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вступне слово

Шановні учасники і гості конференції!

дозвольте привітати вас з початком роботи іі харківських міжнародно-
правових читань, присвячених пам’яті видатних українських правників-між-
народників М. в. Яновського і в. с. семенова, які завдяки нашим спільним 
зусиллям перетворюються на добру традицію правників-міжнародників. 

Наша конференція – це один з багатьох наукових заходів з нагоди від-
значення всеукраїнського тижня прав людини, який проводиться і в стінах 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. цей 
тиждень – добра нагода нагадати про постійну потребу в удосконаленні 
міжнародних, регіональних і вітчизняних механізмів захисту прав людини, 
а також засвідчити відданість системі цінностей, на яких побудований Єв-
ропейський союз, до якого прагне вступити україна. 

проведення всеукраїнського тижня права свідчить, що права та свободи 
людини є основоположними і потребують захисту і поваги. Міжнародне 
співробітництво у сфері заохочення та захисту прав людини є одним із прі-
оритетних напрямів зовнішньої політики україни. у цій галузі наша держа-
ва активно співпрацює з правозахисними органами ооН, а також радою 
Європи та організацією з безпеки та співробітництва в Європі. Метою такої 
співпраці є участь у вдосконаленні міжнародних стандартів і механізмів 
у сфері прав людини, впровадження цих стандартів у національне законо-
давство. Невипадково, що значна частина доповідей, яка заявлена в програ-
мі конференції, так чи інакше присвячена саме проблемі удосконалення 
міжнародно-правого забезпечення прав людини. 

про актуальність і практичну значущість конференції і проблем, які на 
ній будуть обговорюватися, свідчить той факт, що в роботі конференції при-
ймає участь біля 200 правників і молодих науковців, які зібралися в цьому 
залі та які подали свої наукові статті з найбільш важливих проблем міжна-
родного права до оргкомітету конференції. 

особливо хотілось би наголосити на тому, що харківські міжнародно-
правові читання викликають дедалі більший інтерес серед студентів, що 
засвідчує високий рівень їх правосвідомості, активну громадянську позицію, 
прагнення робити перші кроки на шляху перетворення україни у дійсно 
цивілізовану європейську державу, в якій людина, її права і свободи визна-
ються найвищою соціальною цінністю.

Шановні колеги! Ми всі розуміємо, що сьогодні з наукою тісно пов’язана 
доля нашої батьківщини, її роль і місце в світі. сучасне життя виявляється 



жорстким до країн, які неспроможні конкурувати на рівних: не здатні демон-
струвати нові знання, стимулювати інноваційні процеси в економіці, ство-
рювати і впроваджувати результати тяжкої наукової справи в реальне життя, 
добиваючись максимально високих показників розвитку.

вітчизняна наука впродовж тривало часу була скутою у публічній де-
монстрації своїх здобутків, їх ролі у забезпеченні життєдіяльності держави 
і суспільства. Мабуть прийшов час позбавитися цієї сором’язливості і вголос 
заявити про себе, про своє місце і роль у забезпеченні суспільного розвитку, 
зробити науку по-справжньому популярною, а служіння їй – престижним. 
тільки так ми зможемо залучити талановиту молодь до сфери науки, без 
чого у відомих своїми досягненнями наукових шкіл і традицій не буде май-
бутнього.

переконаний, що наукові заходи, які проходять в рамках тижня прав 
людини по всій україні, сприятимуть поширенню наукової інформації, плід-
ному і неформальному спілкуванню наукової спільноти з творчою молоддю. 
саме молоді властиве прагнення до знань, адже кому як не їй йти шляхом 
пізнання. Наукові заходи, до яких активно залучається молодь, гуртують 
молодь – це свято науки для студентів, аспірантів, молодих вчених. 

численні заходи, які проводяться в рамках тижня прав людини, дають 
молоді можливість неформально поспілкуватися з видатними науковцями, 
безпосередньо поставити їм питання, пізнати багато нового, долучитися до 
таємниць науки, висловити свої позиції з найбільш актуальних наукових 
проблем. 

переконаний, що завдяки роботі нашої конференції присутні та ті, хто 
ознайомиться з її матеріалами, сформують власне уявлення про роль між-
народного права у забезпеченні прав людини не з чуток і оповідей, а завдя-
ки аналізу міжнародно-правових і європейських механізмів захисту прав 
людини.

бажаю учасникам конференції творчих успіхів, здобутків на ниві слу-
жіння науці, суспільству і держави.

Проректор з наукової роботи
Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого,
доктор юридичних наук, професор

А. П. Гетьман
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о. в. тарасов1

трАнсФормАЦиЯ и отсЫлкА кАк способЫ 
нАЦионАльно – прАвовоЙ имплементАЦии 

междунАроднЫХ обЯЗАтельств: 
морФологическиЙ и системологическиЙ 

АнАлиЗ

проблема имплементации международно – правовых обязательств го-
сударств в рамках их национальных правопорядков всегда привлекала за-
рубежную [1–24], а также советскую [25–31] и современную украинскую 
науку [32–59]. процесс ассоциации с ес [60–62], а также конституционная 
реформа [63–69] с новой силой актуализировали дискуссии в сфере соот-
ношения правовых систем. в этой связи представляется уместным уделить 
внимание сущностным характеристикам различных способов имплемента-
ции с учетом последних достижений методологии права.

целью статьи является применение методологии правовой морфологии 
и правовой системологии к изучению юридической природы трансформации 
и отсылки как способов имплементации международно – правовых обяза-
тельств в рамках национальных правопорядков.

выяснение природы различных способов национально – правовой им-
плементации международных обязательств сталкивается, в первую очередь, 
с проблемой классификации. так, в литературе часто выделяют рецепцию 
в отдельный вид (способ) национально – правовой имплементации между-
народных обязательств наряду с трансформацией (иное наименование – ин-
корпорация) и отсылкой [70, с. 66–69; 71, с. 34; 72, с. 275, 276].

Морфологический и системологический правовой анализ [73, с. 125–142] 
позволяет усомниться в обоснованности подобной дифференциации. если 
между отсылкой и трансформацией (инкорпорацией) имеются принципи-
альные отличия в самой сути процесса имплементации [74], то разграниче-
ние трансформации (инкорпорации) и рецепции представляется не столь 
очевидным по следующим основаниям.

во-первых, природу трансформационного (инкорпорационного) меха-
низма составляет процесс преобразования нормативной международно-
правовой формы в нормативную национально – правовую форму. Законода-
тель берет международно-правовую норму в качестве образца для создания 

1   доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права Націо-
нального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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по её «образу и подобию» нормы национального права. рецепция тут ничем 
не отличается от трансформации (инкорпорации), так как результат обяза-
тельно оформляется в виде национально – правового акта. при отсылке 
международно – правовая форма полностью сохраняется в рамках нацио-
нального правопорядка.

во-вторых, при трансформации (инкорпорации) преобразуется также 
нормативное содержание, приспосабливаемое под потребности конкретной 
национально – правовой системы. при рецепции подобное преобразование 
минимально, но оно всё же имеет место. Например, при официальном пере-
воде на государственный язык происходят определенные изменения перво-
начального текста, что потенциально может привести к лексико – грамма-
тическим и семантическим (смысловым) ошибкам [75, с. 81–105; 76, с. 191–
231; 77, с. 205–222]. достаточно указать на ситуацию с официальным 
переводом на украинский язык текста конвенции по правам человека и ос-
новополагающим свободам 1950 года. 

даже в случае рецепции международно-правового акта, не требующего 
перевода, само оформление национально-правового акта вынуждает зако-
нодателя сокращать и добавлять соответствующие реквизиты в тексте. На-
пример, при рецепции текстов пактов по правам человека 1966 года законо-
датель, как минимум, не включил в текст конституции украины наимено-
вание пактов, их преамбулы, окончательные положения, подписи сторон, 
изменил нумерацию статей и др. 

в случае оформления рецепции в виде приложения к национально – 
правовому акту (например, к закону о ратификации), когда сохраняются 
почти все атрибуты международно-правового акта, само по себе приложение 
юридически ничтожно без самого национально – правового акта, неотъем-
лемой частью которого оно и является. следовательно, даже по объему 
имплементационный национально – правовой акт превосходит рецепируе-
мый международно-правовой акт. при этом возможно включение дополни-
тельных положений, оказывающих существенное влияние на дальнейшую 
судьбу международно-правовых обязательств в рамках национального 
правопорядка (например, оговорок при ратификации).

