої 
є усиновлювачі, заборони обмеження на кількість усиновлених дітей, по-
рядку анулювання усиновлення і допускає впровадження випробувального 
періоду, який передує усиновленню. документ визначає принципи доступу 
до інформації та розкриття даних про усиновлення, усиновлювачів, батьків 
дитини тощо.

відповідно до ст. 9 конвенції дитина може бути усиновлена тільки осо-
бою віком від 18 до 30 років. відповідно до нашого законодавства, вікові 
обмеження від 21 до 45 років. проте законодавство може передбачити мож-
ливість відступу від положення про мінімальний вік: а) якщо усиновлювач 
є батьком чи матір’ю дитини; б) за умови надзвичайних обставин. відповід-
но до положень конвенції різниця у віці між усиновлювачем і дитиною має 
складати щонайменше 16 років. ст. 211 ск україни встановлює таку різни-
цю в 15 років. тобто щодо різниці у віці між усиновлювачем та усиновленою 
дитиною норми є співзвучними.

Міжнародне законодавство передбачає можливість усиновлювати дити-
ну різностатевій або одностатевій парі, що перебуває в офіційному або ци-
вільному шлюбі. відповідно до ск україни усиновити дитину може тільки 
різностатева пара, що перебуває в офіційному шлюбі. статтею 212 ск 
україни забороняється усиновлення українських дітей іноземцями, які не 
перебувають у шлюбі [5].

також, ще одним міжнародним актом є конвенція про юрисдикцію, 
право, що застосовується, та визнання рішень про усиновлення 1965 року.

ця конвенція застосовується з одного боку особою, яка, має громадян-
ство однієї з договірних держав, має звичайне місце проживання в одній 
з цих держав, або подружжям, кожен з яких є громадянином договірної 
держави, має своє звичайне місце проживання в одній з цих державі, з ін-
шого боку –дитиною, яка не досягла вісімнадцятирічного віку під час по-
дачі заяви про усиновленні і не перебуває у шлюбі, і яка, будучи громадяни-
ном однієї з договірних держав, має своє звичайне місце проживання в одній 
з цих держав.

ст.2 цієї конвенції визначає випадки, коли вона не застосовується: a)
усиновителі не є громадянами однієї й тієї ж держави і не мають свого зви-
чайного місця проживання в одній і тій же державі; b) усиновлювач чи 
усиновителі та дитина є громадянами однієї держави , звичайно проживають 
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в ній; c) усиновлення не дозволяється органом, що володіє належною юрис-
дикцією.

також визначається кому належить юрисдикція, а саме: a)органам дер-
жави, в якій звичайно проживає усиновитель, або у разі усиновлення по-
дружжям, органам тієї держави, в якій обоє з подружжя зазвичай прожива-
ють; b) органам влади даної держави, громадянином якої є усиновитель, або, 
у разі усиновлення подружжям, – органам влади даної держави, громадяна-
ми якої вони є. 

дана конвенція регламентує питання визнання факту усиновлення та 
застосування матеріального права держави [6].

отже, питання міжнародного усиновлення регулюється багатьма між-
народними договорами та конвенціями, але все одно потребує детального 
вивчення та вдосконалення, оскільки в різних державах по-різному до цьо-
го ставляться і існують різні традиції та принципи. тому необхідно відкоре-
гувати законодавство україни до міжнародних стандартів.

отже, міжнародне усиновлення є дуже важливим інститутом в міжна-
родному приватному праві. його складність в тому, що даний інститут 
включає в себе іноземний елемент, що в свою чергу, породжує регулювання 
цих правовідносин не тільки національним законодавство, а й міжнародни-
ми та міждержавними нормативно-правовими актами, які є насиченими 
колізійними прив’язками та колізійними нормами.

Що стосується основної переваги цього інституту,то вона полягає в тому, 
що надає можливість дитини зростати у родині, яка забезпечить повноцін-
ний розвиток дитини і набуттю всіх прав нарівні з біологічними дітьми, 
також це є одним з дієвих способів влаштування дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування в сім’ї.

саме тому, перед україною постає завдання в удосконаленні чинного 
законодавства, що регулює дане питання, відповідно до міжнародних стан-
дартів, задля того, щоб налагодити співпрацю з країнами, громадяни яких 
усиновлюють українських дітей, а також для створення механізму, щодо 
захисту прав усиновленої дитини.
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с. с. чеканова1

легАлиЗАЦиЯ однополыХ брАков.  
судебнАЯ прАктикА

однополые браки (Same– sexmarriage англ.) – брак между двумя лицами 
одного пола – это новое социальное явление, ведущее к новому типу обра-
зования семьи. с конца хх века брак начинает рассматриваться наряду 
с основными правами человека, которые могут распространяться и на 
однополые пары. Эти события имеют чрезвычайный характер, учитывая, 
что даже в течении большей части двадцатого века, гражданские партнерства 
и концепция об однополых браках были немыслимы и воспринимались по-
чти всеми как оксюморон [1].

до середины XX века близость между людьми одного пола само государ-
ство порицало как аморальную в большинстве стран Запада, – и убеждение 
это зачастую воплощалось в нормы уголовного законодательства. более того, 
на протяжении большей части XX века имела место медикализация гомосек-
суальности. в первом диагностическом и статистическом справочнике по 
психическим заболеваниям, опубликованном американской психиатрической 
ассоциацией в 1952 году, гомосексуальность классифицировалась как психи-
ческое расстройство. Эта позиция оставалась официальной до 1973 года [3].

1  студентка 5 курса хозяйственно-правового факультета Национального юри-
дического университета имени Ярослава Мудрого.
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последние годы XX века отмечены существенным культурным и по-
литическим прогрессом, благодаря которому однополые пары стали вести 
более открытый, публичный образ жизни, образовывать семьи, добиваясь 
и расширяя свои права на законодательном уровне. Эти изменения сопро-
вождались весьма интенсивным обсуждением, как на государственном 
уровне, так и в обществе, и, вслед за этим, сдвигом общественного мнения 
в сторону толерантности[8]. в процессе легализации однополых браковне 
последнюю роль сыграла судебная практика о признании юридического 
права на заключение брака между лицами одного пола, как в сШа, так 
и европе.

институт однополых браков, стал логичным результатом развития так 
называемых «гражданских партнёрств»,которые зачастую имеют значительные 
ограничения в сравнении с традиционными гетеросексуальными браками. 
однако именно гражданские партнерства получили наибольшее распростра-
нение на сегодняшний день и легализированы в 30 странах европы.

в то же время однополые браки подразумевают доступ однополых пар 
к правовому институту брака. Например, первой страной в мире, легализи-
ровавшей однополые браки в 2001 году, стали Нидерланды. однополым 
парам было предоставлено правозаключать бракинаравне с разнополыми 
парами, включая возможность усыновления детей. до этого в стране с 1998 
года действовал закон о зарегистрированных партнёрствах. далее однополые 
браки были легализированы в таких странах как бельгия – 2003; испания – 
2005; канада – 2005; юар – 2006; Норвегия – 2009; Швеци – 2009; порту-
галия – 2010; исландия – 2010; аргентина – 2010; дания – 2012 [2].

вопросы легализации однополых браков и признания таких союзов 
имеет длительную историю. первая попытка легализации однополого брака 
в сШа состоялась еще в 1972 году. в деле «бейкер против Нельсона» (англ. 
Bakerv.Nelson) верховный суд штата Миннесота постановил, что в этом 
штате брак определяется исключительно как союз мужчины и женщины. 
верховный суд сШа оставил это решение в силе [8].

На сегодняшний день юридический и социальный климатпо данному 
вопросу значительно отличаются от того, что существовал ранее или даже 
того, что существовал в 2000 году.в настоящее время, за каждым совершен-
нолетним лицом в сШа признается конституционное право жить и вступать 
в интимные отношения сдругим лицом того же или другого пола, вне зави-
симости от того состоят они в браке друг с другом или нет. кроме того, се-
годня однополая пара, живущая в любом штате америки,имеет юридическое 
правозарегистрировать свои отношения [7].
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одним из ключевыхдел в вопросах легализации однополых браков 
в сШа является дело «обергефелл против ходжеса».так, высшая судебная 
инстанция соединённых Штатов постановила, что конституция сШа га-
рантирует право однополых пар заключить брак, а именно: четырнадцатая 
поправка обязывает государство выдавать брачные свидетельства людям 
одного пола, а также признавать такие браки, зарегистрированные законным 
образом за пределами штата[3].

кроме того, в данном судебном решении отмечено, что запрет признания 
права на брак и соответствующие законы, ограничивающие свободу 
однополых пар, нарушают важнейшие принципы равенства.Неравенство 
составляет саму суть применяемых законов к однополым парам, которым 
отказано во всех льготах, предусмотренных для пар разнополых. отказ 
однополым парам в праве на заключение брака постоянно наносит им 
огромный ущерб, ущемляя в правах и льготах, которые получают разнополые 
пары, а так же дети, находящиеся в них[8].

конституция сШа не разрешает государству препятствовать вступле-
нию однополых пар в брак, – по тем же причинам, по которым оно не может 
препятствовать заключению брака разнополыми парами [8].

таким образом, верховный суд сШа постановил, что однополые пары 
могут реализовывать свое фундаментальное право на заключение брака во 
всех штатах. 

тенденция среди государств – членов совета европы касательно право-
вого признания однополых пар, так же характеризуется положительной 
динамикой: 24 из 47 государств – членов приняли законодательство в поль-
зу такого признания. 

кроме того,в решении европейского суда по правам человека по делу 
ольяри и другие против италиитак же признается право однополых пар на 
семью. 

так, в апреле 2010 года конституционный суд италии признал жалобу 
заявителей неприемлемой для рассмотрения по существу и сделал вывод, 
что право на вступление в брак, как оно гарантировано конституцией ита-
лии, не распространяется на гомосексуальные союзы и предназначается для 
обозначения брака в его традиционном понимании. в то же время 
конституционный суд указал, что это парламент должен регулировать во 
времени и средствами и в сроки, установленные законом, юридическое при-
знание прав и обязанностей, относящихся к однополым парам [4].

постановлением европейского суда по правам человека от 21 июля 2015 
по делу ольяри и другие против италии определено, что де – факто отно-
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шения сожительствующих однополых пар подпадают под понятие «семейной 
жизни» по смыслу статей 8 (право на уважение к семейной жизни),12 (пра-
во вступить в брак и создать семью) и 14 (запрет дискриминации) европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод [5]. европейский 
суд также признавал, что однополые пары нуждаются в правовом признании 
и защите их отношений, а так же заключил, что власти италии не выполнили 
свое обязательство по обеспечению специальных правовых норм, регулиру-
ющих обеспечение признания и защиты однополого союза [4].

аналогичный вывод сделан европейским судом по правам человека по делу 
валлианатос и другие против греции, где признано нарушение статьи 14 евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основоположных свобод [5].

так, 26 ноября 2008 в греции вступил в силу Закон № 3719/2008 под 
названием «реформы в сфере семьи, детей и общества», который ввел офи-
циальную форму партнерства неженатых пар, именовавшуюся «гражданский 
союз», которая была ограничена разнополыми парами. таким образом, 
действие Закона № 3719/2008, который учредил форму гражданского парт-
нерства, исключило однополые пары, давая возможность разнополым парам, 
имеющим или не имеющим детей, урегулировать многочисленные аспекты 
их взаимоотношений.

большая палата европейского суда по правам человека 7 ноября 2013 
года, признала 16 голосами судей против одного, что греческий закон, пред-
усматривающий возможность вступления в гражданские союзы только 
гетеросексуальных партнеров, является дискриминационным по отношению 
к однополым парам [6]. 

таким образом, в судебной практике сШа и европейского суда по правам 
человека, прослеживаютсятенденции к признанию права однополых пар не 
только на гражданские отношения, но и на вступление в брак и создание семьи. 

однополых браков не существовало до XXI века, однако,легализация 
однополых отношений разными странами на национальном уровне, позво-
лилатаким парам вступать в различные формы гражданских отношений, 
которые в настоящее время трансформировались в новое социальное явле-
ние, так называемых «однополых браков», концепция и законодательное 
регулирование которых продолжают развиваться. 
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А. в. чкан1

прАвові проблеми повітрЯного простору 
у міжнАродному прАві

Майже кожна людина в світі використовувала літак для того, щоб мандрува-
ти з однієї держави до іншої. але мало хто цікавився, який механізм регулює такі 
перельоти і які проблеми виникають під час даного регулювання, тобто яким 
чином держави між собою визначають шляхи по яким будуть слідувати літальні 
апарати, а саме повітряний простір. також, важливим і дискусійним питанням 
є принципи, за допомогою яких регулюється питання повітряного простору. 

серед науковців та практиків, які присвятили свої праці питанням між-
народного повітряного простору, можна окремо зазначити Є. М. аметисто-

1 студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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ва, М. в. буроменського, в. г. буткевича, р. с. гаваладзе, Н. денисова, 
в. і. Євінтова, і. і. лукашука, а. с. Мацко, М. в. Миронова, п. М. рабино-
вича, а. М. талалаєва, л. д. тимченка, г. і. тункіна, г. р. халімова, Н. і. цись, 
в. черниченко, л. М. Шестакова та ін.

територіями з міжнародним режимом вважаються відповідні земні про-
стори, які розташовані за межами державної території і не належать будь– 
якій державі окремо, перебувають згідно з міжнародним правом у загально-
му користуванні усіх держав. до таких територій необхідно віднести від-
крите море, повітряний простір над ним, дно морів та океанів за межами 
національної юрисдикції, антарктика.

оскільки міжнародне повітряне право і національне повітряне право 
регулюють відносини, пов’язані з одним і тим же об’єктом, відповідно 
у правовому регулюванні міжнародних повітряних сполучень, значну роль 
відіграють норми національного права, які поєднуються з міжнародно-пра-
вовими нормами. слід зазначити, що межі повного обсягу дій відповідної 
національної правової системи у повітряному просторі повинні закінчува-
тися там, де починають діяти норми міжнародного космічного права, які 
регулюють режим космічного простору, а з другого боку, на межі суверен-
ного повітряного простору і міжнародного повітряного простору. під час 
польотів над відкритим морем держава реєстрації повітряного судна здій-
снює юрисдикцію над цим судном упродовж усього польоту. відповідно, 
будь-яке повітряне судно, що знаходиться в цьому повітряному просторі, 
є недоторканним і незалежним від органів влади будь-якої держави, крім 
тієї, де воно зареєстроване і підпорядковується лише її законам. повітряні 
судна інших держав при цьому не мають права вимагати зміни курсу і марш-
руту польоту, запитувати про пункти вильоту й посадки і здійснювати будь-
які дії, що становлять загрозу або порушення прав іншої держави, користу-
вання свободою польотів над відкритим морем.

при здійсненні польоту над відкритим морем, повітряне судно повинно 
мати національні розпізнавальні знаки та реєстраційний номер. За їх від-
сутності таке повітряне судно визнається судном без національності й по-
збавляється міжнародно-правового захисту.

Нерідко на територіях з міжнародним режимом проводиться також 
і військова діяльність. так, у відкритому повітряному просторі можуть про-
водитися випробування ракет та навчальні стрільби. перед їхнім проведен-
ням інші держави повідомляються про спеціальні тимчасові небезпечні 
райони відкритого моря та повітряні простори над ним. але при цьому 
правовий режим повітряного простору над відкритим морем не змінюється, 
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хоч упродовж проведення випробувань чи навчальних стрільб на зазначені 
міжнародні простори поширюється дія відповідних нормативних приписів 
конкретної держави [1, c. 198].

діяльність у галузі цивільної авіації регулюється на території (у меж-
ах) певної країни, тобто підпадає під державне регулювання. активна ро-
бота саме на цьому рівні є найбільш актуальним питанням для україни. 
серед основних міжнародних зобов’язань держав у галузі забезпечення 
виконання діяльності у повітряному просторі на національному рівні, 
тобто у межах державної території найбільш вагомого значення набу-
ває розробка політики, правил і положень (щодо вирішення питань, що 
виникають під час користування повітряним простором) з їх відповідним 
правовим регулюванням (прийняття відповідних положень, нормативних 
актів тощо) та системою організаційних заходів, спрямованих на забез-
печення виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань відповідно до 
прийнятого політичного курсу.

при виконанні повітряним судном польоту в міжнародному просторі 
юрисдикцію щодо нього протягом усього часу польоту здійснює та держава, 
де зареєстровано повітряне судно (держава реєстрації повітряного судна). 
перебуваючи у міжнародному повітряному просторі, повітряне судно є не-
доторканним і незалежним від будь-якої держави, за винятком тієї, де воно 
зареєстроване. тобто повітряне судно підпорядковується і діє лише на під-
ставі законів держави, у межах суверенного простору якої воно перебуває. 
використання міжнародного простору регулюється міжнародними прави-
лами. імплементуючи норми міжнародного повітряного права на національ-
ному рівні щодо питань виконання польотів повітряних суден у повітряному 
просторі україни, було розроблено та прийнято певні нормативні акти.

бурхливий розвиток повітряного права україни як незалежної держа-
ви розпочинається з 1993 р., тобто з часу прийняття повітряного кодексу 
україни. проте відтоді відбулося чимало подій. Наприклад, україна стала 
чле ном Європейської конференції цивільної авіації (есас), членом Євро-
пейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль), стала кандида-
том у члени об’єднаних авіаційних влад (іаа) тощо. такий стан безперечно 
ви магав внесення відповідних змін до законодавства у галузі авіації з метою 
належного виконання взятих на себе зобов’язань. Над цим питанням трива-
лий час працювали науковці та практики, намагаючись створити такий нор-
мативний акт, який би цілковито відповідав міжнародним нормам і стандар-
там, а також сприяв забезпеченню виконання україною взятих на себе 
зобов’язань за міжнародними договорами й угодами у галузі повітряного 
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права. в результаті їх роботи 19 травня 2011 р. було прийнято новий пові-
тряний кодекс україни.

водночас забезпечення ефективного процесу імпле ментації норм між-
народного права у внутрішньому законодавстві держави є запорукою ефек-
тивності співробітництва, в даному випадку україни із зарубіжними держа-
вами взагалі. таким чином, вважаємо за доцільне погодитись з думкою про 
те, що для запобігання виникненню конфліктів та ефективного провадження 
процесу виконання зобов’язань держав у сфері міжнародного повітряного 
права, до розроблення проектів міжнародно-правових документів необхідно 
залучати представників тих рівнів, до відання яких належить відповідна 
сфера діяльності, тобто тих, хто безпосередньо забезпечуватиме виконання 
зобов’язань за міжнародними договорами.

проте в умовах процесів лібералізації та глобалізації та подальшого за-
безпечення виконання державою зобов’язань у сфері міжнародного пові-
тряного права, важливого значення на сьогодні набуває розв’язання питан-
ня розгляду та прийняття рішень щодо отримання дозволів (як національ-
ними та зарубіжними авіаперевізниками, так і посередниками у галузі 
повітряних перевезень) на надання послуг комерційних повітряних пере-
везень як на постійній основі, так і протягом тривалого часу (йдеться про 
регулювання питання видачі ліцензії); а також вирішення питань надання 
дозволів, введення обмежень, відмови у видачі або відкликання дозволів на 
особисті тарифи тощо (питання регулювання спеціального дозвільного про-
цесу). річ у тому, що ліцензування у повітряній галузі складаєть ся з розгля-
ду та прийняття рішень за заявками як національних, так і іноземних авіа-
перевізників щодо отримання дозволів на надання послуг з комерційних 
повітряних перевезень на постійній основі протягом тривалого часу. Якщо 
питання надання ліцензії виникає стосовно іноземного перевізника, то при 
його розгляді необхідно брати до уваги здатність заявника дотримуватися 
відповідних національних правил і законів. отже, за невідповідності націо-
нального законодавства міжнародним вимогам виникають певні труднощі, 
пов’язані з подальшим розвитком повітряної галузі. у такому стані, зокрема, 
перебуває україна.