таким образом, даже при рецепции возможно не точное отражение в на-
ционально – правовом акте оригинального текста международно-правового 
акта, что является общим признаком для всех случаев трансформации (ин-
корпорации). при отсылке подобное в принципе невозможно. 

как представляется, рецепция является лишь одним из возможных ре-
зультатов трансформации (инкорпорации), когда разночтения между содер-
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жанием международно – правового обязательства и содержанием имплемен-
тационного национально – правового акта являются минимальными. одна-
ко это ещё не означает наиболее оптимального уровня согласования 
правовых систем. Например, при рецепции несамоисполнимого междуна-
родного договора. Наиболее оптимальным будет такой уровень согласования, 
когда субъекты национального права будут без проблем понимать и при-
менять на практике имплементационный национально – правовой акт. по-
добный результат трансформации (инкорпорации) вполне может быть обо-
значен как оптимизация. 

оптимизация (от лат. оptimus – наилучший) – это изменение содержания 
оригинальной нормы международного права в тексте национально – право-
вого акта с целью получения наилучших результатов её национально – 
правовой имплементации с учетом уникальных особенностей данного на-
ционального правопорядка. в результате оптимизации происходит нацио-
нально – правовая модификация содержания нормы международного права 
путем перефразирования, замены или перестановки элементов исходного 
текста, его конкретизация, уточнение, толкование, добавление нового со-
держания, смыслового развития и др.

в случае искажения законодателем сути и содержания международно – 
правового обязательства, вплоть до своей противоположности, подобный 
результат трансформации можно обозначить как дисторсия. 

дисторсия (от лат. distorsio – искажение, искривление) – это изменение 
содержания оригинальной нормы международного права в тексте нацио-
нально – правового акта в сторону его ухудшения, искажения, деформации 
в результате некачественной национально – правовой трансформации. сте-
пень дисторсии колеблется от незначительного (частичного) несоответствия 
до полного извращения (фальсифицирования) первоначального смысла 
оригинальной нормы международного права.

при этом рецепция, оптимизация и дисторсия не являются отдельны-
ми способами имплементации, а составляют лишь возможный результат 
единого процесса трансформации как показатель различного уровня согла-
сования правовых систем. Эти уровни плавно перетекают один в другой, 
представляя из себя «диапазон возможностей» законодателя с юридико-
технической точки зрения, а не принципиально различные виды (способы) 
имплементации. 

Например, если кроме дословного воспроизведения содержания нормы 
международного права законодатель добавляет собственный текст, то рецеп-
ция начинает плавно переходить в оптимизацию или дисторсию.
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таким образом, морфологический и системный анализ позволяет диф-
ференцировать с юридико – технической точки зрения лишь два вида (спо-
соба) национально – правовой имплементации международных обяза-
тельств – трансформацию (инкорпорацию) и отсылку. при трансформации 
у законодателя имеются широчайшие возможности для наилучшего согла-
сования уникальных особенностей отечественной национально – правовой 
системы со своими международно-правовыми обязательствами. к сожале-
нию, при трансформации законодатель также не застрахован от ошибки или 
сознательного искажения смысла и содержания соответствующих междуна-
родно-правовых обязательств. всё это актуализирует проблему контроля со 
стороны экспертного сообщества за надлежащим функционированием им-
плементационного механизма.

вторая методологическая проблема при выяснении природы различных 
способов национально – правовой имплементации международных обяза-
тельств касается самой возможности прямого действия норм международ-
ного права в рамках национальных правопорядков [78–80].

в доктрине существует два подхода к решению данной проблемы. сто-
ронники трансформации не допускают самой возможности прямого действия 
норм международного права в национальном правопорядке. в соответствии 
с этим подходом все бес исключения нормы международного права, перед 
национально – правовым применением, подлежат обязательной трансфор-
мации в нормы национального права. при этом отсылка квалифицируется 
как одна из разновидностей трансформации, хотя, с точки зрения правовой 
морфологии, никакой трансформации тут не наблюдается, а содержание 
и форма применяемого в национальном правопорядке источника междуна-
родного права остаются неизменными. в практическом плане подобный 
«узко трансформационный» подход может вызвать проблемы с добросо-
вестным выполнением международных обязательств в случае некачествен-
ной трансформации (дисторсии), а также при отсутствии трансформации 
как таковой. 

для решения данной проблемы был предложен более широкий «импле-
ментационный» подход, допускающий прямое применение в национальном 
правопорядке норм международного права с помощью отсылки. проблемой 
практического плана тут выступают, во – первых, несамоисполнимые между-
народные договоры [81–84], а во – вторых – отсутствие официальной публи-
кации на государственном языке текстов международно-правовых актов.

безусловно, в случае несамоисполнимого международного договора 
потребуется в обязательном порядке национально – правовая имплементация 
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путем трансформации. тут возникает необходимость в правовой межсистем-
ной трансмиссии – передаче прав и обязанностей, возложенных междуна-
родным договором на государство, как на субсистемный национальный 
уровень компетентным государственным органам и должностным лицам, 
так и на общесистемный национальный уровень физическим и юридическим 
лицам, находящимся в пределах юрисдикции данного государства.

относительно официальной публикации текстов международно-право-
вых актов возможны различные подходы.

так, в соответствии с постановлением пленума высшего специализи-
рованного суда украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел 
№ 13 от 19 декабря 2014 года (далее – пленум вссу) [85] отсутствие офи-
циальной публикации на украинском языке не является препятствием для 
прямого применения международного договора. суд может использовать 
официальный текст договора на любом иностранном языке (п. 6, абз. 2). при 
этом пленум вссу однозначно относит международные правозащитные 
договоры к самоисполнимым международным договорам (п. 14, абз. 3). 

всё это находится в полном соответствии с принципом добросовестно-
го выполнения международных обязательств (ст. 2, п. 2 устава ооН, ст. 26 
венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., ст. 15 Закона 
украины о международных договорах украины), который предусматривает 
не только формальное, но и по существу выполнение своих международно-
правовых обязательств [86, с. 34–40; 87–97]. 

добросовестность (происходит от : «добрый» + «совесть») означает 
честность, правдивость, точность, скрупулезность, тщательность, пунктуаль-
ность, аккуратность, старательность в выполнении своих обязательств 
[98–100]. как представляется, принцип добросовестности предполагает, что 
государство желает честно выполнять свои международно-правовые обяза-
тельства в полном объеме даже в тех случаях, когда по каким-либо техниче-
ским причинам во внутреннем праве четко не определен конкретный способ 
имплементации. в этом случае применяется такой способ национально – 
правовой имплементации как презюмируемая (подразумеваемая, молчали-
вая) отсылка к самоисполнимому международно-правовому акту.

однако на пути прямого применения подобных договоров относительно 
граждан украины может возникнуть серьезное препятствие – отсутствие 
официальной публикации в соответствии с ч. 2 ст. 57 конституции украины. 
пленум вссу считает, что при отсутствии официальной публикации меж-
дународный правозащитный договор не подлежит применению судами 
в отношении граждан украины (п. 7, абз. 2).
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в этом случае имплементационный механизм оказывается заблокиро-
ванным из – за бездействия самого государства. Например, когда публику-
ется Закон о ратификации международного договора без текста самого 
международного договора. достаточно вспомнить, что конвенция о защите 
прав человека и основополагающих свобод 1950 г. была ратифицирована 
верховной радой украины 17 июля 1997 г., Закон о ратификации опублико-
ван 24 июля 1997 г., а первый (некачественный) официальный перевод самой 
конвенции был опубликован лишь 16 апреля 1998 г.

в соответствии со ст. 27 венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г., участник не может ссылаться на положения своего вну-
треннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора. пред-
ставляется, что тем более государство не может ссылаться на собственное 
ненадлежащее (недобросовестное) поведение для оправдания невыполнения 
своих международно – правовых обязательств.

причем, иностранных граждан и лиц без гражданства, при буквальном 
толковании ст. 57 конституции украины, эта проблема не касается. полу-
чается, суд обязан защищать не доведенные до сведения населения между-
народные права иностранцев, но откажет в защите тех же самых прав граж-
данам украины. в этом случае нарушается не только универсальный, обще-
признанный и общеобязательный принцип добросовестного исполнения 
международных обязательств, но и принцип международной защиты прав 
человека.

представляется, что статьи 3, 8, 22 и 55 конституции украины, в со-
гласии с универсальными принципами международного права, со всей 
очевидностью требуют судебной защиты прав и свобод граждан украины, 
закрепленных в действующих самоисполнимых международных договорах 
украины, даже в случае противоправного бездействия государства и, как его 
последствия, – отсутствия официальной публикации.