крім зазначених питань, в умовах всеохоплюючих процесів глобаліза-
ції та лібералізації, в якості особливих зобов’язань держав у сфері між-
народного повітряного права, доцільно також враховувати принципи 
ввічливості та взаємності, притаманні повітряному праву. при цьому під 
ввічливістю розуміють належну повагу влади однієї держави до офіційних 
актів іншої [2, c. 60].
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враховуючи вищесказане, хочу навести невеликий висновок, що до 
питань, які потребують подальшому вивченню у сфері повітряного просто-
ру належать статус повітряного простору, режим повітряної навігації, без-
пека польотів. треба зауважити, що для вирішення зазначених питань по-
трібно враховувати соціальне, економічне, політичне становище україни 
і інших держав, та визначитися із загальним напрямом, щодо якого відбува-
тиметься подальший розвиток у галузі повітряного простору.

Міжнародне повітряне право – це галузь міжнародного права, що регу-
лює відносини між суб’єктами міжнародного права у зв’язку з використан-
ням повітряного простору з метою міжнародних повітряних польотів [3, c. 
128].

до системи міжнародного повітряного права входять принципи, які 
регулюють діяльність міжнародної цивільної авіації в цілому.

принципами міжнародного повітряного права є: принцип суверенітету, 
принцип свободи польотів і принцип безпеки авіації та інші. принцип повно-
го і виключного суверенітету держав над їх повітряним простором полягає 
в тому, що держава самостійно встановлює правовий режим використання 
свого повітряного простору. разом з тим, держава має використовувати свій 
повітряний простір таким чином, щоб не заподіяти шкоду правомірним ін-
тересам інших держав. при цьому, слід враховувати юридичну неоднорід-
ність повітряного простору. його статус у міжнародному праві є двояким: 
з одного боку – це частина простору конкретної держави, з іншого боку – це 
простори, що знаходяться за межами певної території.

принцип свободи польотів у міжнародному повітряному просторі, роз-
ташованому за межами державних кордонів, означає, що літальні апарати 
будь – якої країни мають право на безперешкодне здійснення польотів у меж-
ах цього простору за умови суворого дотримання встановлених міжнародним 
правом приписів. Здійснення польотів у повітряному просторі здійснюється 
з дотриманням правил польотів уникнення будь-якої загрози щодо порушен-
ня суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності 
держав, над якими здійснюється політ.

принцип забезпечення безпеки міжнародної цивільної авіації передбачає 
прийняття державою, в якій зареєстровано повітряне судно надання літаль-
ним апаратам, різної авіаційної техніки, устаткування, чіткої роботи керую-
чих та допоміжних диспетчерських, метеорологічних служб, оснащення 
повітряних трас необхідним аеронавігаційним супроводом, а також забез-
печення безпеки цивільної авіації від будь-яких адміністративних, кримі-
нальних та інших загроз [4, с.78].
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існує принцип заборони пасажирам та екіпажу літального апарату здій-
снювати проти іноземних морських і повітряних суден, осіб і майна, що 
знаходяться у них на борту, неправомірні дії насильства, затримання або 
грабіжу в особистих цілях. принцип свободи польоту з метою безперервно-
го і швидкого транзиту через повітряний простір над протоками, зазвичай 
використовуваними для міжнародного судноплавства.

всі ці принципи міжнародного повітряного права спрямовані на забез-
печення потреб громадян та оборони і безпеки держав, а також охорона ін-
тересів держави, безпеки польотів повітряних суден, авіації та екологічної 
безпеки. окрім принципів міжнародного повітряного права, існують права 
«свободи повітря», завдяки яким здійснюється правове регулювання від-
носин в цій сфері [5, с.542].

Національним законодавством та чиказькою конвенцією 1944 р. у час-
тині здійснення під час міжнародних польотів комерційної діяльності за 
невійськовими повітряними судами визнаються такі права, або «свободи 
повітря»:

– право на безпосадочний транзитний політ над територією даної кра-
їни, тобто політ без посадок та здійснення будь-яких комерційних операцій;

– право транзиту з посадкою в технічних (заправка паливом, технічний 
огляд, ремонт) та інших некомерційних цілях, без навантаження-виванта-
ження об’єктів перевезення або посадки-висадки пасажирів;

– право приймати і висаджувати пасажирів і вивантажувати об’єкти 
перевезення на іноземній території, якщо такі мають пунктом відправлення 
та призначення територію будь-якої третьої держави;

– право здійснювати всі види перевезень між третіми країнами через 
територію держави реєстрації повітряного судна;

– право здійснювати всі види перевезень між аеропортами однієї і тієї 
ж іноземної держави та інші [6].

проаналізувавши проблемні питання, що стосуються принципів між-
народного повітряного права, можна зробити наступний висновок, що 
в кожному з цих принципів лежить певна функція, яка забезпечує встанов-
лення правового використання державою свого простору. треба зазначити, 
що дані принципи є фундаментом для застосування юридичних норм між-
народного права взагалі.
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о. о. Шеплякова1

питАннЯ реФормувАннЯ рАди беЗпеки оон: 
пропоЗиЦіЇ, проблеми тА перспективи

організація об’єднаних Націй – це універсальна міжурядова міжнарод-
на організація, яка координує співпрацю близько 200 держав світу практич-
но в усіх сферах їх діяльності, є платформою для вироблення спільних 
підходів до вирішення тих чи інших проблем. відповідно до положень пре-
амбули та п.1 ст.1 статуту ооН, її основним завданням та першочерговою 
метою створення є підтримання міжнародного миру та безпеки шляхом за-
стосування певних колективних заходів для запобігання та усунення загро-
зи миру та актів агресії, при чому пріоритет надається мирному врегулю-
ванню міжнародних конфліктів. Згідно зі ст. 24 статуту ооН, на раді без-
пеки ооН (далі – рб ооН), яка є другим за значенням основним органом 
ооН, лежить основний тягар і відповідальність стосовно підтримання 
міжнародного миру та безпеки, внаслідок чого рб ооН діє від імені орга-
нізації у зазначеній сфері [1].

специфіка членського складу, процедурні питання процесу прийняття 
та виконання рішень, нерівний обсяг прав та обов’язків членів різних кате-
горій, недостатність правового регулювання певних сфер діяльності рб ооН 

1  студентка 5 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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дають підстави для критики діяльності всієї організації, ставлячи під сумнів 
ефективність діяльності ооН як у цілому, так і у галузі підтримання між-
народного миру та безпеки, оскільки через зміну характеру, спрямованості 
та кількості сучасних загроз стабільності міжнародної системи, рб ооН, на 
думку більшості дослідників та офіційних представників держав світу, не-
здатна оперативно реагувати на кризові ситуації та попереджувати їх пере-
ростання у повноцінні конфлікти збройного характеру, а іноді і врегульову-
вати та усувати вже існуючі конфлікти.

Необхідність своєчасного та успішного врегулювання міжнародних 
конфліктів та інших кризових ситуацій, які становлять загрозу міжнародно-
му миру та безпеці, а також критика діяльності ооН у цій сфері і спричи-
нили дискусії та розробку проектів реформування ради безпеки ооН. більш 
того, прагнення реформувати рб було проголошене і в рамках самої органі-
зації, адже резолюцією 46/28 від 13 грудня 1993 р. генеральна асамблея 
ооН утворила робочу групу відкритого складу для розгляду всіх аспектів 
питання про розширення членського скла ду рб та інших питань, що стосу-
ються рб.

генеральний секретар ооН у 1997–2006 рр. кофі аннан у своїй допо-
віді «оновлення ооН: програма реформ» від 14 липня 1997 р. зазначив, що 
задля забезпечення функціонування та легітимності рб, проведення її ре-
форми має особливе значення. ключове питання, вирішення якого могло 
б сприяти розширенню перспектив та просування вперед у розв’язанні пи-
тань міжнародної безпеки, а саме – розширення членського складу рб, може 
бути остаточно вирішене лише державами-членами. також к. аннан наголо-
сив на необхідності перегляду процедур та методів роботи ради, підвищен-
ні їх прозорості (особливо – налагодження інформаційного діалогу з держа-
вами, що не входять до складу ради) і розширенні підтримки рішень, при-
йнятих рб. генеральний секретар торкнувся проблеми ефективного 
виконання рішень ради безпеки, зазначаючи складність мандатів рб у сфе-
рі підтримки миру і безпеки, відсутність політичної волі та належного фі-
нансового забезпечення миротворчих, правозахисних операцій та операцій 
з підтримки миру, що іноді робить їх нежиттєздатними, а подекуди і зовсім 
унеможливлює їх розгортання. Наслідком цього є нездатність ооН опера-
тивно реагувати на кризові ситуації у світі, а значить таку систему треба 
змінювати, переносячи акцент з врегулювання вже існуючих конфліктів 
дотих, які лише загрожують виникнути [2, с. 33–35].

у доповіді «Ми, народи: роль ооН у ххі столітті» від 27 березня 2000 р. 
к. аннан ще раз наголосив на пропозиції щодо реформи рб, закликаючи 
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держави бути рішучими у цьому питанні, адже суттєва зміна рб дозволить 
їй більш ефективно виконувати свої функції, а організації в цілому – отри-
мати нагально необхідні ресурси для здійснення своїх мандатів в інтересах 
держав-членів, сприятиме підвищенню авторитету ради [3, с. 71].

у декларації тисячоліття ооН, прийнятій 8 вересня 2000 р., серед цілей 
людства було названо укріплення ооН і перетворення її у більш ефективний 
інструмент розв’язання всіх першочергових завдань (серед них: боротьба 
за розвиток всіх народів світу, боротьба з бідністю, несправедливість, теро-
ром та злочинністю, з деградацією світу, підтримка миру), а також необхід-
ність активізувати зусилля щодо проведення всеохоплюючої реформи ради 
безпеки у всіх сферах її діяльності [4].ухвалення декларації засвідчило 
офіційні наміри міжнародної спільноти здійснити реорганізацію рб ооН.

к. аннан був переконаний, що ніяка реформа ооН не буде повною без 
реформи рб. у доповіді «при більшій свободі: до розвитку, безпеки і правам 
людини для всіх» від 21 березня 2005 р. він зазначив, що рада безпеки по-
винна якомога ширше відображати сучасну розстановку сил в світі, а тому 
реформи рб повинні стосуватись:

1. Забезпечення більшого залучення у процес прийняття рішень тих 
членів, які вносять найбільший фінансовий, військовий чи дипломатичний 
вклад в ооН; це внески безпосередньо у бюджет організації, участь у ми-
ротворчих чи інших операціях, у дипломатичній діяльності ооН;

2. участі у прийнятті рішень держави, яка у більшій мірі репрезентує 
членів ооН (наприклад, певний регіон), особливо держави, що розвиваються;

3. посилення демократичності і підзвітності рб;
важливо, щоб ці реформи не підривали ефективність ради, і щоб дер-

жави члени прийняли рішення стосовно збалансування членського складу 
і зміни системи рб саме консенсусом.

к. аннан пішов далі і запропонував конкретні плани реформи ради без-
пеки:

1. Модель а – 6 постійних членів без права вето, 3 нових непостійних 
непоновлюваних місця на дворічний строк з наступним розподілом: афри-
ка – 2 постійних місця і 4 непостійних, азія – 2 і 3 відповідно, Європа – 1 
і 2 (при тому, що зараз 3 із 5 постійних членів рб – це європейські держави), 
америка – 1 і 4. отримуємо 6 постійних і 13 непостійних членів, разом – 24.

2. Модель б – не передбачає створення додаткових постійних місць, 
проте пропонує нову категорію – 8 поновлюваних місць на чотирирічний 
строк, а також створення нового непостійного місця на неповновлюваний 
строк з наступним регіональним розподілом: (постійні члени – ті ж, що і за-
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раз) африка – 2 чотирирічні поновлювані місця і 4 дворічні не поновлювані, 
азія – 2 і 3 відповідно, Європа – 2 і 1, америка – 2 і 3. Загальна кількість – 5 
постійних, 8 поновлюваних і 11 непостійних місць, що складає знову ж таки 
24 місця у раді безпеки [5, с. 54,55].

слід пам’ятати, що рада безпеки вже зазнавала змін: у 1963 р. кількість 
членів збільшилась з 11 до 15 шляхом створення 4 додаткових непостійних 
місць. проте, за час існування ооН, кількість держав-членів організації 
зросла з 51 до 193, тобто в 3,7 рази, а кількість членів рб – лише на 36 %. 
тобто зараз рада представляє менше 8 % всього членського складу ооН по-
рівняно із 21,6 % у 1945р. отож, необхідність розширення складу рб очевид-
на і нагальна задля відповідності ооН потребам сучасності [6, с.58,59].

Щодо доктринальних моделей реформи ооН, то цікавою є позиція 
вчених Нью-йоркського університету, які пропонують розробити проекти 
двох окремих документів: один – стосовно розширення кількості місці у вже 
існуючих категоріях членів рб, другий – щодо створення третьої, нової ка-
тегорії членів.

у рамках першого варіанту пропонується: розширити кількість постій-
них та непостійних членів ради безпеки, при чому із більшим залученням 
африканських держав; у випадку труднощів із отриманням голосів від 5 
сучасних постійних членів рб – запровадити і використати т.зв. «голосуван-
ня довіри» (confidence-vote), що дозволить державам обрати нових постійних 
членів протягом певного періоду часу, а це означає, що держава може бути 
позбавлена статусу постійного члена рб після «голосування недовіри» (non – 
confidence-vote). однак, вчені побоюються, що постійні члени рб, а осо-
бливо рФ, китай і сШа, не підуть на обмеження власного права вето чи 
надання такого права іншим державам, а отже такі зміни в раді навряд чи 
можливі, хоча і досить доцільні. тому у другому документі вони пропонують 
створити третю категорію членів – непостійні члени, що перебувають у раді 
від 3 до 12 років з можливим поновленням (тобто продовженням терміну 
перебування). це дозволить державам-членам рб проводити послідовну 
політику і діяльність в межах цього органу, а значить і підвищити його 
ефективність після проходження державою періоду пристосування до тако-
го свого статусу і входження у курс справ. потенційно, деяка кількість із 
таких місць 3 – ї категорії членства може поступово перейти у категорію 
постійних [7, с. 25–28].

крім цього, вчені загалом позитивно оцінюють пропозицію Міністра 
закордонних справ Франції щодо вироблення 5 – ма постійними членами рб 
спільного процедурного документу, у якому вони добровільно погоджують-
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ся обмежити своє право вето і не застосовувати його у випадках розгляду 
питань «масових злочинів», а компетенцію визначення того, чи належить 
певний злочин до цієї категорії належатиме генеральному секретарю за 
попереднім поданням відповідного запиту від 50 держав-членів. але амери-
канські вчені не впевнені щодо того, що китай і рФ підтримають таку ініці-
ативу, хоча вказують, що сШа можуть піддатись загальносвітовому впливу 
і поставити свій підпис під таким документом [7, с. 15].

провідні західні і українські експерти також вказують на: можливість 
запровадження голосування більшістю (60 % або 70 %) при розгляді радою 
таких важливих питань як порушення імперативних норм міжнародного 
права, проявів агресії, геноциду тощо; необхідність налагодження співпраці 
рб з Міжнародним кримінальним судом і створення сил негайного реагу-
вання у вигляді багатонаціонального контингенту із представників держав-
членів рб; потребу нормативного регулювання на вищому рівні миротворчих 
та інших операцій ооН [8].

Західні ж держави виступають за надання Японії та ФрН статусу по-
стійних членів рб, на нього претендує також індія, яка за своєю територією 
і економічним потенціалом наближається до статусу наддержав, аргентина 
і Мексика виступають за збільшення кількості непостійних членів або навіть 
і участі всіх держав у рб на рівних засадах [9, с. 173].

Як бачимо, пропозицій надзвичайно багато, і всі вони тією чи іншою 
мірою можуть позитивно вплинути на діяльність рб у сфері підтримання 
миру та безпеки у світі у разі їх запровадження. генеральний секретар кофі 
аннан сподівався, що реформа рб буде погоджена уже в рамках саміту у ве-
ресні 2005 року. проте державам не вистачило політичної волі та рішучості, 
вони не змогли домовитись, а тому у підсумковому документі цього всес-
вітнього саміту, прийнятому 16 вересня 2005 року, ніякого конкретного рі-
шення не було прийнято, членський склад рб не змінено, а лише знову 
підтверджено прагнення зміни структури та процедури ради безпеки [10].

такий стан речей продовжує існувати і на сьогодні, породжуючи все 
більше проблем у діяльності ооН і рб, а тому – все жорсткішу критику їх 
ефективності, і, найважливіше, загострення конфліктів у світі. після закін-
чення терміну перебування к. аннана на посаді генерального секретаря 
ооН, ініціативи з реформування організації значно згасли. а діючий гене-
ральний секретар ооН пан гі Мун заявив, що на даний момент консенсусу 
щодо реформи рб ооН немає попри переговори про зміну структури; дер-
жавам не вдалося виробити загальну формулу реформування або виробити 
консенсус [11].
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отож, на превеликий жаль, найближчим часом ми навряд чи станемо свідка-
ми оновлення ради безпеки ооН і втілення ідей щодо реформи ооН в реальність.

література:
1. устав организации объединённых Наций и уставМеждународногосуда 

[електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/995_010

2. обновление организации объединенных Наций: программа реформы. 
доклад генерального секретаря. 14.07.1997г. [електронний ресурс]. – режим 
доступу: https://documents – dds – ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/189/81/IMG/
N9718981.pdf?OpenElement

3. Мы, народы: роль организации объединенных Наций в ххі веке. доклад 
генерального секретаря. 27.03.2000г. [електронний ресурс]. – режим доступу: 
https:/documents – dds – ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/389/00/IMG/N0038900.
pdf?OpenElement

4. декларация тысячелетия организации объединенных Наций, принятая 
резолюцией генеральной ассамблеи 55/2 18.09.2000 г. [електронний ресурс]. – ре-
жим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml

5. при большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для 
всех. доклад генерального секретаря. 21.03.2005 г. [електронний ресурс]. – ре-
жим доступу: https://documents– dds– ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/80/
PDF/N0527080.pdf?OpenElement

6. Злоказова Н. е. реформа совета безопасности ооН: основные сценарии 
и проблемы // вестник вгНа Минфина. – 2008. – № 2. – с. 58–64.

7. R. Gowan, N. Gordon Path ways to Security Council reform. New York 
University. Centeron International Cooperation, May 2014 [електронний ресурс]. – 
режим доступу: http://cic.nyu.edu/sites/default/files/pathways_sc_reform_final.pdf

8. Н. сербенко. Щодо актуальності реформування ооН [електронний ре-
сурс]. – режим доступу: http://bintel.com.ua/uk/article/ReformUN/

9. трипольська М. і. проблемні питання реформування ради безпеки ооН// 
держави та регіони, серія: право, 2014. – № 4(46). – с. 171–174.