при этом следует учитывать определённую условность понимания пря-
мого действия норм международного права в национальном правопорядке. 
прямое (непосредственное, директное) применение самоисполнимого 
международного договора осуществляется при посредничестве отсылочной 
нормы национального права, которая определяет место источника между-
народного права в системе источников национального права. с точки зрения 
правовой морфологии отсылочная норма охватывает своей национально – 
правовой формой источник международного права и включает его, таким 
образом, в систему национального права. источник международного права 
легализуется в национальном правопорядке на уровне и в пределах того 
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источника национального права, который содержит межсистемную отсы-
лочную норму. в этой ситуации национально – правовая форма выступает 
основной (материнской) по отношению к международно-правовой форме, 
легализуемой в национальном правопорядке в качестве подчиненной суб-
формы. безусловно, субформа не может выйти за рамки основной формы 
и функционирует лишь в её пределах.

как представляется, о действительно прямом действии норм междуна-
родного права в национальном правопорядке возможно говорить в тех слу-
чаях, когда в рамках института международно-правовой ответственности 
государство – правонарушитель лишается защитной функции суверенного 
правового лица и нормы, например, международного уголовного права или 
права международной безопасности (оформленные, например, в виде резо-
люций совета безопасности ооН) непосредственно оказывают регулирую-
щее воздействие на общественные отношения, которые в обычных услови-
ях относятся исключительно к внутренней компетенции государств. Защит-
ная функция персонативной правовой формы не распространяется на 
международно-противоправные деяния. однако данная проблематика тре-
бует своего отдельного персонологического исследования в рамках права 
международной ответственности.
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о. в. сердюк1 

прАктикА ЄвропеЙського суду З прАв 
лЮдини в укрАЇнськиХ судАХ: приклАдні 

Аспекти 

в україні все частіше відзначають позитивну динаміку кількісних по-
казників застосування судами практики Єспл. в цьому національна прак-
тика показує узгодженість із загальноєвропейськими тенденціями. Напри-
клад, з початку 2000 – х років у Франції після тривалого періоду стримано-
го ставлення до конвенції (з посиланням на узгодженість національного 
права з конвенційними стандартами) відбувається хоча і поступове але 
суттєве збільшення кількості судових рішень з посиланням на практику Єс: 
вже в 2008 році майже 13 % рішень апеляційних адміністративних судів 
містили посилання на конвенцію та практику Єспл). аналогічні процеси 
відбуваються і в інших країнах, хоча і в різних проявах та з різною інтенсив-
ністю [1, с. 129]. 

в останні роки показники застосування конвенції та практики Єспл 
українськими суддями зростають2. Збільшується не лише кількість судових 
рішень з такими посиланнями але й кількість суддів, що використовують 
практику Єспл. Зростає обгрунтованість та релевантність таких посилань – 
все частішими стають випадки посилання на практику Єспл а не лише на 
загальні положення конвенції. дослідження зафіксувало кілька випадків, 
коли в справах із практично ідентичним предметом і аналогічними суб’єктами 
судді змінювали свою позицію після ознайомлення з правовими позиціями 
Єспл (принципового значення не має те, що стало підставою – власна іні-
ціатива чи висловлення позиції/рекомендації вищого суду). Наприклад, рі-
шення одного із місцевих судів у однотипних та масових в певний період 
справах щодо невиплати стипендії пільговим категоріям студентів зазнали 
суттєвої зміни після залучення позицій Єспл у рішенні у справі кечко 
проти україни (Kechko v. Ukraine) від 08.11.2005 р.

але при цьому виникає необхідність оцінки того, чи відбувається пере-
хід кількості в якість, і саме в ту, яку очікують. актуальність проблем , що 

1  доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

2  емпіричні дані, що наведені далі, базуються на результатах аналізу судових рі-
шень українських судів з використанням Єдиного державного реєстру судових рішень 
за період з 1 січня 2013 р. по 1 листопада 2016 р. (http://www.reyestr.court.gov.ua).
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мають бути розглянуті, підтверджується наростання критичного ставлення 
вищих судових інстанцій до практики звичайних судів щодо застосування 
практики Єспл [2; 3; 4, с. 12, 13]. Найчастіше така критична позиція про-
являється у справах, що стосуються: а) повернення майна (перш за все, зе-
мельних ділянок) у державну чи комунальну власність у результаті порушень 
закону при передачі такого майна у приватну власність; б) конфіскації май-
на як адміністративного стягнення за порушення, зокрема, митних правил. 
в таких справах застосування практики Єспл визнається помилковим і стає 
основою для скасування вищими судами відповідних судових рішень. 

аналіз масиву судових рішень з посиланням на конвенцію дозволяє 
визначити перелік типових недоліків національної практики, які можна ви-
знавати індикаторами актуалізації певних теоретичних аспектів судової 
імплементації конвенції. 

1) Залишається досить високим рівень декларативних, формальних по-
силань на конвенцію, а також посилань, де сумнівною є наявність зв’язку 
конвенції та предмету судового розгляду. Декларативність посилання на 
Конвенцію та практику ЄСПЛ має багато проявів та особливостей. Най-
частіше вона означає просте «прагнення судді бути сучасним і підтвердити 
прихильність до європейського права» або є проявом формального виконан-
ня вказівок вищих судів про необхідність застосування конвенції. Наприклад, 
суддя апеляційного загального суду за останні два роки в 40 рішеннях по-
силається на конвенцію. однак посилання є стандартним та текстуально 
незмінним протягом всього періоду і зводиться до фрази «…використання 
передбаченого ст.6 Конвенції права на справедливий суд та права на доступ 
до суду…», що вживається в різних текстуальних контекстах. Щодо таких 
рішень виникає риторичне запитання щодо можливості взагалі розглядати 
такі рішення як «застосування конвенції».

Змістом декларативного посилання найчастіше є спроба формулювання 
певного правового принципу чи загального положення, що може бути ви-
правданим, зважаючи на наявність у національному законі випадків відси-
лання до загальних принципів права чи певної галузі права в цій ситуації 
знаходить прояв більш загальна проблема: звернення до конвенції відбува-
ється в площині «міжнародно-правового плюралізму», тобто за наявності 
кількох однопредметних міжнародних договорів вибір конвенції має бути 
органічним та раціональним [5; 6].

слід пам’ятати, що сам Єспл ніколи не підкреслював своєї винятко-
вості. так, у рішенні у справі банкович та інші проти бельгії та інших держав 
від 12 грудня 2001 р. Єспл зазначив необхідність «приймати до уваги всі 
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норми міжнародного права….. та тлумачити конвенцію у гармонії з іншими 
інструментами міжнародного права» [7].

2) Нечіткими є уявлення суддів про суб’єктний склад судових спорів, 
щодо яких може бути застосовано ті чи інші положення конвенції. прикла-
дом може бути масова практика в спорах за участю виключно державних 
органів (чи органів місцевого самоврядування), коли суди посилаються на 
конвенційні положення при вирішенні питань щодо зменшення розміру 
судового збору. Загалом, позиція суддів щодо можливості застосування 
практики Єспл у випадках спору між виключно державними суб’єктами 
залишається неоднозначною.

3) рідкісними є ситуації, коли посилання на практику Єспл є результа-
том самостійного та обумовленого обставинами конкретної справи вибору 
судді а не використанням чи то правової позиції вищого суду, чи то рішень 
своїх колег. відсутність позиції вищих судів щодо можливості застосування 
практики Єспл при постійному «нагадуванні про необхідність посилання 
на конвенцію» мотивує суддів на декларативне чи формальне посилання на 
конвенцію та практику Єспл. і все ж таки окремі судді прагнуть застосо-
вувати конвенцію творчо та продуктивно.

досить часто «шаблонне чи стандартне» посилання суддів на практику 
Єспл відбувається без розуміння контексту, в якому таке посилання укра-
їнських суддів було зроблено первісно, що стає підставою для абсолютизації 
чи універсалізації правової позиції Єспл в конкретному рішенні. цим 
фактично знищується імплементаційний ефект «кращих практик національ-
них судів».