10. итоговый документ всемирного саммита 2005 года. принят резолюци-
ей 60/1 генеральной ассамблеи от 16 сентября 2005 г. [електронний ресурс]. – 
режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
outcome2005_ch5.shtml#t2

11. консенсусу щодо реформи радбезу ооН поки немає –пан гі Мун [елек-
тронний ресурс]. – режим доступу: http://ua.korrespondent.net/world/3578338– 
konsensusu– schodo– reformy– radbezu– oon– poky– nemaie– pan– hi– mun

науковий керівник:тарасов о. в., д.ю.н., доцент кафедри Міжнародного права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.



428

т. Ю. Шуба1

ШлЯХи реФормувАннЯ рАди беЗпеки оон

розглядаючи період з підписання мирного договору амфіктіонового 
трактату, 1496 р. до н. е. по 1861 р. н. е., тобто 3357 років, людство перебу-
вало в стані війни 3130 років. тобто, на 1 рік миру приходиться 13 років 
війни. тому людство прагнуло створити таку організацію, яка б гарантувала 
панування миру на просторах даних держав, яка б могла приймати автори-
тетні рішення, з якими б рахувалися, яка б запобігала війнам в цілому. осо-
бливу увагу дана ідея отримала після першої світової війни – була створена 
ліга нації. проте дана організація не впоралася з покладеними на неї за-
вданнями, а як наслідок почалася друга світова війна. тому для подолання 
фашизму та гарантування миру було створено міжнародну міжурядову ор-
ганізацію – організацію об’єднаних Націй. 

рада безпеки ооН, на сьогодні, є основним гарантом підтримання миру 
у світі та недопущення розв’язання світових війн. так, відповідно до п. 1 ст. 
24 статуту ооН [1], саме на раду безпеки ооН покладено головну відпо-
відальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. події 2014 року, 
а саме військова агресія росії проти україни, розпочата з анексії кримсько-
го півострова, є безпрецедентним викликом міжнародній системі безпеки і, 
відтак, сьогоденному глобальному порядку. рада безпеки повинна забезпе-
чувати міжнародний мир та порядок. проте неможливість ооН вирішити 
проблему у сфері міжнародної безпеки зупинити перерозподіл європейських 
кордонів у ххі столітті у черговий раз робить актуальним питання рефор-
мування одного з ключових органів цієї організації – ради безпеки – як для 
всього світу загалом, так і для україни зокрема.

Миротворча діяльність цієї організації відіграє дуже важливу роль у під-
тримці загально світового правопорядку та забезпечення стабільності в світі. 
організація роботи ооН є багатовекторним механізмом, оскільки допомагає 
та дає змогу розв’язати проблемні питання, які самостійно вирішити держава 
не спроможна. прикладом її роботи може слугувати міжнародне співробітни-
цтво з приводу відстоювання принципів міжнародного права, які у свою 
чергу допомогли в 1990 році кувейту уникнути тривалої окупації з боку іраку.

варто зазначити, що проблеми функціонування рб ооН, та недоскона-
лість прийняття нею рішень, механізм прийняття яких закріплено у статуті 

1  студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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ооН 1945 року, змусило як україну так і більшість країн світу по-іншому 
дивитись на проблему реформування ради безпеки. україна і раніше наголо-
шувала на потребі реформування рб ооН, а її спеціалісти навіть приєдну-
вались до розробки проекту з цього питання, концентруючи свою увагу, 
у першу чергу, на необхідності розширення складу цього міжнародного 
органу. однак, як зазначає р. губань, раніше позиція україни не була пріо-
ритетною [2]. проте, сьогодні вирішення даної проблеми для україни є прин-
циповим, перш за все через агресивні дії російської Федерації на сході 
україни і в криму та зловживання так званим «братським народом» правом 
вето для блокування важливих рішень у рб ооН.

За своєю правовою природою рада безпеки ооН є постійно діючим 
органом ооН, діяльність якого ґрунтується на одноголосному прийнятті її 
непроцедурних рішень. сутність цього полягає в тому, що прийняття най-
важливіших рішень ради безпеки ооН можливе лише за згоди усіх її по-
стійних членів. Можливість ветування рішень ради безпеки ооН блокує 
реалізацію цим органом його статутних завдань. відповідно до цього, пи-
тання реформування ради безпеки ооН, зокрема, її складу та порядку при-
йняття рішень вже багато років не втрачає своєї актуальності та є предметом 
наукових і політичних дискусій.

слід зауважити, що проблема реформування ради безпеки ооН має 
переважно політичний характер. в основу наукових досліджень з цього 
питання, які проводяться у тій чи іншій країні, покладено саме політичні 
інтереси та амбіції. тому в своїй більшості вони мають суб’єктивний харак-
тер. питання реформування ради безпеки ооН постійно підіймається на 
рівні державних політичних діячів різних країн. актуальність цієї теми не 
викликає сумнівів, проте єдиної позиції у цьому питанні так і не вироблено. 
отже, розгляд цієї проблематики є доцільним та необхідним.

одним із основних напрямків реформування рб ооН – це позбавлення 
права вето постійних членів рб ооН у тих випадках, коли вони є стороною 
конфлікту.

до постійних членів ради безпеки ооН на сьогодні входять: кНр, Фран-
ція, сШа, велика британія росія. остання, у свою чергу, стала правонас-
тупником срср, проте такий стан справ викликає дискусії на доктриналь-
ному рівні. адже після розпаду срср, росія повинна була прийматись, як 
новий член ооН, а не як держава – продовжувач, (дане питання висвітлю-
ється в монографії о. в. тарасова «суб’єкт міжнародного права: проблеми 
сучасної теорії» [7, ст. 260–281]), яка останнім часом зловживає наданими 
їй правами. Наприклад, російська Федерація використала право вето, щодо 
резолюції рб ооН про не легітимність референдуму в криму. 
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також прикладом недотримання принципів діяльності рб ооН слугує 
ветування рішення щодо створення міжнародного трибуналу для притягнен-
ня винних у злочині щодо боїнга 777 в донецькій області, наслідком вчи-
нення якого є смерть 298 осіб. статутом ооН не передбачено можливості 
подолання права вето, адже постійні учасники наділяються абсолютним за 
правовою природою правом вето. виходом з даної ситуації могло б слугу-
вати позбавлення росії даного права. 

втілити дану пропозицію на практиці не можливо, адже щоб позбавити 
росію такого права повинно бути прийняте рішення, за яке повинна проголо-
сувати кваліфікована більшість (2/3) членів генеральної асамблеї ооН, 
а також 5 постійних членів ради безпеки [8]. тобто, росія повинна проголо-
сувати сама проти себе для позбавлення права вето. постійність членства 
у раді безпеки ооН суттєво впливає на результат прийняття чи не прийнят-
тя певного рішення, адже використання права «вето» одним з постійних 
членів блокує прийняття рішення за тим чи іншим питанням. так, через 
«ветування» одним або кількома постійними членами не були прийняті 
важливі резолюції. Найчастіше правом вето в раді безпеки ооН користу-
ються сШа та росія. виступаючи державою агресором росія, користуючись 
своїм впливом на діяльність ради безпеки ооН, «не дозволяє» приймати 
важливі для забезпечення міжнародного миру резолюції. Що стосується 
останніх подій, то росією та китаєм була ветована резолюція ради безпеки 
ооН щодо сирії. вето росії також блокувало резолюцію щодо питання 
анексії криму [3, с. 173].

українська сторона на міжурядовому форумі з реформи ради безпеки 
ооН наголосила на тому, що україна на собі відчула безпорадність ради 
безпеки ооН у випадку, коли один з п’яти постійних членів є агресором, 
і що такий стан справ потрібно змінити [4]. проте, що саме потрібно рефор-
мувати у функціонуванні ради безпеки ооН, ще у грудні 2014 року повідо-
мив президент україни петро порошенко в інтерв’ю австралійському теле-
каналу «ABC». тоді український президент також наголосив на неефектив-
ності післявоєнної глобальної системи безпеки загалом та ради безпеки ооН 
зокрема, та заявив, що для підвищення ефективності останньої необхідно 
позбавити постійного члена право вето [3]. і варто зазначити, що причини 
такої позиції україни є досить очевидними, оскільки виступати за реформу-
вання права вето в раді безпеки ооН україну змушує блокування російською 
Федерацією, яка є безпосереднім учасником війни на сході україни, будь-
яких ініціатив та резолюції щодо вирішення української кризи, що, в свою 
чергу, робить найвпливовіший орган міжнародної безпеки безсилим у зупи-
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ненні військової агресії росії. так, наприклад, російська Федерація у берез-
ні 2014 року самостійно заблокувала резолюцію ради безпеки ооН, у якій 
всі країни світу закликались не визнавати результати незаконного референ-
думу в криму. Як повідомляв центр Новин ооН, тоді на користь прийняття 
резолюції проголосували 13 членів ради безпеки ооН з 15 – ти, росія про-
голосувала проти, а китай утримався від голосування. отже, дії російської 
Федерації як постійного члена ради безпеки ооН змушують україну ви-
ступати за реформування права вето її п’яти постійних членів. для україни 
це є принциповим питанням, оскільки від можливості ооН вплинути на ро-
сійську агресію на сході україни залежить доля нашої держави.

одним із напрямків реформування рб ооН є також розширення складу 
її постійних членів. правомірність і необхідність розширення складу ради 
безпеки визнаються переважною більшістю країн. проте погляди розходять-
ся з практичних питань: на скільки треба збільшити цей орган і хто має 
отримати статус постійного члена. відсутня єдина точка зору й щодо права 
вето. Західні країни виступили за незначне збільшення кількості постійних 
членів (два – ФрН і Японія) і за збереження права вето. більшість країн, 
що розвиваються, висловилися за широке представництво у складі постійних 
членів усіх регіонів світу й обмеження чи ліквідацію права вето. конкретні 
пропозиції, що опинилися в центрі обговорення, зводилися до такого: збіль-
шити кількість постійних членів на п’ять (ФрН, Японія і три країни від азії, 
африки й латинської америки); збільшити склад ради безпеки на п’ять 
постійних і чотири непостійних члени від регіонів; ввести до складу ради 
безпеки п’ять постійних членів без права вето; статус постійних членів 
мають отримати не окремі країни, а регіональні організації (Єс, оаЄ, оад 
та ін.); статус постійних членів країни від азії, африки й латинської аме-
рики повинні отримувати на ротаційній основі [5].

деякі країни, як наприклад аргентина виступали проти особливих при-
вілеїв п’ятьом постійним членам ради безпеки ооН, але тоді це ще можна 
було виправдати відповідним балансом сил. сьогодні баланс сил зовсім інший. 
тому аргентина витупає проти того, щоб 5 членів ради безпеки ооН мали 
право вето, а інші постійні, яких би дообрали, не мали б його, а треті були 
б непостійними членами. представник аргентини наголосив на тому, що 
при розширенні членського складу ради безпеки потрібно збільшити кількість 
саме його непостійних членів, які представляють країни більш правильно 
й точно і яких держави – члени ооН можуть краще контролювати [2].

деякі країни наголошують на необхідності включення їх до постійних 
членів ради безпеки ооН через їх вагомий внесок у діяльність ооН та за-
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безпечення міжнародного миру та безпеки. Зокрема, на постійне членство 
претендують Німеччина та Японія, які відносяться до найбільш розвинутих 
держав світу і здатні суттєво впливати на світові процеси. На постійне член-
ство претендує й індія, яка за своєю територією і економічним потенціалом 
наближається до статусу наддержав. проте проти набуття постійного член-
ства індією виступають багато країн, у тому числі сШа, кНр, пакистан та 
ін. Не знаходить підтримки прагнення до постійного членства і Японія.

На мою думку ідея збільшення складу постійних членів рб ооН ще 
більше ускладнить прийняття важливих рішень радою безпеки. було б більш 
доцільно запровадити голосування визначеною більшістю (60 % або 
70 %) при розгляді найважливіших питань. 

також, зважаючи на останні події у світі, необхідно опрацювати нові 
механізми гарантування міжнародної безпеки та стримування держав- агре-
сорів для запобігання поширенню соціально-економічної та гуманітарної 
кризи. такі механізми мають включати комплекс чітко визначених заходів 
і засобів тиску/впливу (у політико-дипломатичній, військовій, фінансово-
економічній, енергетичній та інших сферах) на державу або групу держав, 
які зазіхають на суверенітет, незалежність та територіальну цілісність інших 
держав (як у відкритій, так і у прихованій формах).
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сучАсні Форми рАбствА

рабство і работоргівля – є однією з найбільш актуальних проблем сучас-
ності, так як при цьому відбуваються масові порушення прав та свобод 
людини. Як би не було сумно, таке явище існувало з давніх часів та продо-
вжує існувати сьогодні, внаслідок чого загрожує правовим та моральним 
засадам сучасного суспільства.

цьому передують ряд причин: нестатки; привабливість кращих умов 
життя в іншому місці; неможливість працевлаштування; політична неста-
більність; збройні конфлікти; попит на дешеву робочу силу та інше.

Щодня засоби масової інформації повідомляють нам про нові і нові ви-
падки рабства і работоргівлі в світі. австралійський фонд Walk Free 
Foundation і дослідницька компанія Gallup з’ясували, наскільки часто різні 
форми рабства зустрічаються в сучасному світі. отримані дані представле-
ні в звіті Global Slavery Index. Фахівці з’ясували, що сукупна чисельність 
всіх невільних громадян в 2016 році досягла 45,8 мільйона осіб. лідером за 
абсолютним числом рабів в 2016 році виявилася індія. тут так чи інакше 
позбавлені волі 18,4 мільйона чоловік. у китаї –3,3 мільйона чоловік. На 
третьому місці – пакистан 2,1 мільйона рабів. крім них у десятку найбільш 
невільних країн світу входить і росія –в рабстві перебувають понад міль-
йон росіян. у десятці також бангладеш, узбекистан, північна корея, Нігерія, 
конго і індонезія. Найменше ж всього ув’язнених в рабство людей виявило-
ся в люксембурзі, ісландії та на барбадосі.

Найвищий відсоток експлуатації людей по відношенню до загальної 
чисельності населення зафіксовано в кНдр, він становить 4,37 %. велика 
кількість людей, які перебувають в сучасних формах рабства, живуть на 
території узбекистану, камбоджі, індії та катару.

1 студентка 4 курсу слідчо-криміналістичного інституту Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого.
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багато міжнародних організацій стурбовані цією проблемою, оскільки 
ефективних способів боротьби з цим ганебним явищем у здавалося цивілі-
зованому світі, який давно пройшов епоху рабства і работоргівлі, так і не 
винайшли. і тому рабство та работоргівля розглядається як одне з пріори-
тетних завдань сьогодення у сфері захисту прав та свобод людини.

першим міжнародно-правовим документом про викоренення рабства 
і водночас черговим документом щодо боротьби з работоргівлею стала при-
йнята 25 червня 1926 р. конвенція про рабство, яка мала намір покласти край 
рабству і торгівлі рабами. Нею визначені поняття «рабство» і «торгівля не-
вільниками»: рабство – положення або стан особи, щодо якої здійснюються 
деякі або всі повноваження, притаманні праву власності; торгівля невільни-
ками –пов’язані із захопленням, придбанням будь-якої особи або з розпоря-
дженням ним з метою звернення його в рабство; всі дії, пов’язані з придбанням 
раба з метою його продажу чи обміну; усі дії з продажу або обміну особи, 
придбаної з цією метою, і взагалі всяка дія по торгівлі чи перевезенню рабів.

сторони конвенції взяли зобов’язання повністю ліквідувати рабство, 
а також припинити випадки работоргівлі. На внутрішньодержавному рівні 
передбачалося прийняття таких законодавчих актів, які запроваджували 
б кримінальну відповідальність за вчинення цих дій. крім того, у конвенції 
вперше звернуто увагу на небезпечність примусової та обов’язкової праці, 
яка може призвести до становища, подібного до рабства. але, незважаючи 
на це, конвенція фактично не заборонила рабство і работоргівлю, а тільки 
виявила намір боротися з ними.

у подальшому ооН взяла на себе відповідальність у боротьбі з цим 
ганебним явищем. у 1948 р. прийнято Загальну декларацію прав людини, 
у ст. 4 якої визначалося: «Ніхто не повинен утримуватися у рабстві або у під-
невільному стані; рабство і работоргівля забороняються в усіх формах».

Наступним кроком у боротьбі з рабством і работоргівлею стала підпи-
сана 7 вересня 1956 р. «додаткова конвенція про скасування рабства, рабо-
торгівлі й інститутів та звичаїв, подібних до рабства». у статтях 5 і 6 даної 
конвенції рабство та работоргівля визначалися як злочини за законами 
держав-учасниць і вказувалося, що особи, котрі будуть визнані винними за 
вчинення цих дій, підлягатимуть кримінальному покаранню. у ній дано по-
вніше поняття рабства, а також вперше з’явився термін «работоргівля», 
оскільки до того у міжнародних документах він визначався як «торгівля 
рабами» або «торгівля невільниками». під работоргівлею розуміються і до 
неї входять усі дії, пов’язані із захопленням, придбанням будь-якої особи 
або з розпоряджанням нею з метою обернення її у рабство тощо.
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З 1956 року до рабства також віднесені:
а) боргова кабала, тобто положення або стани, що виникають внаслідок 

застави боржником у забезпечення боргу своєї особистої праці або праці 
залежного від нього особи, якщо належним чином обумовлена цінність ви-
конуваної роботи не зараховується в погашення боргу або якщо тривалість 
цієї роботи не обмежена і характер її не визначений;

b) кріпацький стан, тобто таке користування землею, при якому корис-
тувач зобов’язаний за законом, звичаєм або угодою жити й працювати на 
землі, що належить іншій особі, і виконувати певну роботу для такої іншої 
особи, або за винагороду або без неї, і не може змінити це своє становище;

c) будь-якого інституту або звичаю, за яких:
– жінку обіцяють видати або видають заміж, без права відмови з її боку, 

її батьки, опікун, родина або будь-яка інша особа або група осіб за винагоро-
ду грошима або натурою;

– чоловік жінки, його родина або його клан має право передати її іншій 
особі за винагороду або іншим способом; або жінка по смерті чоловіка пе-
редається в спадщину іншій особі;

d) будь-якого інституту або звичаю, згідно з яким дитина або підліток, 
віком молодший 18 – ти років передається одним або обома своїми батьками 
або своїм опікуном іншій особі, за винагороду або без такої, з метою екс-
плуатації цієї дитини або підлітка або його праці.

додаткова конвенція стала важливим етапом у міжнародному норма-
тивно-правовому регулюванні боротьби держав з рабством, работоргівлею 
й інститутами, подібними до рабства, а також сприяла тому, що деякі країни 
на національному рівні прийняли законодавчі акти щодо боротьби з цими 
видами злочинного бізнесу. 

дійсно, кожна з форм перелічена в додатковій конвенції поширений 
у сучасному світі. та все ж, пройшло немало часу з дати прийняття цього 
нормативного акту. тому, на мій погляд, перелік повинен бути більш обшир-
ним. 