рішення у конкретних справах чи правові позиції вищих судів є найбільш 
очевидним джерелом шаблонів , які використовують українські судді. однак, 
існує проблема «тиражування» не зовсім коректних зразків застосування 
вищими судами практики Єспл. Наприклад, в кількох рішеннях судів пер-
шої інстанції було використано помилкове тлумачення вищим господар-
ським судом україни (далі – вгсу) позиції Єспл у рішенні у справі «терем 
лтд, чечеткін та оліуспротиукраїни» від 18.10.2005 р. всупереч змісту 
цього рішення, де Єспл вказав на неможливість при виконанні судового 
рішення посилатись на відсутність бюджетного фінансування, вгсу цей 
підхід було застосовано до ситуації невиконання договірних зобов’язань 
у відносинах суб’єктів господарювання державної форми власності. у цьо-
му рішенні вгсу вийшов за межі позиції Єспл, що не робило помилковим 
по суті його рішення у справі але позбавляло релевантності посилання на 
конкретне рішення Єспл.
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поширеність стандартів та шаблонів не означає необхідності їх усунен-
ня. Навпаки, практика потребує вироблення таких шаблонів аргументації 
на основі рішень Єспл для певних стандартних ситуацій , щодо яких на-
ціональне законодавство може виявитись або недостатнім або «недостатньо 
конкретним». Наприклад, відсутність у національному кримінальному про-
цесуальному законодавстві визначення понять «обгрунтована підозра» чи 
«поза розумним сумнівом» може бути заповнена відповідними тлумачення-
ми Єспл [8].

ситуації «шаблонних посилань» показують, що судді у більшості ви-
падків не враховують (або просто не знають) існування «джерела правових 
позицій Єспл», тобто його рішення, де відповідна позиція була визначена 
і на яке Єспл в подальшому посилається. Як наслідок, в багатьох рішеннях 
українських суддів посилання зроблено на «вторинні рішення», де лише 
застосовано загальний підхід, який було визначено в інших рішеннях (і по-
силання на них відсутні). це могло б бути зрозумілим і до певної міри ви-
правданим у випадках, коли посилання зроблено на українські рішення. 
однак, судді «знаходять» архаїчні рішення з іншого правового контексту, які 
навряд чи є зрозумілими для звичайних українських юристів. існує досить 
значний масив українських рішень, в яких Єспл вироблено певні усталені 
правові позиції, які хоча і базуються на попередніх рішеннях Єспл, однак 
вони враховують специфічний український контекст. в багатьох рішеннях 
українських суддів, які аналізувались, такі «українські прецеденти» не вра-
ховуються і вони обмежуються формальними посиланнями на будь-які рі-
шення ( хоча формально і релевантні предмету) , без урахування наявності 
усталених оцінок українського закону та практики. слід звернути увагу на 
особливий статус «українських рішень», які фактично є елементом заходів 
загального характеру, що мають бути імплементовані національними суда-
ми [9]. Зміна судової практики в багатьох випадках є більш оперативним та 
ефективним засобом усунення проблем в правовій системі (заповнювати 
прогалини, усувати колізії, тощо). практичні наслідки цього теоретичного 
висновку полягають у можливості визначення критеріїв «відбору прецеден-
тів» у випадку наявності певної множини однопредметних рішень. суддя 
має керуватись саме такими змістовними критеріями і робити раціональний 
вибір замість використання шаблонів чи наявних доступних матеріалів.

4) проблемою є «надмірність посилання», навіть в тих випадках, коли 
посилання є доречним та сумісним з предметом розгляду. в рішенні наво-
дяться посилання на однотипні рішення, які фактично дублюють певну 
правову позицію. в таких випадках до половини тексту мотивувальної час-
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тини складають хаотичні цитати із рішень Єспл, що наводяться ( відбира-
ються) за незрозумілими критеріями і в такому ж нераціональному порядку 
наводяться у тексті.

ця проблема в значній мірі обумовлена відсутністю чітких теоретичних 
моделей критеріїв та алгоритмів ідентифікації правових позицій (прецеден-
ту) ЄСПЛ, що адаптовані до особливостей українського судочинства. такі 
критерії можна знайти у практиці Єспл через врахування вказівок на необ-
хідність: урахування динаміки його тлумачень; порівняння базових та на-
ступних рішень; визнання можливості використання певного положення не 
автоматично а лише за наявності певних умов; наявності посилання самого 
суду на такі усталені підходи тощо. 

5) досить помітною проблемою стає маніпулятивне застосування прак-
тики Єспл. із збільшенням частоти використання суддями рішень Єспл 
буде збільшуватись і масштаб цієї проблеми. її сутність не обов’язково озна-
чає винесення незаконного чи сумнівного рішення (наприклад, з корупцій-
ним підтекстом). Загалом це практика використання позицій (і тексту) рі-
шення Єспл у спосіб, що відповідає не його змісту і обставинам справи 
а «потребам судді» щодо обрунтування власного рішення або його «належ-
ного декорування». Форми маніпуляцій із рішенням Єспл можуть бути 
різними. від складних ситуацій «концептуального застосування практики 
Єспл» (рішення у справах «стретч проти об’єднаного королівства», «бул-
вес ад проти болгарії» та інші – детальніше див. [2; 3; 4, с. 12, 13]) в рішен-
нях національних судів щодо резонансних земельних спорів, в податкових 
чи митних спорах до простого виривання тих чи інших пунктів із рішення 
Єспл і замовчування інших положень, що робить сумнівною саму можли-
вість застосування цього рішення у конкретній справі, навіть безвідносно 
до можливих висновків суду на його основі. прикладом останнього може 
бути рішення слідчого судді одного з місцевих судів у справі щодо запобіж-
них заходів (взяття під варту). посилаючись на п.33 рішення у справі Мос-
каленко проти україни ( 2010 рік) суддя звертає увагу на існування обста-
вини , які названі у рішенні і які він тлумачитись як аргументи на користь 
продовження тримання під вартою. разом з тим, рішення Єспл стосувалось 
ситуації «первинного взяття під варту». більше того , в наступному пункті 
цього рішення було сказано , що «з плином часу ці обставини втрачають 
значення».

Фактично маніпулятивним використанням практики Єспл є підміна 
аналізу обставин конкретної справи посиланням на певні загальні висновки 
/ принципи у рішеннях Єспл. Наприклад, в багатьох рішеннях українських 
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суддів щодо відводу чи самовідводу судді відсутня аргументація, яка ба-
зується на фактах і правових оцінках, а наводиться (із загальним посилан-
ням на «практику Єспл») лише загальний принцип неупередженості 
судді. 

позиції Єспл часто стають основою для досить «казуїстичних формул» 
виправдання помилкових чи недостатньо обгрунтованих правових позицій 
рішення українського суду. Наприклад, в рішенні апеляційного суду вико-
ристовується наступне формулювання – «позиція місцевого суду узгоджу-
ється з висновками ЄСПЛ в рішеннях (далі наводиться перелік із 5 рішень – 
о. с.), який в аналогічних ситуаціях не визнає порушення статті Конвенції». 
однак при цьому: а) відсутнє обрунтування того, що випадок є подібним; 
б) не розкривається зміст позиції Єспл в названих рішеннях; в) рішення, 
на які дається посилання, мають суттєво різний предмет і загальний контекст. 
очевидно, таке застосування конвенції створює підстави для сумнівів у об-
грунтованості рішення загалом. в багатьох випадках судді застосовують 
наступну формулу обгрунтування висновків чи позицій суду – «відповідно 
до усталеної практики ЄСПЛ» – далі йде певне змістовне твердження щодо 
обставин конкретної справи. однак, така формула є надто відповідальною 
і зобов’язучою суддю навести докази цього – щонайменше шляхом поси-
лання на конкретні рішення або хоча б чітким формулюванням позицій 
Єспл. 

7) проблемою є відсутність чіткого розрізнення «правових позицій 
Єспл («прецеденту»)» та «мотивації/аргументів Єспл у конкретній спра-
ві» Наприклад, оперуючи аргументом «в Рішенні Х проти певної країни 
ЄСПЛ робить висновок , що судовий збір не є обмеженням доступу до суду» 
суддя повинен чітко розуміти, що цей висновок зроблено у контексті певної 
справи і він не може автоматично переноситись у будь – яку ситуацію, що 
є предметом розгляду національним судом.

показовим є те, що в теоретичних публікаціях суддів верховного суду 
україни проблема застосування практики Єспл розглядається без її лока-
лізації у площині традиційної для міжнародного права дискусії про право-
ву природу рішень Єспл і без використання відповідної термінології ( 
прецедент; правова позиція; ratio decidendi; тощо). Наприклад, Я. романюк 
пропонує «прагматичну теоретичну модель»: «рішення Єспл у своїй 
основі – це висновок, що міститься у мотивувальній частині рішення, набір 
обов’язкових та необов’язкових тверджень» [4, с. 8]. така конструкція 
є досить зручною для практики. слід враховувати її умовність. рішення 
Єспл завжди є індивідуальним і всі правові аргументи (правові позиції), 



24

що в певному контексті є обов’язковими в інших умовах можуть бути лише 
додатковим способом тлумачення. тобто, є обмеження прецедентності 
рішення і закладені вони у самому предметі судового розгляду. дослідни-
ки неодноразово звертали увагу на особливість розгляду справ за статтею 
8 конвенції, де визначалось місце проживання дитини. рішення у таких 
справах залежить від специфічних обставин справи і через це мають зна-
чення лише для сторін. суд не зобов’язаний приймати до уваги такі рішен-
ня при розгляді наступних справ [8]. Фактично Єспл презюмує унікаль-
ність рішення і для спростування цієї суто технічної (внутрішньої) пре-
зумпції звертається до всієї практики певної предметності. лише у такий 
спосіб стає можливим формулювання тверджень, що можуть виконувати 
функції прецедент них при застосуванні конвенції як Єспл так і націо-
нальними судами.

8) потребує додаткового з’ясування доцільність використання практики 
Єспл у випадках, коли національний закон дає чітку та однозначну позицію. 
Наприклад, пункт 1 частини 4 статті 155 кас дозволяє судді залишати за-
яву без розгляду у випадку повторної неявки позивача. в рішеннях україн-
ських судів масово наводиться додаткова аргументація (зокрема, з посилан-
ням на іспанські справи кінця 80 – х років). аналогічні ситуації часто ви-
никають у кримінальному судочинстві.

аналіз практики українських судів засвідчує необхідність розгляду 
проблем використання конвенції та практики Єспл з позицій загальної 
теорії судової імплементації міжнародного права, що має створити теоре-
тичне підгрунтя для вирішення численних проблем практичного судового 
правозастосування. ключовим стає питання самовиконуваності /безпо-
середнього застосування правових позицій (прецедентів) Єспл, що має, 
перш за все, надати відповідь на питання про умови доцільності та необ-
хідності для цього. постанова пленуму вищого спеціалізованого суду 
з розгляду кримінальних та цивільних справ № 13 від 19 грудня 2014 р. 
«про застосування судами міжнародних договорів україни при здійсненні 
правосуддя» робить акцент переважно на колізійній стороні застосування 
міжнародних договорів [10]. Щодо конвенції необхідність її застосування 
національними судами обумовлюється потребами посилення національних 
механізмів захисту прав людини [11]. важливим практичним кроком для 
подолання виявлених недоліків має стати підготовка спеціальної постано-
ви верховного суду щодо застосування практики Єспл національними 
судами.
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і. в. Яковюк1

бАлто-чорноморськиЙ соЮЗ: АнАліЗ досвіду 
поглибленнЯ віЙськово-політичного 

співробітниЦтвА нА почАтку ХХ ст.

після здобуття україною незалежності основні зусилля держави були 
спрямовані у внутрішній сфері на здійсненні економічних і політичних ре-
форм, а у сфері зовнішніх зносин – набутті членства у раді Європи, Єс 
і Нато. реформування армії і органів безпеки не відносилося до пріорите-
тів державної політики. аналіз практичних досягнень за період 1991–
2013 рр. свідчить, що в більшості випадків йшлося про імітацію реформ, а в 
окремих випадках і про злочинних характер дій державної влади. 

агресія росії виявила кризовий стан національної системи безпеки і обо-
рони, її неготовність самостійно забезпечити суверенітет і територіальну 
цілісність держави. ефективність сучасної системи забезпечення оборони 
і безпеки україни значною мірою спирається на санкційний механізм щодо 
росії з боку сШа і Єс, а також посередництво Франції і Німеччини у Нор-
мандському форматі. однак, подальше збереження цього механізму з боку 
Єс є проблематичним. 

23 грудня 2014 р. верховна рада ухвалила рішення про відмову від по-
заблокового статусу, що відкрило україні шлях для більш тісної співпраці 
у військово-політичній сфері з Єс і Нато. однак, в об’єднаній Європі не 
завершено процес створення ефективної системи безпеки і оборони, що 
здатна відстоювати інтереси таких найменш захищених країн-сусідів со-
юзу як грузія, Молдова, україна. За цих умов, зважаючи на проблематичність 
отримання у найближчий перспективі членство в Єс і Нато, а також вра-
ховуючи тенденцію щодо поступового зниження солідарності держав-членів 
Єс з україною (ініціювання Нідерландами скасування санкцій стосовно 
росії, намагання вилучити з угоди про асоціацію пункту про співпрацю між 
україною і Єс в оборонній сфері), наша держава має шукати новий формат 
відносин з Єс або окремим державам-членам Єс і Нато у військово-по-
літичній сфері, який сприяв би посиленню її безпеки і оборони, що відпо-
відає положенням стратегії сталого розвитку «україна –2010» (вектор без-
пеки) [16].

один з можливих форматів такого співробітництва озвучив колишній 
1   д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжнародного права Національного юри-

дичного університету імені Ярослава Мудрого
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керівник сб україни і. смешко, запропонувавши реалізацію проекту 
«Міжмор’я». в українському політикумі ідею створення такого військово-
політичного об’єднання підтримують спікер верховної ради україни а. па-
рубій [13], екс-президент україни л. кучма, директор Національного інсти-
туту стратегічних досліджень в. горбулін [5], засновник і перший командир 
добровольчого полку «азов» а. білецький. однак сучасними вітчизняними 
науковцями ця проблема ретельно не досліджувалася (після здобуття неза-
лежності основну увагу було зосереджено на розробці питань, пов’язаних 
із визначенням умов і перспектив вступу україни до Єс і Нато), внаслідок 
чого висновки, які формулюються у вітчизняних публікаціях з означеної 
проблематики, є недостатньо аргументованими, оскільки не спираються на 
комплексне дослідження проблеми. Як наслідок, відсутні належним чином 
обґрунтовані оцінки цього проекту. 

На відміну від українських науковців зарубіжні політики і експерти 
сприймають означений проект достатньо серйозно. особлива увага вказа-
ному проекту приділяється в польщі, де на заміну концепції «двоколійнос-
ті» приходить ідея створення військово-політичного об’єднання «Міжмор’я» 
(«іntermarium»), яка отримала підтримку президентів л. качинського 
і а. дуди (після обрання президентом а. дуда заявив, що польща більше 
не хоче бути «буферною зоною», а дійсно стати східним крилом Нато). 

підтримка проекту польщею може бути обумовлена насамперед її зане-
покоєнням висловлюваннями а. Меркель, яка заявила, що «Нашою спільною 
справою повинно стати повернення Німеччини до керівництва Європою» 
[10, с. 25]. також слід брати до уваги той факт, що ідея міністра закордонних 
справ польщі р. сікорського стосовно відмови, а насправді – корегування 
Ягеллонської ідеї («доктрини гедройца-Мерошевського»), яка була вислов-
лена ним у 2009 р., отримала дружній опір польського політикуму, оскільки 
це призведе не лише до послаблення позицій україни і литви, але й самої 
польщі, яка перетвориться на провінціальну державу на околиці Єс і буде 
позбавлена можливості проводити власну східну політику [10, с. 192–193]). 

прихильниками балто-чорноморського альянсу також були перший 
прем’єр-міністр литви к. прунскене і один з лідерів білоруського Народ-
ного Фронту З. позняк, який висунув ідею створення балто-чорноморсько-
го союзу як буферного міжнародного утворення без військових баз Нато 
і росії. «білоруська група розвитку» за дорученням президента білору-
сії о. лукашенко в 2010 р. підготувала доповідь «беларусь-2018: к регио-
нальному лидерству на основе суверенного развития страны», в якому 
обгрунтувала необхідність створення зони економічної та політичної 
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співпраці країн колишнього великого князівства литовського та речі по-
сполитої.

проект «Міжмор’я» підтримують також аналітики сШа, зокрема дж. 
Фрідман [19; 20]. Натомість німецькі експерти (наприклад, а. умланд [17; 
18]) ставляться до проекту скептично, зважаючи на можливість перетворен-
ня польщі на регіонального лідера, що може обмежити вплив Німеччини 
в Єс і в східноєвропейському регіоні, а тому не відповідає її національним 
інтересам. ця аргументація не позбавлена сенсу, адже, як зазначає о. а. ір-
хін, утворення під егідою польщі військово-політичного регіонального со-
юзу дозволить їй набрати критичну геополітичну масу, що автоматично 
надасть польщі статус регіональної держав і дозволить на якісно новому 
рівні взаємодіяти не лише з Францією і Німеччиною всередині Єс, але й з 
росією [8]. 