існують і інші засоби захисту від зловживань правами людини, які під-
падають під широке визначення рабства. Зокрема, такий захист передбача-
ється у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1966 року 
(ст.8 нікого не можуть, держати рабстві: рабство і работоргівля забороня-
ються в усіх їх видах), у конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації 
щодо жінок 1979 року, в конвенції про права дитини 1989 року. комітети, 
створені в рамках пакту і конвенції, організовують контроль за їх здійснен-
ням державами-учасниками.
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конвенція про права дитини заслуговує на особливу згадку як одне 
з найбільш ефективних засобів боротьби з практикою, подібної до рабства, 
беручи до уваги число дітей, які є її жертвами. ця конвенція забезпечує за-
хист дітей від небезпеки сексуальної, економічної та інших форм експлуа-
тації, включаючи їх продаж, незаконне переправлення та втягнення у зброй-
ні конфлікти.

конвенція про права дитини заслуговує на особливу згадку як одне з най-
більш ефективних засобів боротьби з практикою, подібної до рабства, беручи 
до уваги число дітей, які є її жертвами. вона забезпечує захист дітей від не-
безпеки сексуальної, економічної та інших форм експлуатації, включаючи їх 
продаж, незаконне переправлення та втягнення у збройні конфлікти.

На сьогодні пропонуємо виділити такі форми рабства:
– сексуальна експлуатація – використання індивіда, всупереч його волі, 

в діяльності, пов’язаної зі сферою статевих відносин. це може бути виробни-
цтво дитячої порнографії; вимушені шлюби, проституція або обслуговування 
секс- туристів; примусове виношування дітей безплідним парам та ін. ;

– Мілітаристська експлуатація –здійснюється за допомогою викорис-
тання індивіда в військових операціях в якості солдата або смертника. по-
дібна форма рабства поширена в країнах африки, де поневолених дітей 
нерідко примушують воювати (діланом, 2007).

– кримінальна експлуатація –примус залежного індивіда здійснювати 
правопорушення. Найчастіше підневільні люди використовуються для не-
легального транспортування наркотичних засобів, заняття жебрацтвом і т. 
і.;

– трудова експлуатація –полягає у використанні рабської праці в будів-
ництві, сільському господарстві, виробництві, а також інших тяжких і не-
безпечних для життя сферах трудової активності;

– рабство за договором або юридичне – сучасна форма рабства, яка 
грунтується на несправедливих умовах робочого договору по відношенні до 
працівників. Найбільшого поширення набуло в бразилії.

– комерційна експлуатація –організована купівля-продаж людей і їх 
використання в якості «живого товару», тобто работоргівля. сюди відно-
ситься також продаж внутрішніх органів людини для імплантації.

– релігійне рабство. бере початок зі стародавньої греції.
– інтернет рабство. На наш погляд є найпоширенішим сьогодні. саме 

через нього найчастіше люди стають рабами. дана форма пов’язана з багать-
ма переліченими вище. так, наприклад, сексуальне рабство. Шукаючи чо-
ловіка через сайт знайомств, жінки їдуть в іншу країну, не здогадуючись 



437

зовсім, що їх може чекати не нормальне сімейне життя, а примусова праця, 
у формі надання сексуальних послуг. 

отже, за даними правозахисних організацій, в сучасному світі десятки 
мільйонів людей перебувають у фактичному рабстві. це і жінки, і дорослі 
чоловіки, і підлітки, і зовсім маленькі діти. Звісно, що міжнародні організа-
ції намагаються в міру своїх сил і можливостей боротися з жахливим для 
XXI століття фактом работоргівлі і рабовласництва.

поки не будуть ліквідовані соціально-економічні, культурні, політичні 
причини рабовласництва і работоргівлі, говорити про викорінення цих явищ 
в світовому масштабі буде передчасно. Якщо в європейських країнах ситу-
ацію ще можна виправити за допомогою підвищення ефективності роботи 
правоохоронних органів, обмеження масштабів нелегальної трудової мігра-
ції з країни в країну, то в країнах «третього світу», зрозуміло, ситуація за-
лишатиметься без змін. 

україна є учасницею більш ніж 150 угод і міждержавних договорів щодо 
боротьби з організованою злочинністю. хоча поняття «рабство» чітко ніде 
не визначається в нормативно-правових актах, проте наша держава імпле-
ментувала міжнародно-правові норми з цього питання.

тому, на даний момент питання рабства і работоргівлі є однією з най-
актуальніших проблем як світового співтовариства так і окремих держав: 
вдосконалення законодавства спрямованого на протидію рабства і торгівлі 
людьми та забезпечення його ефективного застосування.

науковий керівник: кудас і. б.,к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Я. с. Щербань1

Щодо ЮрисдикЦіЇ міжнАродного 
кримінАльного суду 

у зв’язку з розвитком міжнародних відносин та поглибленням інтегра-
ційних процесів у світовому співтоваристві, актуальним залишається питан-
ня й про вдосконалення норм міжнародного кримінального права. Намаган-
ня спільнот домовитися між собою про єдиний порядок притягнення до 

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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відповідальності осіб за певне особливе коло злочинів, всебічний незалежний 
правовий розгляд справи, механізм реалізації та забезпечення судового рі-
шення відоме з давніх часів. і великим досягненням на цьому шляху є утво-
рення Міжнародного кримінального суду ( далі – Мкс).

На відміну від трибуналів для югославії та руанди, Мкс є постійно 
діючим органом, який уповноважений здійснювати юрисдикцію щодо осіб, 
відповідальних за найбільш серйозні злочини, які викликають стурбованість 
міжнародної спільноти. вказаний суд діє на основі багатостороннього до-
говору, а саме римського статуту Мкс (далі –статут). 

особливості діяльності Мкс та трибуналів обумовлюється їх юрисдик-
цією, тобто компетенцією міжнародних судових органів розглядати і вирі-
шувати кримінальні справи, і є комплексним поняттям, що охоплює пред-
метну, персональну або за колом осіб, часову та просторову чи територіаль-
ну юрисдикцію[1, c. 319]. 

Що стосується Мкс, то в ст. 4 римського статуту вказано: «суд має 
міжнародну правосуб’єктність. він також має таку правоздатність, яка може 
бути необхідною для здійснення його функції і досягнення його цілей. суд 
може здійснювати свої функції і повноваження, як це передбачено в цьому 
статуті, на території будь-якої держави-учасниці та, за спеціальною угодою, 
на території будь-якої іншої держави» [2]. 

в умовах здійснення юрисдикції зазначено, що держава, яка стає учас-
ником, визнає тим самим юрисдикцію суду по відношенню до злочинів, 
вказаних в ст.5 (а саме злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні 
злочини, злочин агресії).така автоматична юрисдикція являє собою велике 
досягнення в міжнародному праві, оскільки в минулому визнання юрисдик-
ції в більшості випадків залежало від додаткової згоди держави. 

у випадках підпунктів (а) або (с) статі 13 статуту суд може здійснюва-
ти свою юрисдикцію по відношенню до держави, на території якої мало 
місце дане діяння або, якщо злочин було скоєно на борту морського або 
повітряного судна, держави реєстрації цього судна, а також до держави, 
громадянином якої є особа, яка звинувачена в скоєнні злочину. відповідно 
до цих підпунктів, маємо два випадки: подання «ситуації» державою-учас-
ником на розгляд прокурора, або порушення справи самим прокурором 
propriomotu на основі інформації про злочини, що підпадають під юрисдик-
цію суду.

але ж, відповідно до пп (с) статті13статуту, є й інший сценарій пору-
шення кримінального розслідування: шляхом передання «ситуації», за якої, 
як уявляється, були скоєні один або декілька злочинів, прокурору радою 
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безпеки, яка діє на підставі глави VII статуту ооН, незалежно від того,чи 
є відповідна держава учасницею статуту чині.

окрім цього, держави, які не є учасницями статуту, також можуть ви-
знавати юрисдикцію суду на разовій основі, а саме шляхом подання заяви 
секретарю щодо визнання здійснення судом юрисдикції щодо даного зло-
чину. держава, що визнає, співпрацює з судом без будь-яких затримок чи 
виключень, відповідно до частини 9 статуту. 

Наприклад, україна не є учасником римського статуту. проте, 17 квітня 
2014 року уряд україни подав заяву відповідно до статті 12 (3) римського 
статуту, що приймає юрисдикцію Мкс щодо стверджуваних злочинів, ско-
єних на її території з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 г. крім того, 
8 вересня 2015 уряд україни подав другу заяву відповідно до статті 12 
(3) статуту, приймаючи здійснення юрисдикції Мкс щодо стверджуваних 
злочинів, скоєних на її території з 20 лютого 2014 року, без дати закінчення. 
таким чином, суд може здійснювати свою юрисдикцію відповідно до рим-
ського статуту щодо злочинів, скоєних на території або громадянами укра-
їни з 21 листопада 2013 року[3].

Щодо часової юрисдикції суду, то вона не має ретроактивного характе-
ру. суд може розглядати тільки злочини, вчинені після набрання чинності 
статуту та установи суду. у разі військових злочинів держава може від-
строчити свою згоду на сім років (ст. 124). однак це не зачіпає юрисдикцію 
суду, коли його нею наділяє рада безпеки.

суд має юрисдикцію щодо фізичних осіб відповідно до статуту. особа, 
яка вчинила злочин, що підпадає під юрисдикцію суду, несе індивідуальну 
відповідальність і підлягає покаранню відповідно до цього статуту (ст.25).

також в статуті зазначено, що суд має комплементарну юрисдикцію. 
Мкс якраз створюється для доповнення національних органів юрисдикції, 
надаючи їм пріоритетне право здійснювати переслідування і притягнення 
до відповідальності винних осіб. Якщо національна система функціонує 
нормально, то не виникає підстав для втручання Міжнародного криміналь-
ного суду [4, с.17].

суд повинен упевнитися в тому, що він має юрисдикцію щодо справи, 
що знаходиться на його розгляді. суд може своїм рішенням визначати при-
йнятність справи до провадження відповідно до статті 17. Наприклад, на 
доповіді Мкс генеральній асамблеї ооН 28 серпня 2015 р. щодо україни 
було таке: «попереднє вивчення було націлене на збір інформації з надійних 
джерел для оцінки того, чи підпадають передбачувані злочини під предмет-
ну юрисдикцію суду. канцелярія прокурора взаємодіяла з представниками 
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українського громадянського суспільства для збору інформації, що має від-
ношення до такої оцінки» [5, c.9].

таким чином, Мкс є дуже важливим органом в регулюванні міжнарод-
ного правопорядку. у своїх резолюціях № 1300 (2002) та № 1336 (2003) пар-
ламентська асамблея ради Європи закликала держави-члени ради Європи 
вжити усіх необхідних засобів для приєднання або підписання цього між-
народного документа, а також якнайшвидше внести відповідні зміни у вну-
трішнє законодавство [4, с.14]. але, нажаль, на теперішній час й досі не всі 
держави ратифікували статут через юридичні або політичні причини.

юридичні перешкоди щодо внесення змін в конституції країн є тільки 
питанням часу. так, французька конституція 8 липня 1999 року була допо-
внена статтею 532, яка говорить, що «республіка визнає юрисдикцію Мкс, 
як вона передбачена положеннями договору, підписаного 18 липня 1998 г.» 
тим самим на конституційному рівні в самій загальній формі визнається 
юрисдикція Мкс . Німеччина ж 29листопада 2000 р доповнила ст.16 осно-
вного Закону, первинний текст якої встановлює, що «жоден німець не може 
бути виданий за межі Німеччини», таким положенням: «Законом може бути 
передбачено інше правило, що допускає видачу державі-члену Єс або між-
народного суду, за умови дотримання принципів правової держави». Як 
бачимо, в німецькій моделі хіба що робиться виняток із загального статусу 
особистості [6, c.290].

Щодо політичних перешкод, то це вже складніше питання. але в будь-
якому випадку, ті демократичні держави, що не ратифікували статут, 
в своїй більшості в якійсь мірі мають співпрацювати з огляду на загальну 
мету установлення демократії та правопорядку в міжнародній спільноті. 
справді, ще в 1970 р Міжнародний суд ооН підтвердив, що такі злочини, 
як агресія, геноцид та ін., «є турботою всіх держав. З урахуванням зна-
чення відповідних прав всі держави можуть вважатися володіючими юри-
дичним інтересом в їх захисті» [6, c.291].Щодо україни, то вона не є дер-
жавою-учасником з огляду на визнання римського статуту не відповідним 
конституції україни, але в рішенні ксу від 11.07.2001 р. зазначено на-
ступне: «встановлення відповідальності за вчинення переважної більшос-
ті злочинів, передбачених римським статутом, є міжнародно-правовим 
зобов’язанням україни, відповідно до інших міжнародно-правових доку-
ментів, які вступили в силу для нашої держави (багато з них –задовго до 
вступу в силу конституції україни). до них, зокрема, відносяться конвен-
ція про попередження злочину геноциду і покарання за нього від 9 грудня 
1948 року (набула чинності 15 лютого 1955 року); женевська конвенція 
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про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року 
(набула чинності 3 січня 1955 року); женевська конвенція про поводження 
з військовополоненими від 12 серпня 1949 року (набула чинності 3 січня 
1955 року); конвенція про захист культурних цінностей у випадку зброй-
ного конфлікту від 14 травня 1954 року (набула чинності 6 липня 1957 року); 
Міжнародна конвенція про запобігання злочину апартеїду і покарання за 
нього від 30 листопада 1973 року (набула чинності 18 липня 1976 року); 
конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських і принижуючих 
гідність видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 року (набула 
чинності 26 червня 1987 р.) статут фактично відтворює більшість поло-
жень, що визначають злочини, перечислені в згаданих та інших конвенцій, 
до яких приєдналася україна» [7]. 

таким чином, в новому висновку ксу слід підкреслити, що участь 
україни в роботі Мкс не можна розглядати виключно через призму ратифі-
кації (або нератифікацію) римського статуту. це, в першу чергу, стосується 
держав –засновників ооН, до числа яких, як відомо, належить і україна [6, 
c.192].

Як заявив у своїй промові генеральний секретар ооН 6 вересня 
2001 року: «Я порадив би тим, хто ще не переконаний у доцільності про-
екту створення постійного міжнародного кримінального суду, поміркувати 
над центральним принципом Нюрнберга й токіо, а саме: той, хто вчиняє або 
дає санкцію на вчинення військових злочинів та інших серйозних порушень 
міжнародного гуманітарного права, несе особисту відповідальність за свої 
злочини, і співтовариство держав може й повинно притягнути їх до відпо-
відальності» [8].

Наразі держав-учасниць статуту вже 124, адже 3 березня 2016 року 
республіка ель сальвадор здала на зберігання документ про приєднання до 
римського статуту. президент Мкс суддя сільвія Фернандес привітала нову 
державу-учасника такими словами: «Якщо ми хочемо побачити інші держа-
ви світу приєднатися до Мкс, всі у часники системи римського статуту 
повинні залишатися активними в наданні підтримки та заохочення держа-
вам- неучасникам, що думають про ратифікацію. Наша система зараз силь-
ніше, ніж будь-коли з 124 державами-учасниками, але є довгий шлях до 
всесвітності. без всесвітньої участі, суд не зможе досягти свого світового 
мандату».

Законом україни від 02.06.2016 р. № 1401 – VIIIв рамках співпрацюван-
ня з Єс та наближення українського законодавства до світових стандартів 
були внесені зміни до конституції україни, а саме до ч.6 ст. 124: україна 
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може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, 
визначених статутом. при цьому зазначено, що ця частина набирає чиннос-
ті з 30.06.2019 р., через 3 роки після публікації цього закону. таким чином, 
на прикладі україни бачимо, що держава, за політичних чи правових мірку-
вань може внести зміни у свій основний Закон задля забезпечення якісної 
співпраці на міжнародній арені.  

у становленні наднаціональних механізмів довгий та важкий шлях, та 
сподіваюсь, світова спільнота буде об’єднуватися та співпрацювати все 
більше для забезпечення міжнародного правопорядку та захисту загально-
людських цінностей.
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к. в. Щербина1

проблемні питАннЯ рАтиФікАЦіЇ укрАЇноЮ 
стАтуту міжнАродного кримінАльного суду

ідея міжнародного кримінального правосуддя в контексті нещодавніх 
подій в україні дуже популярна в національному політичному дискурсі. 
драматичні події, що розпочалися в листопаді 2013 року, винесли питання 
співпраці україни з Міжнародним кримінальним судом у центр громадської 
уваги. водночас дуже поширені викривлені уявлення та хибні заяви щодо 
того, що собою являє Мкс, який обсяг його повноважень і чи дійсно ця 
міжнародна установа здатна допомогти в ефективному розв’язанні най-
складніших і найнебезпечніших ситуацій. 

взагалі, причиною підвищеної уваги до питання боротьби та протидії 
вчиненню міжнародних злочинів є, на жаль, непоодинокі випадки скоєння 
воєнних злочинів, злочинів проти людства, котрі завдають шкоди не окремим 
особам, а зазвичай цілим державам та народам, що аж ніяк не може не хви-
лювати міжнародну спільноту. На сьогоднішній час існує безліч міжнародних 
документів спрямованих на врегулювання даного питання, зокрема женев-
ська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 
1949 року, конвенція про попередження злочинів геноциду і покарання за 
нього від 9 грудня 1948 р., проте все частіше на міжнародному рівні поста-
вало питання важливості боротьби з такими злочинами не лише в теорії, а й 
на практиці, шляхом створення відповідного міжнародного органу[1, с. 167–
169].

таким органом міг стати міжнародний кримінальний суд, питання про 
створення якого вперше постало в ході паризької мирної конференції 
в 1919 році після першої світової війни і вирішення якого затягнулось на 
цілих 79 років. лише у 1998 році генеральна асамблея з даного питання 
постановила скликати дипломатичну конференцію в римі за участю всіх 
держав під егідою ооН, на котрій 17 липня був прийнятий статут Міжна-
родного кримінального суду (римський статут), котрий став правовою осно-
вою для створення у 2002 році самого суду. підписаний документ був 120 – 
ма державами, 21 країна утрималася від голосування, 7 країн проголосували 
проти договору (китай, ірак, ізраїль, лівія, катар, та сполучені Штати, 
Ємен).

1 студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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україна ж будучи відповідно до «декларації про державний суверенітет» 
повноцінним суб’єктом міжнародного права та беручи на себе зобов’язання 
«активно сприяти зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, без-
посередньо брати участь у загальноєвропейському процесі та європейських 
структурах» не могла оминути питання приєднання до римського статуту, 
підписавши його 20 січня 2000 року[2, с. 27].

проте відповідно до конституції україни даний документ може стати 
частиною національного законодавства лише після надання згоди на його 
обов’язковість верховною радою україни, тобто після його ратифікації. 
проте дана процедура затягнулась на цілих 15 років і навіть сьогодні, у пе-
ріод збройного конфлікту на сході україни, коли допомога з боку зовнішніх 
міжнародних інстанцій є вкрай потрібною, цього так і не відбулося.

першим, що стало на заваді ратифікації статуту Міжнародного кримі-
нального суду був висновок конституційного суду україни від 11 липня 
2001 року № 3 – в/2001 у справі за конституційним поданням президента 
україни про надання висновку щодо відповідності конституції україни 
римського статуту Міжнародного кримінального суду (справа про римський 
статут), в якому розглядалось декілька питань невідповідності цього між-
народного документа нормам конституції, зокрема щодо передачі осіб Мкс, 
недоторканності представників політичної верхівки, питання про можливість 
підтримання державного обвинувачення кимось іншим окрім прокурора, на 
котрі конституційний суд україни дав чітку відповідь щодо їх відповіднос-
ті і відсутності необхідності внесення щодо них змін до конституції украї-
ни. і лише одне питання тоді й сьогодні гальмує ратифікацію римського 
статуту «абзац десятий преамбули та стаття 1 не узгоджуються з частинами 
першою, третьою статті 124, частиною п’ятою статті 125 конституції укра-
їни, відповідно до яких не допускається делегування функцій судів україни 
іншим органам та створення судів, не передбачених основним Законом»[3, 
с.53,54].

у статті 1 статуту Міжнародного кримінального суду закріплено, що 
він «доповнює національні органи кримінальної юстиції», тим самим з точ-
ки зору конституційного суду порушуючи ч.1 ст.124, адже «на відміну від 
міжнародних судових органів, передбачених частиною четвертою статті 55 
конституції україни, які за своєю природою є допоміжними засобами за-
хисту прав і свобод людини і громадянина, Міжнародний кримінальний суд 
доповнює систему національної юрисдикції». таке «доповнення» полягає 
в тому, що Міжнародний кримінальний суд може за власною ініціативою 
порушити справу тоді, коли «держава не бажає або не здатна проводити роз-
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слідування чи порушити кримінальне переслідування належним чином». 
у зв’язку з чим конституційний суд дійшов висновку про невідповідність 
римського статуту Міжнародного кримінального суду конституції україни, 
що стосується положень абзацу десятого преамбули та статті 1 статуту, за 
якими «Міжнародний кримінальний суд …доповнює національні органи 
кримінальної юстиції».оскільки логічним кроком після підписання міжна-
родного договору є його ратифікація, а згідно зазначеного висновку ратифі-
кація є неможливою без внесення змін до конституції україни, то наступним 
кроком було намагання доповнити ст.124 положенням, яке б закріпило 
юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. На жаль, навіть на сьогод-
нішній день такі зміни не були внесені[4, с.291,292].

понад те, Міжнародний кримінальний суд може діяти лише в тих ситу-
аціях, коли держави, які за міжнародним правом мають здійснювати свою 
кримінальну юрисдикцію щодо відповідних злочинів (зазвичай це держава, 
на території якої було скоєно злочин), не бажають або не можуть реалізува-
ти її. іншими словами, очікування громадськості, що Мкс стане в пригоді 
й виконає всю роботу замість відповідних національних органів україни, 
далекі від реальності.

поряд з цим варто наголосити на тому, що всі доводи, направлені проти 
ратифікації статуту суттєво втратили свою значимість з того моменту як 
верховна рада україни направила до Міжнародного кримінального суду 
Заяву «про визнання україною юрисдикції міжнародного кримінального 
суду щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами 
держави, які громадян під час мирних акцій протестів у період з 21 листо-
пада 2013 року по 22 лютого 2014 року» від 25.02.2014року., та Заяву «щодо 
скоєння злочинів проти людяності і воєнних злочинів вищими посадовцями 
росії і керівниками угруповань «дНр» і «лНр», які призвели до особливо 
тяжких наслідків і масового вбивства українських громадян». адже відпо-
відно до ч.3 ст.12 римського статуту»: «если в соответствии с пунктом 2 
требуется признание юрисдикции государством, не являющимся участником 
настоящего статута, это государство может посредством заявления, пред-
ставленного секретарю, признать осуществление судом юрисдикции в отно-
шении данного преступления. признающее государство сотрудничает с су-
дом без каких бы то ни было задержек или исключений в соответствии 
с частью 9», тобто Міжнародний кримінальний суд в особі прокурора зможе, 
не дивлячись на те, що україна не є державою-учасницею, викликати та 
допитувати військових, а також у разі наявності вини притягти останніх до 
відповідальності [5, с. 63].
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хоча дві заяви україни про визнання дії римського статуту щодо кон-
кретних ситуацій безперечно заслуговують на позитивну оцінку, багато 
серйозних юридичних питань можна врегулювати тільки після того, як 
римський статут ратифікує верховна рада. друга заява україни згідно зі ст. 
12(3) римського статуту з кількох причин створила суперечливу ситуацію:

– де-факто україна стала «асоційованою учасницею» римського стату-
ту, оскільки надала Мкс юрисдикцію щодо наймасштабніших міжнародних 
злочинів, вчинених на її території, але не набула жодного формального 
статусу перед судом та не може користуватися ні організаційними, ні про-
цесуальними правами, що надаються римським статутом державам, які його 
ратифікували;

– на україну тепер повною мірою поширюються зобов’язання щодо 
співпраці держав-учасниць із судом, передбачені римським статутом, що 
може включати передачу підозрюваних цій міжнародній установі, але без 
ратифікації україна не має національного правового механізму такої пере-
дачі;

– при розгляді в українському суді питання про передачу особи до Мкс 
адвокат цієї особи може оскаржити правомірність визнання україною юрис-
дикції міжнародного суду, статут якого було визнано таким, що не відповідає 
конституції україни [6, с. 137,138].

особисто на мою думку, проблема ратифікації римського статуту зна-
ходиться не в правовому, а в більш політичному аспекті, адже з огляду на те 
що Міжнародний кримінальний суд може за власною ініціативою відкрива-
ти та вести провадження у справі, притягуючи до відповідальності винних 
осіб незалежно від наявного за національним законодавством у них імуні-
тету, у чинних представників влади можуть виникати певні побоювання щодо 
можливої персональної відповідальності.

також, ратифікація статуту Міжнародного кримінального суду до-
зволить вирішити низку питань, що стосуються прав , які мають країни– 
учасниці суду, і яких нині україна, на жаль, позбавлена. Наприклад, без 
ратифікації україна не зможе брати участь в асамблеї держав-учасниць 
Мкс, що вирішують стратегічні питання роботи суду – наприклад, питан-
ня про те, як юрисдикція Мкс має поширюватися на злочини агресії (і, 
зокрема, притягнути до відповідальності винних в анексії криму). без 
ратифікації українці не працюватимуть у канцелярії прокурора суду, а наша 
держава не зможе претендувати на обрання судді Мкс від україни[6, 
с. 139].
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але, все це поки не для нас. 20 січня виповнилося 16 років від підпи-
сання україною римського статуту Міжнародного кримінального суду, але 
україна продовжує демонструвати подвійні стандарти на очах усієї світової 
спільноти, вже вдруге просячи Мкс розслідувати події на своїй території, 
але вперто не бажаючи ратифікувати римський статут. але, все ж таки, ма-
ємо сподівання на позитивне вирішення цього проблемного питання і вибір, 
дійсно необхідного і важливого для всього українського народу,істинно єв-
ропейського шляху.
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т. і. Юрковська1

втручАннЯ ЗброЙниХ сил у спрАви інШиХ 
держАв

Можливість застосування збройної сили з метою гарантування миру та 
безпеки становить ключовий елемент системи колективної безпеки. водно-
час підтримання міжнародного миру та безпеки залежить від розуміння тих 
випадків, коли застосування збройної сили є правомірним.

в епоху глобалізації роль війни як найбільшої загрози безпеці не зміни-
лася. разом з тим зміцнення та розширення фінансових, торгівельних та 
економічних зв’язків між державами збільшили потенційну вразливість 
держав з боку кризових явищ, що виникають у різних частинах світу.

важливе значення для тлумачення принципу заборони застосування сили 
та погрози силою мають прийняті під егідою ооН документи, які стосують-
ся питання правомірності застосування збройної сили (декларація «про 
недопустимість втручання у внутрішні справи держав і захист їх незалеж-
ності та суверенітету» 1965 р., декларація»про принципи міжнародного 
права, які стосуються дружніх взаємовідносин та співробітництва між дер-
жавами відповідно до статуту організації об’єднаних Націй» 1970р., де-
кларація «про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи 
держав» 1981 р. та інші).

Згідно п. 7 ст. 2 статуту ооН втручанням вважаються будь-які заходи 
держав або міжнародних організацій, за допомогою яких вони спробують 
перешкоджати суб’єкту міжнародного права вирішувати справи, що входять 
до його внутрішньої компетенції. жодна держава не повинна організовувати, 
допомагати, розпалювати, фінансувати, заохочувати або допускати збройну, 
підривну або терористичну діяльність, спрямовану на зміну ладу іншої 
держави шляхом насильства, а також втручатися у внутрішню боротьбу 
в іншій державі.

всі члени ооН в міжнародних відносинах утримуються від погрози 
силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або по-
літичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином не-
сумісним з цілями ооН.

принцип заборони застосування сили має загальний характер та охоплює 
будь-яке застосування сили, незалежно від тривалості, інтенсивності та намірів.

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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винятком з цього загального правила є застосування примусових заходів 
(військове втручання), тобто дій, які можуть бути зроблені в випадках за-
грози миру, його порушення або акту агресії, в разі геноциду або гуманітар-
ної катастрофи.

втручання збройних сил, згідно зі статутом ооН, правомірно у випад-
ках: прохання держави про втручання (наприклад, операція рФ в сар на 
прохання сар); у разі самооборони; у разі виконання резолюції рб ооН 
(введення військ до лівії у 2011 р.).

аналіз практики військового втручання наведено у статті самохіна о. а. 
«військове втручання як фактор міжнародних відносин». На думку автора, 
збройне втручання у внутрішні справи певної держави призводить до по-
силення протиріч в ньому, порушення його суверенітету, людських жертв 
і неконтрольованим потокам мігрантів, неможливості швидкого встановлен-
ня демократичної влади, а також підриву авторитету та ефективності ооН.

військове втручання можна розділити на грубу (інтервенція) і м’яку 
форми. інтервенцією можна назвати збройне втручання однієї або декількох 
держав в справи іншої держави. З іншого боку, незначні за своїм обсягом та 
інтенсивністю застосування збройної сили, наприклад, невеликі прикордон-
ні конфлікти, кваліфікуватись як збройні напади (інтервенція) не можуть. 

до м’якої форми можна віднести антирежимне (протирежимне) втру-
чання, яке включає в себе військову допомогу різним партіям (тобто по-
ставка (продаж) зброї, найманців, фахівців для проведення різних акцій 
(протесту, непокори), військових фахівців, надання протиборчих угрупу-
вань).

обидві форми втручання несуть певні ризики для населення, що про-
живає на території, схильної до військового втручання. до таких ризиків 
можна віднести загрозу життю, свободи, майну, основним правам і свободам 
людини, що неодноразово було підтверджено в світовій історії.

окремою формою можна виділити гуманітарну інтервенцію. у випадку, 
якщо масові грубі порушення прав людини кваліфікуються радою безпеки 
як загроза міжнародному миру чи безпеці, можуть бути застосовані при-
мусові заходи воєнного характеру на підставі ст. 42 статуту ооН. проте 
гуманітарну інтервенцію, що здійснюється окремими державами чи групами 
держав без відповідного уповноваження радою безпеки ооН, вважають 
неправомірною.

Необхідно зауважити, що сучасні технології, вплив світових спільнот 
і ЗМі не завжди дозволяють побачити справжню картину подій, що відбува-
ється.
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Нажаль, сьогодні немає механізмів, які б унеможливилизбройне втру-
чання держави в справи інших держав. вислів німецького військового тео-
ретика к. клаузевіца про те, що «війна є продовженням політичних відносин, 
проведення їх іншими засобами», нажаль зберігає свою актуальність і на 
початку ххі ст.

таким чином, питання військового втручання в сучасному світі несе 
в собі ризики для всієї світової спільноти, проте вирішення даної проблеми 
не має реальних перспектив бути вирішеним найближчим часом. 

науковий керівник: Яковюкі. в., д.ю.н., професор, завідувачміжнародного 
права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

V. Yushchyshyna1

THE PROBLEM OF MERCENARY IN MODERN 
INTERNATIONAL LAW

Years ago a famous Russian poetess Zinaida Gippius wrote: «Cruelty isn’t 
a man’s fortress, it’s his weakness. It’s easier to be fierce, than strong and wise» 
[1]. These words describe the stage of the modern civilization development. 
Regional military conflicts in Syria, Afghanistan, Yemen, Ukraine, Northern Africa 
characterize the society as weak, not capable to solve essential economic, religious, 
political, sociocultural problems in a peaceful way.

The problem of mercenary in different aspects was investigated by 
I. P. Blyshchenco, V. G. Butkevitch, M. V. Buromenskij, V. N. Denisov, 
V. I. Ievintov, G. V. Ignatenko, S. V. Isakovitch, D. B. Levinta and others.

Despite the fact that, the mercenary problem was studied in many Ukrainian 
and foreign works, the issue of a status of soldiers of fortune hasn’t been decided 
yet. A. I. Dmytriev suggested the following differentiation of people, who take 
part in military conflicts. The first group consists of the people, who pursue to 
defend their Motherland, families, to revenge their relatives’ death, and therefore 
take up arms. The second group consists of committed people of distorted, negative 
stereotypes, who consider that they can become heroes, spread principles of life, 
they implement, among others by means of military force and armaments. The 
third one is a group of people, whose only aim is to establish the power over the 

1 Student year 4Personnel Training Facultyfor the Pension Fund of UkraineYaroslav 
Mudryj National Law University.
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others, to occupy neighboring territories or to get enriched [2; с. 65]. 
In A. I. Dmytriev’s opinion, exactly, the third group consists of soldiers of fortune, 
who are ready to take part in military conflicts and fulfill what they were ordered 
for a reward.

It’s important to pay attention to the fact, that a mercenary is a person, who 
implements another’s aim, in fact, mercenaries are slaves with «zero cost of life». 
As it comes from practice, the employment of soldiers of fortune enhances 
a degree of cruelty of hostilities vastly [3; с. 54].

According to the art 1of International Convention against the Recruitment, 
Use, Financing and Training of Mercenaries, a mercenary is any person who:

a) is specially recruited locally or abroad in order to fight in an armed conflict;
b) is motivated to take part in the hostilities essentially by the desire for private 

gain and, in fact, is promised, by or on behalf of a party to the conflict material 
compensation substantially in excess of that promised or paid to combatants of 
similar rank or functions in the armed forces of that party;

c)is neither a national of a party to the conflict nor a resident of territory 
controlled by a party to the conflict;

d) is not a member of the armed forces of a party to the conflict;
e) has not been sent by a State which is not a party to the conflict on official 

duty as a member of its armed forces [4].
Mercenaries’ reputation wasn’t so dishonorable in comparison with that is 

created nowadays due to statements of the international community. This 
assessment comes regarding the Resolution 1987/16 of The Commission on 
Human Rights, which decided to appoint a Special Rapporteur on theuse of 
mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of 
the right of peoples to self – determination. What does it relate to? First of all, the 
answer should be found in mercenaries’ activities in the second half of the previous 
century. Approximately from the forties of XX century the right of a nation 
(nationality) to self – determination belongs to the fundamental principles of the 
development of democracy, maintenance of peace and well – being all over the 
world.

However, Western European colonial Empires didn’t desire to lose sizable 
territories outward their metropolis and employed mercenaries in order to suppress 
national movement for self – determination against the colonial system. Therefore, 
the institution of mercenary was an instrument for preservation of the colonialism, 
hence it was considered positively from the point of view of the world society. 
Unlike the past centuries, when mercenaries took part mostly in military conflicts 
against armed people and formed an integral part of the military establishment 
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(on condition of the absence of a national army in the country), the mercenary’s 
image began to show a resemblance with a sadist killer of peaceful population, 
which struggled for political and economic independence [5].

Mercenary is a complicated and versatile phenomenon. Striving against 
mercenary must be a framework of political, social and economic activities. The 
following actions are of great significance for struggling mercenary: overcoming 
poverty, weapon production decrease, investments to poorly developed countries, 
the rule of law, peace and security values outreach, creating opportunities of self – 
realization for everyone.

Preventive measures are of great importance for striving mercenary (for 
example: prohibition to arrive to the countries conducting military operations), 
prosecution an enquiry of every evidence of mercenary in personal actions, 
irreversible amenability of mercenaries for their participation in hostilities [6; 
с. 111].

The research of the rule of law in overcoming mercenary according to valid 
international and domestic legal actsis essential for the study of amercenary 
phenomenon. The analysis of these legal acts enables us to outline the following:

– legal mechanism to combat mercenary according to the International 
Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, 
on the whole forms a mandatory ban on the recruitment, use, financing and training 
activities of mercenaries in countries, which joined the Convention. States Parties 
shall co – operate in the prevention ofthe offences set forth in the present 
Convention, particularly by:

a) taking all practicable measures to prevent preparations in their respective 
territories for the commission of those offences within or outside their territories, 
including the prohibition of illegal activities of persons, groups and organizations 
that encourage, instigate, organize or engage in the perpetration of such offences;

b) coordinating the talking of administrative and other measures as appropriate 
to prevent the commission of those offences.

– in accordance with the art 447 of the Criminal Code Of Ukraine, the 
recruitment, use, financing and training of mercenaries with the purpose ofthe use 
in military conflicts, hostilities or violent actions, aimed at the violent change or 
overthrow of the constitutional order, the seizure of state power, the obstruction 
of public authorities or violation of territorial integrity, and the use of mercenaries 
in armed conflict, war or act of violence – are punishable by imprisonment for 
a term of five to ten years[8].

Significant lack of modern legal framework to combat mercenary is that 
criminal proceedings against persons suspected of mercenary is initiated and 
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carried out by a government, where a mercenary was detained. Thus, the political 
component of this category of crimes is underestimated, while mercenaries are 
often killed in military conflicts or forgotten about after the end of war, if they 
represented the party that won. It is difficult to prove that a person has been 
specially recruited to participate in the conflict, but did not take part in it for his 
own political or religious beliefs.

Among effective, in our opinion, legal measures to combat mercenary the 
leading positions are occupied by the following:

– rational legal regulation limiting the spread of information in the media 
and TV programs about active hostilities and participation of mercenaries in 
conflicts. Set up of criminal liability for the actual proposal to be recruited;

– strengthening of criminal responsibility for mercenary;
– creating a legal mechanism for supervision of persons reasonably suspected 

of trying to be recruited solely in order to prevent this;
– establishing in the legislation financial assistance to former prisoners during 

rehabilitation;
– clarifying the legal regulation of the establishment and functioning of 

organizations with the goal of improving physical fitness and/or mastering 
weapons (especially if these organizations include former military men);

– strengthening the criminal liability for illegal possession and purchase of 
weapons;

– strengthening the criminal responsibility for participation in transnational 
criminal groups;

– creation of UN centers to fight the mercenary in the regions, which are 
pioneers in providing mercenary for military conflicts (such as Chechnya, 
Dagestan, Afghanistan). The competent persons of such centers would cooperate 
with local law enforcement and would control their activities;

– development of international cooperation in combating mercenary.
Thus, regarding the urgency of the problems and dangers of mercenary, all 

possible efforts must be made to reduce the incidence of mercenary for:
– strengthening international cooperation in combating mercenary;
– improving procedures to combat mercenary;
– development and systematization framework of regulations to combat 

mercenary.
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Є. о. Юрченко1

міжнАродне співробітниЦтво З питАнь 
ЗАпобігАннЯ втрАт культурниХ тА історичниХ 

ЦінностеЙ

Наразі загальновизнаним є твердження, що жодна держава не в змозі 
належно функціонувати та успішно розвиватися, опираючись виключно 
на розуміння власних інтересів, ігноруючи геополітичний контекст і тенден-
ції розвитку міжнародного співтовариства. Зокрема, питання попередження 
та протидії контрабанді історичних та культурних цінностей тією чи іншою 
мірою стосується практично усіх держав світу, є однією з головних проблем 
міжнародної політики в сфері культурного співробітництва. разом з тим 
вказану проблему не слід розглядати виключно в міжнародно – публічному 
аспекті, оскільки питання культурних та історичних цінностей зачіпають як 
інтереси держави або ряду держав, так і окремих приватних осіб, які на тих 

1 студент 5 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для служби безпеки 
україни Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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чи інших підставах виступають володільцями вказаних об’єктів. На під-
твердження вказаної тези достатньо навести приклади участі уНідруа 
в уніфікації міжнародного приватного права галузі культури. так, питання 
правового режиму переміщених культурних цінностей були предметом роз-
гляду на дипломатичній конференції, яка відбулася в римі 1995році, де роз-
глядався проект конвенції уНідруа про викрадені або незаконно вивезених 
культурних цінностях. Метою конвенції є вирішення моментів, пов’язаних 
з полегшенням повернення культурних цінностей. у ній, зокрема, зазнача-
ється, що впровадження в деяких державах механізмів, як, наприклад, від-
шкодування шкоди, необхідної для забезпечення повернення цінностей, ро-
биться тільки тоді, коли такі ж заходи здійснюються в інших державах. 
однак, враховуючи особливу цінність об’єктів, та публічний інтерес навко-
ло культурних та історичних цінностей, навіть, якщо останні перебувають 
на тому чи іншому праві у приватної особи, роль держави, а отже, і між-
державного співробітництва відіграє чи не ключову роль.