разом з тим було б помилково стверджувати, що «Міжмор’я» – це чужий 
(переважно польський) геополітичний проект. Насправді, можливість по-
глиблення військово-політичного співробітництва країн балто-чорномор-
ського регіону шляхом створення конфедеративного об’єднання, спрямова-
ного на захист від агресії з боку росії (а певною мірою і з боку Німеччини), 
на рівні ідеї в 1918–1934 рр. піднімалася як зарубіжними (ю. пілсудський – 
проект Міжмор’я; к. Маннергейм і р. холсті – балтійський союз; З. Мейе-
ровіц – балто-чорноморський союз [1]; ю. Мерошевський – доктрина ULB 
[9]; в. сікорський – польсько-чехословацька конфедерації), так і україн-
ськими (М. грушевський – балтійсько-чорноморський альянс [6]; с. руд-
ницький – балто-понтійська федерація [15]; ю. липа – чорноморсько-бал-
тійська федерація) громадськими і державними діячами. Щоправда слід 
зазначити, що ідеї вказаних авторів можуть бути лише відправною точкою 
для проекту створення військово-політичного об’єднання, оскільки сучасні 
умови (насамперед, членство польщі, країн балтії, болгарії і румунії в Єс 
і Нато, а також фактично союзницькі відносини між білорусією і росі-
єю) для військово-політичної інтеграції відрізняються від умов початку хх 
ст.

перша світова війна внесла кардинальні зміни у розподіл сил на між-
народній арені. створення нових незалежних держав у результаті розпаду 
австро-угорської, германської, османської і насамперед російської імперій 
стало найвищим проявом націоналізму, який попри те не заперечував ідей 
інтеграції [12, с. 149]. ця закономірність певною мірою пояснюється тим 
тиском, який після провалу сподівань на повернення росії у стан союзних 
держав країни антанти справляли на колишні складові російської імперії, 
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а нині – незалежні держави. так, влітку 1918 р. Франція звернулася до данії, 
Нор вегії, Швеції, Фінляндії, естонії, литви, латвії і польщі із закликом 
об’єднатися в рамках міждержавного союзу [2]. слід зазначити, що особли-
ву роль у такому чи подібних міждержавних утвореннях париж (а нині – 
сШа) відводив варшаві, оскільки незалежна і міцна польща повинна була 
стати бар’єром (буфером) між росією і центральноєвропейськими держава-
ми. пізніше Франція за підтримки Швеції лобіювала проект створення 
прибалтійської ліги [21, c. 149; 3, с. 181]. однак вказані ініціативи не відпо-
відали геополітичним інтересам великої британії, до сфери впливу якої 
входили латвія, литва і естонія, які за планами лондона, мали утворити 
конфедерацію зі Швецією, данією і Норвегією [21, c. 147–148].

інтеграційний процес у військово-політичній сфері був важливим на-
прямом зовнішньої політики держав балтійського регіону в 1920-х рр. так, 
17 червня 1919 р. під час роботи мирної конференції естонія висунула ідею 
створення балтійського союзу. ця ідея була позитивно сприйнята латвією 
і Фінляндією. у серпні 1919 р. глава уряду Фінляндії к. Маннергейм та 
міністр закордонних справ р. холсті виступили з ініціативою створення 
балтійського союзу для захисту від імперської агресії. вказана ініціатива 
отримала підтримку також з боку міністра закордонних справ латвії З. Ме-
йеровіца, що надавало ініціативі Манергейма-холсті шансу на реалізацію. 

програвши президентські вибори 25 липня 1919 р., к. Маннергейм за-
лишає Фінляндію. р. холсті спробував розвинути інтеграційну ініціативу, 
заявивши, що Фінляндія готова сприяти підключенню до інтеграційного 
процесу інших народів колишньої російської імперії, але в цілому позиція 
нового уряду Фінляндії з приводу створення балто-чорноморського союзу 
виявилася досить пасивною.

усвідомлення міністром закордонних справ латвії З. Мейровіцем необ-
хідності тісного політичного об’єднання країн балтії з метою захисту від 
німецького та російського реваншизму спонукали його до підтримки ідеї 
Маннергейма-холсті стосовно створення балтійського союзу (балтійської 
ліги).

боротьба прибалтійських держав за першість в регіоні (перша половина 
1919 р.) змінилася у другій половині року пошуком компромісів в межах 
проведення регіональних міждержавних конференції. 

перша регіональна конференція відбулася 10–12 вере сня 1919 р. у ризі 
за участю прем’єр-міністрів і міністрів закордонних справ естонії і латвії, 
на якій було закладено підвалини для розробки договірної бази стосовно 
організації союзу прибалтійських країн, а також проекту створення єдиного 
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антирадянського фронту. делегації литви і Фінляндії не змогли взяти участь 
у роботі конференції через проблеми зі своєчасним прибуттям.

до роботи наступної конференції у м. тарту (5 жовтня 1919 р.) приєд-
налась фінська делегація.

під час роботи конференції З. Мейеровіц ініціював скликання конфе-
ренції щодо укладання латвійсько-литовського військового союзу. 10–12 груд-
ня 1919 р. під час конференції у каунасі голова латвійської делегації З. Ме-
йеровіц переконував делегації литви і естонії в тому, що державами-засно-
вницями союзу мають стати естонія, латвія й литва, яким належатиме 
право в подальшому самостійно вирішувати питання розширення членства 
об’єднання. слід зазначити, що членство польщі в союзі розглядалося лат-
вією і естонією переважно з позиції визнання де-юре незалежності при-
балтійських країн Заходом. 

британський уряд підтримував військово-політичну інтеграцію балтій-
ських країн. 19 грудня 1919 р. британський військовий представник сер 
а. берт запропонував головнокомандувачу литовської армії запровадити 
практику регулярних зустрічей військових керівників для обговорення пи-
тань військово-політичного характеру для консолідація їх сил і більш тісно-
го співробітництво в сфері оборони. 6 січня 1920 р. було проведено таємну 
конференцію військового керівництва країн балтії, під час якої було укладе-
но угоди щодо обміну військовою інформацією, проведення періодичних 
зустрічей і вироблення пропозицій щодо воєнного союзу, зміст якого повинні 
були конкретизувати керівники держав і урядів.

польща приєдналася до інтеграційного процесу під час роботи конфе-
ренції у гельсінкі 15–22 січня 1920 р. однак долучення польщі до роботи 
конференції не посилило інтеграційний процес, а навпаки ознаменувало 
початок його кінця. саме під час роботи гельсінської конференції її учасни-
ки продемонструвала існуючу роз’єднаність внаслідок відмінності геополі-
тичних інтересів. так, представники естонії заявили, що вони готові під-
писати мирний договір з радянською росією; польща оголосила, що готова 
визнати де-юре усі країни балтії за винятком литви; литовці воліли укла-
дення військового союзу виключно між естонією, латвією і литвою, тоді як 
естонці надавали перевагу військовому альянсу п’яти держав, включаючи 
Фінляндію і польщу; Фінляндія прагнула отримати територію східної ка-
релії, тоді як інші країни, що вже задовольнили свої територіальні претензії, 
не були готові відновити повномасштабну війну з росією. Надання націо-
нальним егоїстичним інтересам переваги щодо спільних інтеграційних цілей 
значною мірою пояснювалося відчуттям зниженням для всіх учасників 
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конференції гостроти небезпеки інтервенції з боку росії (протягом 1920 р. 
чотири держави-учасниці конференції уклали мирні договори з росією).

попри існуючі розбіжності З. Мейеровіц був оптимістично налаштова-
ний щодо майбутнього балто-чорноморського союзу, висловивши надію, що 
рига стане географічним центром балтійської антанти.

Наступну конференцію було проведено 6 березня 1920 р. у варшаві. до 
участі в ній польща вперше запросила румунію, але в той же час не наді-
слала запрошення литві. польська делегація 9, 12 і 13 березня 1920 р. за-
пропонувала латвії приєднатися до військового союзу проти росії, Німеч-
чини та литви, а також забезпечити вільний доступ польщі до латвійських 
гаваней і використання латвійських залізниць аби «гарантувати» більш 
швидке надання польської військової допомоги латвії. ці пропозиції були 
категорично відкинуті латвійськими представниками, а 22 березня 1920 р. 
головнокомандувач латвійської армії генерал Я. балодіс поінформував поль-
щу про готовність латвійської армії захистити суверенітет держави.