За інформацією сбу, лише на території сНд близько 30 організованих 
злочинних угруповань займаються контрабандним вивезенням культурних 
цінностей [1, с.30]. прозорість кордонів україни з білорусією, Молдовою та 
росією, а також поглиблення ринкових відносин між країнами, а відповідно 
поява нових ринків збуту та зростання у розвинених країнах цін на пред-
мети мистецтва, сприяють активізації кримінального бізнесу в цій сфері [2]. 

при цьому, безперечно, одного лише бажання певної держави поверну-
ти втрачені предмети культурної спадщини замало, адже досягнення пози-
тивних результатів у вирішенні проблем повернення та реституції культур-
них цінностей на міждержавному рівні об’єктивно передбачає як мінімум 
двосторонню співпрацю між країнами та досягненням ними спільних комп-
ромісних рішень. Загалом, міждержавні відносини, які стосуються боротьби 
з цими видами протиправних діянь, мають доволі специфічний характер. 
доволі часто вони ускладнюються, особливо в питаннях повернення неза-
конно вивезених цінностей. пояснюється це тим, що проблема захисту 
культурних цінностей стикається з інститутом права приватної власності, 
який далеко не одноманітно регулюється національними правовими норма-
ми. таким чином, можна констатувати, що виключно засобами криміналь-
ного права неможливо вести ефективну боротьбу з цими суспільно небез-
печним діяннями. 

обсяги, яких набув такий «чорний бізнес» викликали занепокоєння 
міжнародної спільноти уже на початку хх століття. одним з перших кроків, 
спрямованих на боротьбу з загрозами захисту національних культур та світо-
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вої культури в цілому, слід вважати ухвалену юНеско 5 грудня 1956 року 
рекомендацію щодо міжнародних принципів, які застосовуються під час 
археологічних розкопок. розділ V цього документа регламентує особливос-
ті боротьби з незаконними археологічними розкопками та незаконним ви-
везенням знайдених при розкопках предметів культури. Зокрема, у п.29 за-
значаеться, кожній державі-члену юНеско слід вживати з цією метою усіх 
необхідних заходів. в рекомендацію включено спеціальний підрозділ «по-
вернення археологічних цінностей до країн походження», у якому археоло-
гічні установи та музеї держав-членів юНеско закликаються співробітни-
чати для забезпечення повернення культурних цінностей, які стали об’єктами 
незаконних археологічних розкопок, а також нелегально вивезених пред-
метів [7, с.152–153; 10, с.114–125; 14, с.101–114].

більш ґрунтовно вказана проблема розглядається в рекомендації юНес-
ко про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному вивезен-
ню, ввезенню та передачі права власності на культурні цінності від 19 лис-
топада 1964 р. рекомендація, зокрема у пункті 16 зазначає, що держави-
учасниці, служби охорони культурних цінностей, музеї та інші компетентні 
установи повинні співпрацювати для того, щоб забезпечити чи полегшити 
реституцію та повернення законному власнику або в країну, з якої незакон-
но вивезені культурні цінності. при цьому реституція або повернення куль-
турних цінностей повинні здійснюватися у відповідності з чинним законо-
давством країни, на території якої вони знаходяться [6, с.160–163; 9, с.139–
144; 13, с.137–146].

логічним продовженням базових ідеї, закладених в рекомендації, виступає 
конвенція юНеско про заходи, спрямовані на заборону і запобігання неза-
конному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цін-
ності від 14 листопада 1970 року [5, с.119–128; 8, с.60–69;11, c.57–74].

конвенція є першим найбільш ґрунтовно розробленим міжнародно-пра-
вовим актом, котрий закріпив тенденції розвитку світового суспільного ба-
чення на проблему збереження культурної спадщини з даного питання та 
концентрував у собі нелегкий компроміс між розвинутими країнами та 
країнами, що розвиваються. перш за все, особливого значення набули по-
ложення щодо обов’язку виконання країнами-учасницями приписів акту.

серед інших важливих положень конвенції слід відмітити зобов’язання 
країн-учасниць забезпечувати на своїй території через компетентні органи 
належні умови для охорони та збереження культурних цінностей, їх захист 
від розкрадання та незаконної торгівлі, заходів з метою перешкоджання не-
легальному вивезенню за межі її території.
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водночас міститься зобов’язання щодо забезпечення дієвого контролю 
щодо заборони ввезення до країни культурних цінностей, які вивезені з те-
риторії інших держав з порушеннями встановленого порядку вивезення. 
Зокрема,у статті 6 мова йде про заборону вивезення чи ввезення предметів 
культури без спеціального дозволу. а відповідно до статті 7 вказаної кон-
венції, незаконно вивезені цінності підлягають якомога швидшій реституції 
законним власникам, в разі їх виявлення обов’язком держави є встановлен-
ня походження цих предметів та інформування відповідних органів іншої 
держави.

для врегулювання питань реституції культурних цінностей, втрачених 
внаслідок нелегального експорту та незаконного присвоєння, важливими 
є регіональні міжнародно-правові акти. одним з таких актів є Європейська 
конвенція про правопорушення, які пов’язані з культурними цінностями від 
23 червня 1985 року [12].

Новим внеском європейської конвенції 1985 року є закріплення ролі 
слідчих та судових органів держав-учасниць, вказівка на необхідність їхньої 
співпраці у процесі розшуку та реституції незаконно вивезених культурних 
цінностей. так, у статті 8 вказується, що сторони повинні забезпечити ви-
конання доручень судових органів іншої сторони (надісланих їй компетент-
ними органами), які мають своїм об’єктом провадження або передачу речо-
вих доказів, справ, документів. також сторони забезпечують виконання 
доручень щодо ведення судового процесу з метою накладення арешту або 
повернення культурних цінностей, переданих на територію сторони, до якої 
звернена вимога внаслідок правопорушення.

сторони мають забезпечити виконання судових рішень щодо правопо-
рушень, пов’язаних з культурними цінностями. слід зауважити, що поки не 
існує ефективних конвенцій, які б пропонували більш визначені формулю-
вання.

цього досягти важко, тим більше в широких міжнародних рамках, де 
рішення повинні прийматися якщо не одностайно, то, у всякому разі, з ура-
хуванням думки різних правових систем. Зрозуміло, що необхідно прагнути 
до укладання таких конвенцій, але, на наш погляд, у даний час для україни 
було б більш корисним спробувати захистити окремі, чітко визначені кате-
горії цінностей і робити це краще за допомогою регіональних угод. 

так, 28 вересня 2001 р. в рамках сНд було підписано угоду про виве-
зення та ввезення культурних цінностей [3]. ця угода дає визначення куль-
турних цінностей, до котрих, згідно статті 1, відносяться цінності релігій-
ного або світського характеру чи їхні колекції, які розглядаються кожною 
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з держав-сторін як такі, що мають значення для історії, культури, мистецтва, 
науки та підпадають під дію законодавства держав-сторін про вивезення 
і ввезення культурних цінностей. угода регулює питання перевезення пред-
метів через митний кордон держави: таке вивезення можливе лише за на-
явності спеціального дозволу, а також цінності підлягають обов’язковому 
декларуванню. Заходи, передбачені цією угодою, покликані запобігати не-
законному вивезенню культурних цінностей з територій країн сНд.

Ще одним важливим кроком, спрямованим на створення дієвих механіз-
мів регіональної співпраці в даній сфері між країнами пострадянського 
простору стала угода про співробітництво держав-учасниць сНд у бороть-
бі з розкраданнями культурних цінностей і забезпеченні їхнього повернення, 
укладена в душанбе 5 жовтня 2007 року [4]. угода стверджує зобов’язання 
країн-учасниць вживати усіх можливих заходів для перешкоджання крадіж-
кам, незаконним збуту, придбанню та вивезенню культурних цінностей, 
а також незаконним археологічним розкопкам, вести спеціальний реєстр 
викрадених предметів культури з їх детальним описом, інформувати компе-
тентні органи сторін про факти крадіжок таких предметів, здійснювати 
відповідні дії для виявлення таких предметів на власній території за запи-
тами іншої сторони та співпрацювати у поверненні викрадених та незакон-
но вивезених культурних цінностей.

варто підсумувати, що міжнародне співтовариство впродовж останньо-
го часу акумулювало вагомий досвід співпраці у питаннях запобігання ви-
краденням та незаконному привласненню культурних цінностей, протидії 
незаконній торгівлі ними, а також щодо сприяння поверненню та реституції 
національних надбань культури до країн їхнього походження. україна ви-
ступає учасником міжнародної співпраці з вирішення цих проблем як на 
багатосторонніх, так і на двосторонніх засадах. разом з тим слід констату-
вати той факт, що україні слід продовжувати інтеграцію в світовий та євро-
пейський культурний простір з метою досягнення нових компромісних рі-
шень та реального фізичного повернення до країн походження визначних 
культурних цінностей, бо саме вони відображають національну ідентичність, 
зв’язок минулого з майбутнім, а також багатовікову історію розвитку сус-
пільства та держави. 
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і. о. Якименко1

Щодо міжнАродно-прАвового ЗАХисту прАв 
жінок Або гендернА дискримінАЦіЯ

повага до прав людини – один із головних принципів міжнародного 
права. Зобов’язання держав гарантувати дотримання повного обсягу прав 
і свобод є незаперечним фактом. іншим, не менш головним принципом між-
народного права, є принцип заборони дискримінації. принцип недискримі-
нації ґрунтується на загальних та основоположних ідеях гуманності, спра-
ведливості, рівності. Заборона дискримінації є загальновизнаною нормою 
сучасного міжнародного права, яка має змішаний договірно-звичаєвий ха-
рактер, оскільки вона визнається більшістю держав, незалежно від їх рівня 
соціально-економічного розвитку. в протоколі 12 до Європейської конвен-
ції про основоположні свободи визначається загальна заборона дискриміна-
ції: «…всі особи є рівними перед законом і мають право на рівний захист за 
законом», «.. здійснення будь якого передбаченого законом права забезпечу-
ється без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад, за ознакою статі, 
раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, націо-
нального чи соціального походження, належності до національної меншини, 
майнового стану, народження або за іншою ознакою» [1]. 

поняття дискримінації є комплексним, воно різниться за формами ви-
яву, чисельністю підстав, ознаками. Зокрема однією із ознак, що лягають 
в підстави дискримінації, є стать людини.

На жаль, жінки і чоловіки у суспільній практиці, не є рівними. однією 
із причин є історично складені традиції нерівності, які глибоко вкоренилися 
в свідомості людей. витоки гендерної дискримінації можна віднайти ще 
в стародавні часи, коли вчені чи політики прикривали нерівноправне поло-
ження жінки в суспільному житті розмовами про неповноцінність її як іс-
тоти, що відображено в філософських працях того часу. З того часу ситуація 
змінилась, але все ж питання ущемлення жіночих прав залишається акту-
альною.

Міжнародні оцінки загального несприятливого становища жінок в укра-
їні стабільно демонструють, що жінки стикаються з дискримінацією в різних 
сферах суспільного життя. індекс ґендерної рівності програми розвитку 
організації об’єднаних Націй від 2014 року, який вимірює «ступінь, до якої 

1  студент 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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національні досягнення в галузі репродуктивного здоров’я, розширення прав 
і можливостей та участі на ринку праці нівелюються ґендерною 
нерівністю»,дає україні 0,326 бали з рейтингом 83 – я із 187 оцінюваних 
країн. Звіт всесвітнього економічного форуму «глобальний ґендерний роз-
рив» від 2014 року, що вимірює ґендерний розрив участі в економіці, полі-
тичному житті, освіті та охороні здоров’я, віддає україни 56 – е місце зі 142 
країн [2, с. 52]. ці дані свідчать про те, що проблема дійсно існує, а поло-
ження законодавства не завжди діють ефективно, а деякі з них взагалі не 
відповідають принципу гендерної рівності. 

гендерна дискримінація може бути як прямою, так і непрямою. пряма 
дискримінація за ознакою статі означає менш сприятливе ставлення до лю-
дини через її стать. Непряма дискримінація відбувається тоді, коли формаль-
но нейтральні правила, практика ставлять особу жіночої статі або групу 
жінок у невигідне становище у порівнянні з іншими. 

принцип недискримінації за ознаками статі характеризується недоско-
налістю механізму забезпечення рівності жінок та чоловіків в усіх сферах 
суспільного життя.в конституції україни закріплено лише загальне прави-
ло рівності людей за різними ознаками, хоча є чинними різні нормативно-
правові акти, зокрема Зу «про забезпечення різних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», Зу «про засади запобігання та протидії дискримінації», 
функціонує експертна рада з питань розгляду звернень громадян за фактами 
дискримінації за ознаками статі. проте такий механізм захисту є недостатнім. 
саме тому міжнародне співробітництво має вирішальний вплив на інститут 
захисту прав жінок. 

розвиток цього інституту почався із закріплення на міжнародній арені 
найактуальніших питань прав жінок, а саме питань праці та відпочинку. 
Міжнародна організація праці на початку XX століття прийняла ряд важли-
вих нормативних актів, які були спрямовані на всебічний захист прав жінок 
в трудовій сфері. Зокрема, конвенція щодо праці жінок у нічний час від 
29 жовтня 1919 року та рекомендація щодо праці жінок у нічний час у сіль-
ському господарстві від 25 жовтня 1921 року, конвенція про нічну працю 
жінок у промисловості –регулювали проблеми нічної праці жінок, заборо-
няли їх залучення до роботи на підприємствах у такий час, надавали їм 
достатній термін для відпочинку. ряд інших актів був також спрямований на 
забезпечення дотримання прав жінок, враховуючи їх фізіологічні особли-
вості, наприклад,рекомендація щодо захисту жінок і дітей від сатурнізму, 
прийнята 29 жовтня 1919 року, яка забороняє працю жінок на певних ви-
робництвах, що можуть бути небезпечними для функцій материнства. 
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іншим досягненням в сфері недискримінації за ознаками статі завдячу-
ють організації об’єднаних Націй. в преамбулі до статуту ооН зазнача-
ється загальний принцип рівноправності чоловіків і жінок. цією організа-
цією в подальшому було прийнято комплекс міжнародних нормативно-пра-
вових актів, що регулювали питання жінок в різних сферах життя. 
положення про заборону оплату праці жінок нижче ніж у чоловіків на під-
ставі гендерної дискримінації закріплено конвенцією про нічну працю жінок 
1948 року, політичні права жінки обирати та бути обраною проголошувались 
конвенцією про політичні права жінок у 1952 році. конвенція про згоду на 
вступ у шлюб, мінімальний шлюбний вік і реєстрацію шлюбів 1962 року, 
конвенція про громадянство заміжньої жінки 1957 року здійснили регулю-
вання окремих питань сімейного становища жінки. 

особливе місце займає конвенція ооН про ліквідацію усіх форм дис-
кримінації щодо жінок, що була прийнята 1979 року. конвенція відобразила 
новий етап у регулюванні питання відношення чоловік-жінка, а визначальні 
положення акту переросли у міжнародні стандарти. Зазначений документ 
вперше законодавчо трактував поняття «дискримінація щодо жінок» як 
«будь-яке розрізнення, виняток або обмеження за ознакою статі, спрямовані 
на ослаблення чи зведення нанівець визнання, користування або здійснення 
жінками, незалежно від їх сімейного стану, на основі рівноправності чоло-
віків і жінок, прав людини та основоположних свобод у політичній, еконо-
мічній, соціальній, культурній, громадській або будь-якій іншій галузі»[3]. 
в даному випадку можна чітко прослідкувати колізію між національним та 
міжнародним законодавством, оскільки Зу «про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків» визначає дискримінацію як дію чи без-
діяльність, що виражають в будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за 
ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють 
визнання, користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод 
людини для жінок і чоловіків[4]. тобто, якщо в міжнародному праві понят-
тя трактується як будь-яке розрізнення, то національне право розглядає його 
як дію або бездіяльність, що звужує можливі форми дискримінації. 

вперше у цій конвенції на рівні міжнародних норм наголошувалось на 
відповідальності урядів за дискримінацію жінок, їх зобов’язання щодо за-
хисту прав осіб жіночої статі: вони не лише проголошувались, але і визна-
чався конкретний механізм її реалізації. причому не лише в суспільній, але 
й у приватній сфері, тобто за дискримінацію в родині. 

конвенція містить три загальні зобов’язання держав, які реалізуються 
комплексно. перше зобов’язання – захист жінок від дискримінації з боку 
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державної влади, судових органів, підприємств, установ, організацій будь-
яких форм власності під загрозою застосування санкцій чи інших примусо-
вих заходів. друге зобов’язання – виконання різних програм, стратегій, які 
будуть ефективно покращувати фактичне становище жінок. третє 
зобов’язання – розв’язання проблем, що пов’язані з гендерними стереоти-
пами, стосуються відносин між чоловіками та жінками. 

З 1975 року проводились всесвітні конференції зі становища жінок. 
перша всесвітня конференція ооН прийняла декларацію про рівноправ-
ність жінок і їх внесок у розвиток миру, всесвітній план дій, що містив за-
клики до справедливого суспільного життя, де і чоловіки, і жінки будуть 
жити в рівноправ’ї. 

На пекінській конференції, яка була проведена 1995 р., було прийнято 
пекінську декларацію та платформу дій [5]. саме на основі цих документів 
було прийняті рекомендації національним урядам до розробки спеціальних 
програм та стратегій, які б забезпечили рівноправ’я жінок та чоловіків у ре-
алізації їх прав. у платформі дій виділено 12 найважливіших проблемних 
областей, в яких криються головні перешкоди на шляху до прогресу жінок, 
що вимагають прийняття конкретних заходів з боку урядів і громадянського 
суспільства:жінки і злидні; освіта та професійна підготовка жінок; насиль-
ство над жінками; інституційні механізми поліпшення становища жінок; 
жінки і права людини та інші. За пекінською платформою дій, уряди різних 
держав зобов’язались включати гендерний аспект у всі галузі державного 
життя, інститути, в порядок прийняття рішень, тобто це означало, що до 
прийняття рішень або виконання планів завжди необхідно проводити аналіз 
їх наслідків як для жінок, так і для чоловіків, а також аналіз потреб жінок 
і чоловіків. 

підбиваючи підсумок, можна сказати, що на міжнародній арені питання 
захисту жінок нормативно врегульовано, але механізм виконання зобов’язань 
україни, взятих за міжнародними договорами, залишає бажати кращого. 
Міжнародні стандарти рівності чоловіків і жінок передбачають проведення 
комплексних нормотворчих заходів з прийняття спеціальних нормативно-
правових актів, імплементації в національне законодавство всіх необхідних 
принципів та норм, які забезпечують гідне становище осіб жіночої статі. 

вирішення проблем становища жінки в світі потребують рішучих та 
активних дій, які почати виконувати потрібно саме на національному рівні. 
Зокрема, необхідно проводити активну роботу з ліквідації гендерних сте-
реотипів, розширення простору для особистісного зростання людини без 
зважань на її статеву належність. окрім цього, доцільно здійснювати ціле-
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спрямовану освітню та громадську роботу з роз’яснення законодавства 
україни та положень міжнародних договорів, забезпечувати реалізацію 
державних програм, які спрямовані на гарантування прав жінок, інтересів 
сім’ї, заборони ущемлення прав соціально незахищених верств населення. 
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А. в. Якимович1

окремі питАннЯ ЮрисдикЦіЇ міжнАродного 
кримінАльного суду

ідея створення наднаціональної судової установи, основною функцією 
якої стало б притягнення до відповідальності за вчинення злочинів проти 
миру, людяності, порушення правил і звичаїв війни, виникла ще після пер-
шої світової війни. вдруге ця ідея набула привабливості після другої світо-
вої війни, і навіть була реалізована у діяльності Нюрнберзького та токій-
ського трибуналів. проте установи, створені ad hoc, припинили свою діяль-
ність відразу після винесення рішення, а актуальність названої проблеми 

1 студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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зростала. протистояння провідних держав в рамках холодної війни не да-
вало можливості досягти консенсусу та напрацювати єдиний документ, що 
задовольняв би всі сторони. лише в 1998 році в рамках роботи спочатку 
спеціального, а потім підготовчого комітету було створено римський статут 
Міжнародного кримінального суду. цей документ відразу ж був розкрити-
кований представниками кНр, сШа, рФ [1]. досить значна кількість держав 
хоч і підписали римський статут, проте не ратифікували, мотивуючи це тим, 
що його положення суперечать конституціям цих держав.

у 1918 р. відбулася в римі дипломатична конференція під егідою ооН 
прийняла римський статут Міжнародного кримінального суду (далі –суд). 
у роботі конференції взяли участь делегації 160 держав. За прийняття ста-
туту проголосували 120 держав, включаючи росію. двадцять одна держава 
утрималося, і сім проголосували проти. Найбільш активно за обмеження 
повноважень суду виступали сШа. суд був заснований як постійний орган, 
що володіє юрисдикцією щодо осіб, відповідальних за найсерйозніші зло-
чини, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства. при 
цьому мова йде тільки про ті злочини, які перелічені в статуті. Міжнародний 
кримінальний суд не підмінює кримінальні суди держав.

свої функції суд може здійснювати на території будь-якої держави-
учасника статуту, а на основі спеціальної угоди і на території будь-якої іншої 
держави[2]. суд є самостійним міжнародним органом. він володіє міжна-
родною правосуб’єктністю. відносини суду з ооН будуть регулюватися 
його угодою з цією організацією. Місцем перебування є гаага.

статут представляє великий за обсягом (126 статей) і досить складний 
документ. пояснюється це рядом причин. він містить положення, що від-
носяться до матеріального і процесуального кримінального права, судового 
устрою, співробітництва держав, що забезпечують діяльність суду.

юрисдикція суду обмежена найбільш серйозними злочинами, що зачіпають 
інтереси міжнародного співтовариства в цілому. до таких злочинів віднесено: 
геноцид, злочини проти людяності, військові злочини і агресія. держави пішли 
шляхом обмеження кола злочинів, що відносяться до юрисдикції суду. 

Міжнародний кримінальний суд здійснює свою юрисдикцію, якщо: 
ситуація, при якій були здійснені одне або декілька злочинів, передається 
прокурору державою-учасницею; прокурор почав розслідування за власною 
ініціативою.

Здійснення юрисдикції в таких випадках можливе за умови, що мова йде 
про держави, які є учасниками статуту або визнали його юрисдикцію і від-
носяться до однієї з наступних категорій: 
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а) держава, на території якого відповідні дії мали місце;
б) держава, громадянином якої є звинуваченим обличчя.
ці вимоги не відносяться до нагоди представлення ситуації прокурору 

радою безпеки відповідно до гл. VII статуту ооН «дії щодо загрози миру, 
порушень миру та актів агресії»[3].

суд повинен визнати справу, що не підлягає його юрисдикції в наступних 
випадках:

а) справу було розслідувано або порушено кримінальне переслідування 
державою, яка володіє відносно нього юрисдикцією. виняток становлять 
випадки, коли держава не бажає або не здатна здійснити розслідування або 
кримінальне переслідування належним чином; 

б) справа була розслідувана державою, і вона вирішила не переслідува-
ти відповідну особа. виняток становить випадок, коли таке рішення є ре-
зультатом небажання або неспроможності держави розпочати кримінальне 
переслідування належним чином;

в) особа була вже судима за відповідні дії, і повторний розгляд її справи 
неприпустимо в силу принципу «не можна судити двічі за одне й те саме»;

г) злочин не досить тяжкий, щоб бути предметом розгляду в суді (ст. 
17).

традиційно виділяють такі складові юрисдикції міжнародних судових 
установ: 

а) Ratione materiae – окреслює коло питань (в даному випадку – злочи-
нів), на які поширюється юрисдикція суду; 

б) Ratione personae – визначає коло осіб, справи щодо яких можуть роз-
глядатись, і які можуть бути притягнені до відповідальності; 

в) Ratione temporis – стосується часових рамок, в яких мало бути здій-
снено діяння, що розглядається.

Якщо звернутись безпосередньо до рішень Міжнародного криміналь-
ного суду, то в своїх рішеннях він визнає чи не визнає за собою юрисдик-
цію на основі відповідності часовим, матеріальним (предметним), 
суб’єктним та територіальним (ratione loci) критеріям. За ст. 19 статуту 
суд повинен упевнитися в тому, що він володіє юрисдикцію щодо справи, 
що знаходиться на його розгляді. юрисдикція суду може бути опротесто-
вана, а спір про наявність чи відсутність юрисдикції вирішується самим 
судом.

предметна юрисдикція Міжнародного кримінального суду визначе-
на ст. 5 римського статуту. так, юрисдикція суду поширюється на такі 
злочини: а) злочин геноциду; б) злочини проти людяності; в) воєнні зло-
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чини; г) злочин агресії [3]. події, що відбулися в україні з листопада 2013 
по лютий 2014 року, можна кваліфікувати як злочини проти людяності, а з 
березня 2014 року – як злочин агресії. у розумінні статуту названий термін 
«злочини проти людяності» означає: a) вбивство; б) винищення; в) поне-
волення; г) депортація або насильницьке переміщення населення; д) пере-
міщення у в’язницю або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи 
і порушення основоположних норм міжнародного права; е) катування; 
ж) зґвалтування, обернення в сексуальне рабство, примус до проституції, 
примусова вагітність, примусова стерилізація або будь-які інші форми 
сексуального насильства порівнянної тяжкості; и) переслідування будь-якої 
ідентифікованої групи або спільноти за політичними, расовими, національ-
ними, етнічними, культурними, релігійними, гендерними, або іншими 
мотивами, які повсюдно визнані неприпустимими згідно з міжнародним 
правом; к) насильницьке зникнення людей; л) злочин апартеїду; м) інші 
нелюдські діяння аналогічного характеру, які полягають в умисному запо-
діянні сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень або серйоз-
ної шкоди психічному або фізичному здоров’ю.

часова юрисдикція визначена ст. 11 римського статуту та обмежена 
моментом набуття чинності статутом[4]. За ст. 126 статуту він набирає чин-
ності в перший день місяця, наступного після здачі на зберігання генераль-
ному секретарю ооН 60 – ї ратифікаційної грамоти або документа про 
прийняття, затвердження або приєднання. римський статут набув чинності 
1 липня 2002 р.

у випадку з україною ідея визнання юрисдикції Міжнародного кри-
мінального суду пов’язана не стільки з нездатністю чи небажанням про-
водити належний судовий розгляд (хоча адекватність і об’єктивність 
судової системи викликає доволі серйозні сумніви), а з бажанням надати 
цьому рішенню відповідної ваги в очах світової спільноти. практика 
Міжнародного кримінального суду має приклади поширення юрисдикції 
і на ті держави, що не є учасниками статуту – ситуація в кот-д’івуарі 
(ICC– 02/11): 18 квітня 2003 р. [5]. республіка кот-д’івуар, яка не є дер-
жавою-учасником статуту, подала заяву відповідно до ч. 3 ст. 12 статуту 
про прийняття юрисдикції суду за злочини, скоєні на її території після 
подій 19 вересня 2002 р. і, крім того, «на невизначений період часу» [6]. 
ця декларація була підписана Мамаду бамбою, міністром закордонних 
справ уряду колишнього президента лорана гбагбо. 14 грудня 2010 р. 
президент, прокурор та секретар суду отримали листи від алассана 
уаттара, як новообраного президента кот-д’івуару, що підтверджували 
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збереження актуальності декларації 18 квітня 2003 р. та здійснення кра-
їною повної співпраці з судом [7].

отже, з огляду на вищевикладене, можна дійти висновку, що Міжна-
родний кримінальний суд як міжнародна установа покликаний забезпечу-
вати притягнення до відповідальності осіб, що здійснюють злочини гено-
циду, апартеїду, злочини проти людяності та військові злочини. З огляду 
на комплементарний характер його діяльності провадження за певною 
справою у Міжнародному кримінальному суді порушується лише за умови 
неможливості чи небажання держави здійснювати провадження у рамках 
національної судової системи, що може бути викликане як різноманітними 
перешкодами належному судочинству, так і банальним руйнуванням судо-
вої системи.
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р. в. Ян1

проблемА виЗнАннЯ ЮридичноЇ сили 
і прАвовиХ нАслідків в реЗультАті уклАдАннЯ 

норм «м’Якого» міжнАродного прАвА

в сучасному світі на міжнародно-правовій арені все більшого розпо-
всюдження набувають акти так званого «м’якого» міжнародного права. од-
нак, їх юридична природа досі залишається невизначеною, оскільки одні 
юристи-науковці вважають зазначені акти такими, що створюють юридичні 
наслідки для сторін, що їх уклали, тоді як інші дотримуються протилежної 
точки зору. саме тому дослідження питання укладання договорів «м’якого 
права» на сьогодні є актуальним завданням і потребує врегулювання з боку 
міжнародного співтовариства.

існує багато точок зору, стосовно юридичної сили та природи «м’якого» 
міжнародного права. дослідженням зазначеного питання займались такі 
відомі юристи, як р. р. бекстер, Є. а. Зайцева, к. чинкін та інші. першочер-
говому розгляду підлягає питання юридичної обов’язковості актів «м’якого 
права», однак не менш важливою є проблема формального визначення норм 
даного виду права.

погляди на означену проблему можна умовно поділити на три категорії. 
одні юристи (в. в. Мицик, М. Н. Шоу) розглядають документи, укладені 
в порядку»м’якого права»у формі рекомендаційних норм, які виконують 
функцію базису для укладання більш важливих та формально-визначених 
документів, тобто є, свого роду, правовим підґрунтям, що може запровадити 
нові положення, які в подальшому можуть знайти відображення у правових 
нормах, зокрема міжнародних договорах. ця точка зору представляє інтерес, 
однак на практиці не так часто буває, щоб норми «м’якого права» згодом 
трансформувалися у «право тверде», тому подальше вивчення зазначеної 
проблеми призвело до появи іншої думки вчених-юристів.

представники другого підходу, зокрема к. а. бекяшев, з цього приводу 
зазначають, що хоча зазначені норми і сприймаються як рекомендаційні, 
однак певну обов’язковість, в першу чергу для тих сторін, що домовляють-
ся між собою на підставі норм «м’якого» міжнародного права,мають і саме 
тому можуть створювати юридичні наслідки. однак, ця точка зору теж не 
досконала, оскільки оформлення такого роду документів, їх опрацювання, 

1 студент 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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наявність великої кількості оціночних понять у їх тексті – все це свідчить 
про невідповідність такого роду документів міжнародним стандартам, 
а отже, не може вважатися повноцінною правовою нормою.

Можна визначити ще одну категорію науковців, що не погоджуються 
з поглядами попередніх двох. представником даної точки зору є к. чинкін, 
який у своїх працях поєднав два попередні підходи на поставлену проблему 
і дійшов висновку, що: «м’яке» міжнародне право за своєю природою є дво-
яким. це означає, що його акти можна поділити на ті, укладання яких має 
наслідком встановлення міжнародних зобов’язань і, відповідно, створення 
юридичних наслідків,та на ті, прийняття та, як наслідок, недодержання яких 
не вважатиметься порушенням.

стосовно формального визначення норм «м’якого права», то це питання 
теж залишається дискусійним, оскільки квазіправовий характер його норм 
не дозволяє віднести положення «м’якого права» до джерел права міжна-
родного.

однак, слід взяти до уваги той факт,що норми «м’якого права» можуть 
виступати частиною комплексного механізму правового регулювання між-
народних правовідносин. оскільки їх правовий статус остаточно не визна-
чено, не можна стверджувати, що держави не можуть посилатися на них під 
час вирішення своїх спорів. однак, не можна також наполягати і на проти-
лежному.

На підставі викладеного виникає питання, чи є «м’яке» міжнародне 
право позитивним явищем, що допомагає суб’єктам більш гнучко та повно 
вирішити питання співробітництва і співіснування, чи навпаки, «м’яке» 
право дезорієнтує світову спільноту у регулюванні зазначених питань?

однозначної відповіді на це питання дати не можна. до того ж, оскільки 
таке явище постійно розвивається і набуло широкого поширення в практиці, 
заперечувати його було б безглуздо. саме тому доцільно вважати, що «м’яке» 
міжнародне право діє там, де врегулювання відносин неможливе шляхом 
укладання договорів, вирішення спорів іншими засобами і жорсткої регла-
ментації поведінки суб’єктів міжнародного права. тож оскільки дія норм 
зазначеного правового явища не підкріплена обов’язковістю їх додержання 
, можна стверджувати, що «м’яке» право сприяє розвитку довірчих відносин 
між суб’єктами міжнародного права, що не може не вплинути позитивно на 
відносини між суб’єктами міжнародного права.

науковий керівник: Яковюк і. в. д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжна-
родного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.



471

д. с. Яцкевич1

міжнАродні Зобов’ЯЗАннЯ укрАЇни у сФері 
свободи мирниХ ЗібрАнь

питання мирних зібрань є одним з актуальних для всього світового 
співтовариства. За відсутності базового національного закону у цій сфері, 
україна взяла на себе низку міжнародних зобов’язань з названого питання. 
так, зокрема,Європейський суд з прав людини у справі «вєренцов проти 
україни» (Заява № 20372/11) встановив порушення статей 7 і 11 Європейської 
конвенції з прав людини і основоположних свобод, що випливають із зако-
нодавчої прогалини, яка стосується свободи зібрань і залишається в україн-
ській правовій системи протягом більше двох десятиліть. беручи до уваги 
структурний характер проблем, розкритих у цій справі, суд підкреслює, що 
терміново повинні бути здійснені конкретні реформи в законодавстві укра-
їни та адміністративній практиці з метою приведення законодавства та 
практики у відповідність із висновками суду [4].

стаття 19 конституції україни зобов’язує органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб діяти лише на під-
ставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та 
законами україни. частина перша статті 92 конституції україни встанов-
лює, що винятково законами україни визначаються права і свободи люди-
ни і громадянина, гарантії цих прав і свобод. стаття 75 конституції укра-
їни визнає єдиним органом законодавчої влади в україні парламент – вер-
ховну раду україни. Згідно з конституцією україни, Законом україни «про 
місцеве самоврядування в україні» міська, сільська та селищна ради 
є органами місцевого самоврядування, а не органами законодавчої влади. 
таким чином, жодним нормативно-правовим актом органу місцевого само-
врядування не можуть встановлюватись права і обов’язки людини і грома-
дянина, в тому числі у сфері свободи зібрань [2]. верховний суд україни 
у постанові від 3 березня 2014 року № 5–49кс13 зазначив, що «Не забез-
печують достатніх правових підстав регулювання організації та проведен-
ня демонстрацій і правила, запроваджені органами місцевого самовряду-
вання; причина та сама – відсутність загального акта парламенту (спеці-
ального закону), на підставі якого можна розробляти документи органів 
місцевої влади» [7].

1  студент 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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аналогічна позиція викладена у постанові вищого адміністративного 
суду україни від 17 квітня 2014 р. у касаційному провадженні 
№к/800/10127/14: «суд першої інстанції обґрунтовував задоволення позо-
вних вимог положеннями порядку, щодо необхідності завчасного (за 10 
днів) сповіщення державних органів про проведення мирних зібрань та 
обов’язкової наявності у повідомленні підписів всіх організаторів зібрань, 
однак не врахував, що такий порядок встановлює додаткові обмеження 
права на мирні зібрання, що суперечить конституції україни та вимогам 
конвенції». 

крім того, в п. 54 рішення Європейського суду з прав людини у справі 
«вєренцов проти україни» (2013), зазначено, що процедури, запроваджені 
місцевими органами влади для регулювання організації та проведення не-
державних масових громадських заходів у їхніх конкретних регіонах, не 
забезпечують достатніх правових підстав за відсутності загального акта 
парламенту, на основі якого можна було б розробляти документи місцевих 
органів влади». З такою позицією Європейського суду з прав людини вищий 
адміністративний суд україни також погоджується у «довідці щодо вивчен-
ня та узагальнення практики застосування адміністративними судами за-
конодавства та під час розгляду та вирішення впродовж 2010–2011 років 
справ стосовно реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, 
демонстрації тощо)» [4]. стаття 38 Закону україни «про місцеве самовря-
дування в україні» надає можливість органам місцевого самоврядування, до 
яких відносяться і виконкоми відповідних рад, ухвалювати рішення щодо 
зібрань [3]. але такі рішення можуть стосуватися лише дій комунальних 
служб та інших підрозділів органів місцевого самоврядування, необхідних 
для проведення мирних зібрань, а також установлення обмежень у порядку 
статті 182 кодексу адміністративного судочинства україни. відтак рішення 
органів місцевого самоврядування, які встановлюють нові обов’язки, що не 
передбачені чинним законодавством україни, не відповідають частині першій 
статті 92 конституції україни і не підлягають застосуванню. На жаль, від-
сутність окремого закону, який мав би деталізувати зазначену норму кон-
ституції, відкриває органам місцевого самоврядування широке поле для 
втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань. 