у цій ситуації З. Мейеровіц запропонував естонській і фінській делега-
ціям провести таємну конференцію з литовцями в ризі, але не зустрів під-
тримки з боку фінів, які відтоді розглядають конференцію не як регіональну, 
як конференцію з приводу створення «санітарного кордону» між росією, що 
заражена «бацилами більшовизму», і рештою Європи. 

Наступну конференцію було заплановано провести в ризі 15 березня 
1920 р., але вона не відбулася через литовсько-польські протиріччя. З. Ме-
йеровіц, який не полишав сподівання долучити до проекту створення бал-
тійського союзу всі країни балтії, польщу і, якщо вдасться, скандинавські 
країни (цей проект, за виключенням членства польщі, нагадував проект, роз-
роблений о. тиніссоном (а. Tõnisson)) у в 1917 р.). Наприкінці червня 
З. Мейеровіц розпочав підготовку до конференції в ризі, яка мала пройти 
20 липня 1920 р., але через неврегульованість територіальних спорів була 
перенесена на 6 серпня 1920 р. територіальні суперечки балтійських держав 
були врегульовані завдяки посередництву представників британії сера 
с. дж. таллентсаі проф. д. у. сімсона.

в період підготовки до конференції продовжувало обговорюватися питан-
ня щодо формату можливого інтеграційного об’єднання. розглядалася мож-
ливість створення або великої федерації або союзу скандинавських країн, 
Фінляндії, країн балтії та польщі, або федерації скандинавських країн і країн 
балтії та Фінляндії, або союзу Фінляндії, естонії, латвії, литви, польщі і плюс 
або мінус румунії та україни, або федерації Фінляндії, естонії, латвії та лит-
ви, або союзу естонії, латвії та литви, або естонсько-латиської антанти.
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Найрезультативнішою виявилася булдурська (іі ризька) конференція, 
яка тривала з 6 серпня по 6 вересня 1920 p. у роботі конференції планува-
лася участь скандинавських країн, але вони не направили свої делегації 
(країни скандинавії розглядали самостійність прибалтійських країн і поль-
щі як тимчасове явище), що означало виключення їх принаймні на певний 
час з числа учасників союзу. делегації україни (це стало можливим завдяки 
зміни геополітичних пріоритетів голови української Народної республі-
ки с. петлюри) і білорусії прибули без запрошення. Якщо повноваження 
делегації уНр було підтверджено і вона приступила до роботи 20 серпня, то 
білоруська делегація так і не приступила до роботи через небажання учас-
ників конференції зайвий раз дратувати росію. румунську делегацію також 
не було запрошено до участі в конференції. приєднання до інтеграційного 
проекту україни дало підстави для трансформації балтійської ліги у балто-
чорноморський союз, а також створювало передумови для залучення до 
об’єднання азербайджану та грузії, що раніше входили до «спілки поне-
волених росією народів». 

успіх булдурської конференції обумовлений внесенням у порядок ден-
ний розгляд програми, розробленої 3. Мейєровіцом. програма містила понад 
100 конкретних питань, зокрема питання про створення оборонного союзу, 
інтеграцію економічних систем, формування спільної банківської та моне-
тарної системи, ухвалення політичної конвенції про взаємну підтримку та 
спільну зовнішню політику, забезпечення вільного шляху від балтійського 
до чорного морів та ін. 

учасникам конференції вдалося досягнути згоди і підготувати політич-
ну конвенцію, підписану 31 серпня 1920 р., а також низку інших конвенцій 
(в сфері поштових, телеграфних, телефонних і залізничних зв’язків; бороть-
би з контрабандою; конвенція про громадянські права) і постанов, які мали 
набути чинності після ратифікації кожною з держав-учасниць до 15 грудня 
1920 р. у ст. 10 політичної конвенції зазначалося, якщо до 15 грудня 1920 р. 
одна з держав, що брала участь у конференції не ратифікує цей договір, 
останній все ж набере чинності між інших державами-учасниками. однак 
для тих держав, які не ратифікували договір, буде можливість приєднатися 
до нього пізніше, за згодою інших держав, які підписали договір.

політична конвенція складалася з десяти статей, а також зауважень поль-
ських, українських і литовських представників. конвенція декларувала намір 
держав-учасниць визнати одна одну де-юре; вирішувати територіальні питан-
ня мирним шляхом (арбітраж ліги Націй); не допускати діяльності політичних 
угруповань, що ведуть ворожу політику щодо будь-якої з держав-учасниць; 
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не укладати договорів з іншими державами, що не відповідають інтересам 
союзу чи направлені проти когось із держав-учасниць; невідкладно розроби-
ти оборонну військову конвенцію; забезпечити права національних мен шин; 
забезпечити вільний шлях від чорного до балтійського моря [4]. 

однак держави-учасниці так і не змогли до кінця роботи конференції 
досягнути згоди і підписати військову конвенцію, оскільки литва відмови-
лася підписати військову конвенцію з польщею, яка перебувала в стані війни 
з радянською росією, з якою литва підписала мирний договір. протягом ро-
боти конференції також не вдалося вирішити суперечку польщі і литви 
з приводу вільно, а також спонукати литву визнати україну (варшавський 
договір між уНр і польщею від 21 квітня 1920 р. став суттєвою перешкодою 
для зближення україни з литвою). 

те, що політична конвенція та інші конвенції, які були напрацьовані під 
час булдурської конференції, не будуть ратифіковані остаточно стало зрозу-
міло, коли польща за підтримки Франції повернулася до курсу на побудову 
«другої речі посполитої»: 9 жовтня 1920 р. вона розпочала війну проти 
литви та окупувала вільнюс з околицями. 12 жовтня польща уклала 
перемир’я з росією, а 18 березня 1921 р. підписала З ррсФр ризький мирний 
договір, яким вони оформили поділ україни між собою. 

21 січня 1921 р. міністр закордонних справ Німеччини у. саймон офі-
ційно охарактеризував країни балтії як небажаний бар’єр між Німеччиною 
і росією. З. Мейеровіц у відповідь 8 лютого 1921 р. заявив, що країни балтії 
прагнуть стати економічним мостом, а не бар’єр між Німеччиною і росією, 
їх порти відкриті для всіх країн. він зазначив, що латвія рішуче заперечує 
проти включення литви до складу польщі, а також наголосив на необхід-
ності союзу між країнами балтії та Фінляндії.

24 лютого 1924 р. представник польщі в. каменецький (пол. Witold 
Kamieniecki) запропонував провести ще одну конференцію для створення 
блоку п’яти держав. у відповідь З. Мейеровіц вказав на три умови для 
успішного проведення конференції в таллінні: по-перше, всі держави-учас-
ниці повинні бути визнані в світі, по-друге, конвенції, прийняті на попередніх 
конференціях балтійських країн повинні бути або ратифіковані, або відхи-
лені, по-третє, всі суперечки між державами-учасниками повинні бути 
врегульовані до скликання конференції. Міністр закордонних справ лит-
ви ю. пуріцкіс. який намагався вирішити конфлікт литви з польщею, під 
час візиту до таллінна запропонував союз між трьома країнами балтії, по-
будований на спільних економічних і дипломатичних принципах. під час 
литовсько-латвійської конференції в ризі 2–7 травні 1921 р. З. Мейеровіца 
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пообіцяв підтримати балтійський альянс, але після врегулювання польсько-
литовського конфлікту. естонці не бажали псувати відносини з польщею, 
однак, і намагався уникнути союзу з литвою.

починаючи з липня 1921 p. Фінляндія, польща, естонія та латвія про-
вели вісім конференцій міністрів закордонних справ, які закінчилися без-
результатно. у цій ситуації естонія і латвія обрали курс на самостійне 
формування оборонного союзу, що завершилося підписанням договору 
1 листопада 1923 р. 

 під час гельсінської та женевської конференцій (січень та вересень 
1925 р.) держави-учасниці підсумували здобутки п’ятирічно го намагання 
створити балтійський союз і у підсумку визнали необхідність відмовитися 
«від старої ідеї». 