у довідці за квітень 2012 року вищого адміністративного суду україни 
щодо вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними 
судами законодавства та під час розгляду та вирішення впродовж 2010–
2011 років справ стосовно реалізації права на мирні зібрання (збори, мітин-
ги, походи, демонстрації тощо) зазначено: «у судовій практиці під час ви-



473

рішення справ щодо обмеження права на мирні зібрання мають місце ви-
падки застосування порядку організації і проведення зборів, мітингів, 
вуличних походів і демонстрацій, встановленого указом президії верховної 
ради срср від 28 липня 1988 року № 9306 «про порядок організації і про-
ведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в срср». такий 
підхід судів є помилковим. оскільки норми цього указу встановлюють до-
звільний (реєстраційний) порядок проведення мирних зібрань та надають 
право органам влади і місцевого самоврядування заборонити їх проведення, 
у той час як норми конституції україни передбачають повідомний порядок 
проведення зібрань (шляхом сповіщення органів влади) та надають повно-
важення заборонити проведення мирного зібрання тільки суду, зазначений 
акт не підлягає застосуванню судами під час вирішення справ» [8].

дана позиція підтверджується і в рішеннях Європейського суду з прав 
людини. Зокрема, у пункті 54 у справі «вєренцов проти україни» суд зазна-
чає: «дійсно, конституція україни передбачає певні загальні правила щодо 
можливих обмежень свободи зібрань, але ці правила вимагають подальшо-
го розвитку у національному законодавстві. Єдиним існуючим документом, 
що визначає такий порядок, є указ 1988 року, положення якого не є загально-
прийнятними в якості належної процедури проведення демонстрацій, яка 
передбачає, як це підтверджується практикою національних судів, інший 
порядок, ніж той, що визначений у конституції україни. Насправді, тоді як 
конституція україни вимагає завчасного повідомлення органів влади про 
намір провести демонстрацію та закріплює, що будь-яке його обмеження 
може встановлюватися лише судом, указ 1988 року, розроблений відповідно 
до конституції срср 1978 року, передбачає, що особи, які бажають про-
вести мирну демонстрацію, повинні отримати дозвіл від місцевих органів 
влади, які також мають право заборонити будь-яку таку демонстрацію. З пре-
амбули указу зрозуміло, що він був призначений для абсолютно інших цілей, 
а саме – надання органами влади засобів для висловлення своїх поглядів на 
користь певної ідеології лише деяким категоріям осіб, що саме по собі є не-
сумісним з самою суттю свободи зібрань, що гарантується конституцією 
україни». у пункті 55 вищезазначеного рішення Європейський суд з прав 
людини зазначає, що «…як загально визнано, постанова верховної ради 
україни «про порядок тимчасової дії на території україни окремих актів 
законодавства союзу рср» стосується тимчасового застосування законодав-
ства радянського союзу, і досі парламентом україни не було введено в дію 
жодного закону, який би регулював порядок проведення мирних демонстра-
цій» [4].



474

у пункті 23 у справі «Шмушкович проти україни» Європейський суд 
з прав людини зазначає: «київський апеляційний адміністративний суд за-
значив, що указ 1988 року суперечить конституції україни, оскільки він 
вимагає від організаторів отримання дозволу на проведення демонстрації та 
дозволяє органам виконавчої влади забороняти такий захід, натомість стат-
тя 39 конституції україни передбачає, що органи влади лише повідомляють-
ся про заплановану демонстрацію, і лише судові органи мають право вста-
новлювати обмеження на її організацію. апеляційний суд також зазначив, 
що у своєму рішенні від 19 квітня 2001 року конституційний суд україни 
не посилався на указ 1988 року як на нормативний акт, що підлягає засто-
совуванню в україні до правовідносин, про які йдеться». 

у пункті 24 вищеназваної справи Європейський суд з прав людини зазначає: 
«в іншій справі київський апеляційний адміністративний суд своїм рішенням 
від 11 жовтня 2012 року зазначав, що при вирішенні справи суд першої інстан-
ції брав до уваги положення указу 1988 року, тоді як з 1996 року питання про-
ведення мирних зібрань регулюється конституцією. суд також стверджував, що 
указ 1988 року суперечить конституції, оскільки ним передбачається порядок 
отримання дозволу на проведення демонстрації, і що указ стосувався проведен-
ня таких заходів у неіснуючій країні (срср), регулював відносини між грома-
дянами срср та виконавчими комітетами рад народних депутатів, а також роз-
глядав демонстрації на основі їхньої сумісності з конституцією срср, консти-
туціями союзних та автономних республік, тобто з неіснуючими конституціями 
неіснуючих суб’єктів. суд також зазначав, що згідно з конституцією україни 
права та свободи людини, а також відповідні гарантії можуть визначатися лише 
законами україни» [5]. відтак, положення указу президії верховної ради срср 
від 28 липня 1988 року № 9306 «про порядок організації і проведення зборів, 
мітингів, вуличних походів і демонстрацій в срср» суперечать статті 39 кон-
ституції україни і не підлягають застосуванню [6]. 

отже, відсутність закону, який би гарантував захист мирних зібрань, 
призводить і надалі призводитиме до окремого регулювання цієї гарантії та 
застосування органами місцевого самоврядування положень указу президії 
верховної ради срср № 9306 – XI від 28.07.1988 р. скасування таких по-
рядків не є гарантією наступного неухвалення органами місцевого само-
врядування документів, які обмежуватимуть учасників мирних зібрань.
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струє повне ігнорування принципів і норм міжнародного права. всупереч 
положенням будапештського меморандуму 1994 р., договору про дружбу, 
співробітництво і партнерство між україною і рФ та іншим угодам, які під-
тверджують непорушність існуючих кордонів україни, росія окупувала те-
риторію ар крим та м. севастополь.

силові дії російської Федерації, вчинені її збройними силами у лютому – 
березні 2014 р. на території криму та у квітні – липні 2014-го на території 
донецької та луганської областей, підпадають під ознаки агресії відповідно 
до резолюції 3314 (ххіх) генеральної асамблеї ооН «визначення агресії», 
відповідно до якої, агресією є застосування військової сили державою про-
ти суверенітету, територіальної цілісності чи політичної незалежності іншої 
держави або в будь-який інший спосіб, несумісний із статутом ооН.

так, актом агресії в резолюції визнається – вторгнення або напад зброй-
них сил держави на територію іншої держави, або будь-яка військова оку-
пація чи анексія із застосуванням сили території іншої держави або її час-
тини. лише після здійснення акту агресії держава, яка її зазнала, має право 
на самооборону. Наявність факту агресії на міжнародному рівні та в між-
народних інстанціях має доводити сторона, яка її зазнала.

силові дії російської Федерації щодо україни в період від кінця лютого 
2014 р. і до цього часу є актами збройної агресії відповідно до пункту «а» 
ст. 3 резолюції 3314 (ххіх) га ооН «визначення агресії» від 14 грудня 
1974 р. у цьому зв’язку слід зазначити, що ознаки збройної агресії, як вони 
визначені в резолюції, без будь-яких змін відтворені в пункті 2 ст. 8-bis 
римського статуту Міжнародного кримінального суду (Мкс), текст якої був 
ухвалений 11 червня 2010 р. консенсусом представників 113 держав на пле-
нарному засіданні конференції з перегляду римського статуту із застережен-
ням про те, що ст. 8-bis набуде чинності, коли її ратифікують 30 держав – 
учасниць римського статуту, а Мкс почне застосовувати її після 1 січня 
2017 р. за умови ухвалення відповідного рішення двома третинами голосів 
на асамблеї держав – учасниць римського статуту. 

ст. 5 резолюції 3314 (ххіх) генеральної асамблеї ооН «визначення 
агресії» передбачає: «агресивна війна є злочином проти міжнародного миру. 
агресія спричиняє міжнародну відповідальність». Загально-правовим під-
ґрунтям міжнародно-правової відповідальності російської Федерації за 
збройну агресію проти україни є п. 4 ст. 2 статуту ооН, відповідно до 
якого «всі члени ооН утримуються у своїх міжнародних відносинах від 
погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканнос-
ті або політичної незалежності будь-якої держави, так і якимось іншим чи-
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ном, несумісним із цілями об’єднаних Націй». у декларації про принципи 
міжнародного права, ухваленій 24 жовтня 1970 р. резолюцією генеральної 
асамблеї ооН 2625 (ххV) на підтвердження п. 4 статті 2 статуту ооН, 
також установлено: «агресивна війна є злочином проти миру і спричиняє 
відповідальність за міжнародним правом».

Модель міжнародно-правової відповідальності за агресію значно від-
різняється від моделей відповідальності, породжуваної ординарними між-
народними правопорушеннями. так, відповідальність держави-агресора 
виникає як перед державою, що стала об’єктом збройного нападу й безпо-
середньо постраждала, так і перед усім міжнародним співтовариством в осо-
бі інших суверенних держав та міжнародних організацій. держава, яка 
стала жертвою агресії, та інші члени міжнародного співтовариства мають 
беззастережне право негайно застосовувати проти держави-агресора зброй-
ний примус та інші міжнародно-правові санкції в порядку самозахисту від 
агресії. ст. 51 статуту ооН визначила, що «статут жодним чином не зачіпає 
права на індивідуальну чи колективну самооборону, якщо відбувається 
збройний напад на члена організації…».

режим відповідальності держави-агресора передбачає не лише її 
обов’язок відновити порушений правопорядок і відшкодувати спричинену 
актом агресії матеріальну та нематеріальну шкоду, а й можливість запрова-
дження щодо такої держави різних обмежень її міжнародно-правової 
суб’єктності, зокрема способом тимчасового урізання суверенітету, позбав-
лення частини території, повоєнної окупації, демілітаризації, заборони мати 
збройні сили або певні їх види тощо. крім того, відповідальність за агресію 
передбачає міжнародну кримінальну відповідальність вищого керівництва 
держави-агресора за сам злочин агресії, складниками якого є планування, 
підготовка, ініціювання або скоєння його особою, що здатна фактично здій-
снювати керування політичними або воєнними діями держави чи контроль 
над ними (п. 1 ст. 8-bis римського статуту Мкс). у цьому випадку йдеться 
про акт агресії як такий – як про «кабінетний» злочин, заздалегідь підготов-
лений і скоєний за наказом із високих урядових кабінетів. 

водночас на державу-агресора покладена політична відповідальність за 
воєнні злочини та злочини проти людяності, що мали місце під час агресії. 
у такому разі міжнародна кримінальна відповідальність лягає насамперед 
на конкретних фізичних осіб – безпосередніх учасників конкретних злочинів 
у театрі бойових дій. інакше кажучи, йдеться про «польові» злочини осо-
бового складу збройних сил держави-агресора або контрольованих і керо-
ваних нею підрозділів нерегулярних формувань, найманців тощо. водночас 
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політичне та військове керівництво держави може підпадати під міжнарод-
ну кримінальну відповідальність лише якщо воно заохочувало скоєння осо-
бовим складом підпорядкованих йому збройних сил воєнних злочинів та 
злочинів проти людяності або не вживало заходів, необхідних для запобі-
гання їм.

резолюція га ооН «визначення агресії» від 1974 р. чітко розділяє не-
пряму агресію як акт агресії, а саме: засилання державою або від імені 
держави збройних банд або найманців, які здійснюють акти застосування 
збройної сили проти іншої держави, тобто мова йде про ведення неоголо-
шеної війни не з допомогою регулярних військ, а з допомогою найманців, 
терористів, диверсантів тощо.

в історії міжнародних відносин уже був факт здійснення непрямої агре-
сії – конфлікт сШа – Нікарагуа. саме Міжнародний суд ооН став арбітром 
у справі і визнав, що сШа несуть відповідальність «за планування, керів-
ництво і підтримку» нікарагуанських бойовиків (контрас). рішення Мс ооН 
в справі «Нікарагуа проти сШа» може слугувати базою для міжнародно-
правової оцінки дій росії на сході україни, адже воно визнаються джерелом 
міжнародного права відповідно до пункту «d» статті 38 статуту Мс ооН.

Мс ооН, дослідивши факти постачання зброї та техніки, навчання 
контрас, перебування серед них американських інструкторів, бойової під-
тримки у вигляді постачання розвідданих, визнав сШа відповідальними за 
порушення норм міжнародного права, а саме: за підтримку контрас, їх теро-
ристичної діяльності проти та на території Нікарагуа, втручання у внутріш-
ні справи Нікарагуа, порушення її суверенітету. порівнюючи справи сШа – 
Нікарагуа та росія – україна, ми виокремили ідентичні та схожі форми 
підтримки сШа та росією терористів в Нікарагуа та на сході україни від-
повідно. Мс ооН у своєму рішенні не використав термін «непряма агресія» 
для характеристики дій сШа, але в рішенні міститься його визначення і, по 
суті, підтвердження Мс ооН даного пункту резолюції «визначення агресії». 
україна може використовувати це як міжнародно-правову базу для кваліфі-
кації дій росії на сході як акту непрямої агресії.

На підставі наведеної вище справи було створено доктрину ефективно-
го контролю, що згодом використовувався у справі боснія і герцеговина 
проти сербії 2007 р. доктрина ефективного контролю передбачає, що дер-
жава та фізичні особи відповідають за діяльність третіх осіб у випадку, якщо 
вони здійснюють ефективний контроль над діяльністю цих третіх осіб, 
тобто прямо дають їм інструкції та вказівки щодо планування та проведен-
ня операцій. таким чином, застосування доктрини ефективного контролю 
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буде доцільним для встановлення відповідальності російських військових 
за дії «дНр» і «лНр». інша доктрина – доктрина загального контролю, яка 
була застосована Міжнародним кримінальним трибуналом для колишньої 
югославії у справі душко тадіча. вона передбачає, що держава та фізичні 
особи відповідають за діяльність третіх осіб у випадку, якщо вони здійсню-
ють загальний контроль над діяльністю цих третіх осіб, наприклад, фінан-
сують, озброюють, навчають. в україни є свідчення щодо озброєння та фі-
нансування бойовиків «дНр» та «лНр» росією. отже, для встановлення 
відповідальності росії та її військових доцільно використовувати обидві 
доктрини: ефективного та загального контролю.

На сьогодні провідні міжнародні організації прийняли рішення із засу-
дження військових дій росії проти україни, кваліфікуючи їх як збройне 
втручання та акти агресії. так, резолюція парЄ від 09.04.2014 засуджує 
"російську воєнну агресію та подальшу анексію криму, що є явним пору-
шенням норм міжнародного права". резолюція Європейського парламенту 
від 16.04.2014 "розглядає акти агресії росії як серйозне порушення міжна-
родного права та її міжнародних зобов'язань". резолюція па обсЄ від 
01.07.2014 кваліфікує дії росії з порушення суверенітету і територіальної 
цілісності україни як "воєнну агресію та різні форми примусу".

Наразі фактично єдиним універсальним міжнародним органом, який міг 
би дати належну юридичну кваліфікацію дій росії як тяжких міжнародно-
протиправних діянь та актів агресії проти україни, є Міжнародний суд ооН. 
до компетенції Міжнародного суду ооН відноситься прийняття рішень щодо 
спорів між державами та винесення консультативних висновків на прохання 
ради безпеки, генеральної асамблеї та інших органів ооН за наявності на 
це згоди генеральної асамблеї. оскільки росія не визнає універсальної 
юрисдикції Міжнародного суду ооН, розгляд останнім питання про юри-
дичну кваліфікацію дій росії у криму та на сході україни потребуватиме 
згоди самої росії. Негативна відповідь росії також матиме важливе значення, 
оскільки, з одного боку, виступатиме непрямим визнанням її вини, а з іншо-
го – слугуватиме одним із обґрунтувань для застосування україною альтер-
нативних міжнародних та національних засобів реалізації відповідальності 
рФ за вчинення агресії. росія не є державою, яка заявила про відкритість 
щодо компетенції для неї Мс ооН. тут можемо також провести порівняння 
зі справою «Нікарагуа проти сШа»: звернення Нікарагуа було можливим, 
оскільки сШа на момент подачі справи до Мс ооН дали згоду на компе-
тенцію для них суду. також між україною та росією немає договору, який 
містить положення про можливість звернення до Мс ооН. 
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генеральна асамблея ооН може прийняти політичне рішення про ви-
знання росії агресором. адже вона уповноважена обговорювати будь-які 
питання, що належать до компетенції ооН, тобто і питання підтримки між-
народного миру та безпеки. відповідно до пункту 2 статті 11 генеральна 
асамблея ооН має три варіанти дій при реалізації цього права: провести 
тільки обговорення, видати рекомендації чи повідомити про необхідність 
вжиття певних заходів. водночас варто зазначити, що на сьогодні резолюції 
генеральної асамблеї ооН залишаються у сфері так званого «м’якого пра-
ва» та не мають обов’язкового характеру, тобто не створюють правових 
наслідків.

важливо акцентувати, що відсутність на міжнародно-правовому рівні 
юридичного рішення про вчинення агресії проти україни загалом не стано-
витиме перешкоди для реалізації міжнародно-правової відповідальності 
росії за вчинення актів агресії та інших міжнародних злочинів (у тому чис-
лі для претензій про відшкодування завданої ними шкоди), однак у такій 
ситуації:

а) юридична відповідальність агресора матиме фрагментарний характер: 
українська сторона зможе порушувати питання про міжнародно-правову 
відповідальність росії за вчинення міжнародно-протиправних діянь, які 
пов'язані з агресією або спричинені нею (але не безпосередньо за саму агре-
сію) і які передбачені окремими міжнародними договорами, що є чинними 
для україни та росії і встановлюють інституціональний механізм за їх по-
рушення (Європейська конвенція про захист прав людини, Міжнародна 
конвенція про боротьбу із фінансуванням тероризму та ряд інших). реаліза-
ція такого підходу можлива, однак потребуватиме значних юридичних зу-
силь, збору серйозної доказової бази, ефективної міжвідомчої взаємодії та 
значних витрат на юридичний супровід;

б) буде ускладнена підготовка консолідованої претензії україни про від-
шкодування збитків, завданих агресією. Фактично, україна зможе заявляти 
до відшкодування збитки, пов'язані з порушенням росією окремих (згаданих 
вище) міжнародних договорів і лише окремо в рамках кожного із таких до-
говорів, із урахуванням їхньої специфіки. із коментарів Мін'юсту випливає, 
що на даному етапі перевага надається саме фрагментарному підходу до 
реалізації міжнародно-правової відповідальності росії.

На даний момент існує правова основа кваліфікації дій російської Фе-
дерації на сході україни як акту агресії. верховна рада україни прийняла 
постанову, в якій визнала росію агресором. також прийняті політичні рішен-
ня міжнародної спільноти щодо кваліфікації дій росії на донбасі як агресії, 



481

зокрема відповідні резолюції прийняли парламентські асамблеї ради Єв-
ропи та обсЄ. однак такі постанови не створюють правових наслідків для 
держави-агресора.

у перспективі Міжнародний кримінальний суд матиме повноваження 
розглядати питання агресії, проте його юрисдикція не поширюється ні на 
україну, ні на росію, оскільки жодна з держав не приєдналися до римського 
статуту. до того ж ще не набрали чинності положення римського статуту 
про визначення агресії (були внесені резолюцією у 2010 р. в кампалі), і ста-
неться це аж у 2017 році, тобто питання військової агресії ще не входять до 
юрисдикції суду. але, навіть якщо україна (уже будучи учасником римсько-
го статуту) подала б скаргу на ситуацію, що виникла на донбасі внаслідок 
російської агресії, Мкс тоді б розглядав лише справи щодо вчинення фізич-
ними особами воєнних злочинів, злочинів проти людяності і встановив би 
персональну відповідальність правопорушників.
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