підводячи підсумок розгляду інтеграційних ініціатив у військово-полі-
тичній сфері країн балтії і скандинавії в 1920-ті роки, слід зазначити, що 
провал ідеї створення балтійського союзу обумовлений, по-перше, проти-
річчями великої британії й Франції у питанні складу альянсу та їх боротьба 
за вплив у прибалтиці; по-друге, укладення естонією, литвою й латвією 
мирних договорів із радянською росією; по-третє, відсутністю єдності й на-
віть деякою мірою протистоянням між прибалтійськими країнами; 
по-четверте, позицією польщі, яка прагнула до відновлення речі посполитої 
в рамках проекту «Міжмор’я».
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тімоте де майар1

Remise en question de l’univeRsalité des 
dRoits de l’homme et émeRgence du 

Relativisme cultuRel

René Cassin : «Il y a quelque chose dans chaque homme qui est universel»

En tant qu’acteur du monde associatif et humanitaire, je ne peux que constater 
la remise en question de l’universalité des droits de l’homme et de l’idéal 
démocratique, une remise en question qui porte sur la symbolique et les références 
du discours des acteurs non – gouvernementaux. Cette dernière est formalisée de 
manière officielle aujourd’hui par plusieurs déclarations qui délimitent l’espace 
et la portée de notions jugées universelles à la suite du cataclysme de la seconde 
guerre mondiale, elle est le symptôme d’un rejet populaire d’un système de valeurs 
sur lequel repose le droit international. 

Introduction :
Aujourd’hui, un nombre croissant d’ONG travaille à la promotion des Droits 

de l’Homme et à leurs respects à travers le monde. Le travail de ces acteurs non – 
gouvernementaux sur le terrain est confronté à une grande diversité de situations, 
nées de contextes culturels différents.

La légitimité des actions menées par ces structures non – gouvernementales 
et le bien fondé même des valeurs prônées et défendues par ces dernières sont 
questionnés, loin de faire l’unanimité au sein des communautés et des populations 
auprès desquelles les actions sont conduites. Plus globalement, l’opinion publique 
en général se montre de plus en plus méfiante quant aux actions menées et aux 
justifications qui sous tendent à la mise en place des interventions humanitaires.

L’essayiste J. C. Guillebaut soulève le problème de la manière suivante : 
« Toutes nos certitudes égalitaristes, laïques, progressistes, individualistes, 

raisonnable, critiques, ne seraient – elles pas le dernier avatar d’une domination 
occidentale et judéo chrétienne réinventée ? En souhaitant refonder ces principes 
pour mieux les affermir et les universaliser, ne reconstituons – nous pas, sous 
couvert de bonne volonté, une sorte de néocolonialisme ? »

Cette pensée qui se propage dans l’opinion publique doit amener les acteurs 
non – gouvernementaux à s’interroger sur leur manière de se définir, la portée 
symbolique du discours qui précèdent à toute action et leur rapport à l’autre. 

ONG et symbolique du discours
Les valeurs qui sont portées et défendues par un grand nombre d’acteurs du 

monde associatif sur la scène internationale sont le résultat d’un long processus 

1  директор го «Французький альянс» у м. харкові, магістр політичних наук.
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historique. L’omniprésence aujourd’hui des ONG occidentales qui accaparent la 
grande majorité des financements disponibles et le devant de la scène médiatique, 
tant et si bien qu’il n’est pas nécessaire de préciser l’origine des ONG lorsqu’on 
les mentionne dans les médias, met en avant les liens qui unissent l’émergence et 
la consolidation du secteur non – gouvernemental et l’histoire de l’Europe et de 
l’Occident. 

En parcourant l’histoire de l’Europe, on ne peut que constater l’ambigüité qui 
existe entre la défense des valeurs humanistes et une certaine conception de la 
suprématie occidentale : une dualité contradictoire qui a été à l’œuvre tout au long 
de l’histoire, entre propagation de la civilisation européenne et expansion de sa 
puissance militaire et politique.

Cette relation étroite est un élément à prendre en compte dans l’analyse de la 
suspicion grandissante à l’égard des acteurs non – gouvernementaux, qui apparaît 
aussi bien au sein des communautés et des populations auprès desquelles 
interviennent grands nombre d’ONG internationales (dont les sièges sont en 
Europe ou aux Etats – Unis, cœur de cette notion qui recouvre une réalité 
changeante qu’est l’Occident), que dans l’opinion publique en général. 

Nous pouvons prendre l’exemple des jésuites au XVII et XVIIIème siècle, 
qui tandis que la conquête occidentale s’accélère, véhiculent les valeurs des 
lumières, ils se font vecteurs, diffuseurs de valeurs modernes humanistes, alors 
que l’esclavage se propage pour atteindre une ampleur inégalée même à l’époque 
de la Rome antique. On peut aussi citer les arguments apportés en France, à la 
colonisation justifiée par la mission civilisatrice de la république. Et les exemples 
sont pléthores, dans l’histoire de l’Europe et de l’Occident. 

L’Europe qui se considère comme détentrice des valeurs humanistes qu’elle 
se doit de véhiculer à travers le monde ne pourra cependant éviter que les 
logiques nationalistes présentes pendant la première moitié du XXème siècle 
donnent naissance à deux guerres mondiales qui ravageront le continent. Les 
logiques meurtrières à l’œuvre provoqueront, selon les estimations de certains 
historiens tels que Serge Bernstein et Pierre Milza, pour la deuxième guerre 
mondiale, plus de 60 millions de victimes, soit 2,5 % de la population mondiale 
de cette époque. De ce terrible constat, naitra en 1945 l’Organisation des Nations 
Unies, fondée pour remplacer la Société des Nations qui s’était avérée incapable 
d’empêcher la 2ème guerre mondiale. L’Assemblée Générale des Nations Unies, 
adoptera le 10 décembre 1948 à Paris, la résolution 217, qui précise les Droits 
fondamentaux de l’Homme. Un texte sans portée juridique, mais avec une forte 
portée symbolique, encore omniprésente dans le discours des acteurs non – 
gouvernementaux.
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La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : DUDH a été rédigée par 

un Comité de rédaction composé de 9 personnes : venues des Etats Unis, de la 
Chine, du Liban, du Royaume Uni, du Canada, de l’URSS, du Chili, de l’Australie, 
de la France. Elle puise sa substance dans la théorie du droit naturel basée sur la 
nature humaine et sa finalité.

A la racine des valeurs fondant l’universalité des droits de l’homme, Hannah 
Arendt disait que c’est « l’idée d’humanité qui constitue la seule idée régulatrice 
en terme de droit international ».

Gérard Fellous, ancien secrétaire général de la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme, explique que cette prise en compte de l’homme 
comme « mesure de toutes choses » trouve ses racines philosophiques dans la 
conscience universelle, et appartient en héritage indivis à toutes les civilisations et 
toutes les religions. L’affirmation des droits de l’homme vaut partout et pour tous, 
ou elle ne vaut rien. Elle implique en effet « la dignité inhérente à tous les membres 
de la famille humaine », sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Mais la question se pose de savoir si ces droits innés seraient des « droits 
naturels inviolables et en quelque sorte sacrés, ou simplement des droits relatifs 
encadrés par la loi. In fine, peut – on opposer le particularisme des situations et 
des cultures à l’universalité des valeurs ? 

La Déclaration universelle des droits de l’homme a répondu, il y a plus de 60 
ans à ce dilemme : cette déclaration qui n’a pas de valeur juridique contraignante 
consacre toutefois les droits de l’homme comme des droits égaux et inaliénables, 
qui doivent être protégés par un régime de droit.

La Déclaration universelle appartient à chacun des êtres humains. Elle 
n’appartient pas aux Etats ou aux cultures, mais elle les oblige. Elle reste, hier 
comme demain, « l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les 
nations », comme l’a voulu René Cassin (l’un des rédacteurs de la déclaration).

Pourtant la Haut – commissaire pour les droits de l’homme des Nations unies, 
Madame Louise Arbour qui s’exprimait à la fin de son mandat en 2008 relevait que:

« Le principe même d’universalité des droits de l’homme est clairement remis en 
cause dans certains milieux », ajoutant : « Aujourd’hui les Etats ne semblent pas faire 
preuve de la même volonté que celle qui les animait au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale pour affirmer fortement l’universalité de nos droits et de nos libertés ».

Le texte de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme signée en 1948, 
sert encore et toujours de référence. Pourtant aujourd’hui, dans les actions menées 
au nom des Droits de l’Homme et pour la défense de ces derniers, la question de 
l’Universalité de ces droits est de plus en plus critiquée, considéré comme un 
simple outil de la propagation de valeurs occidentales, d’un néocolonialisme qui 
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a remplacé la conquête territoriale par la conquête des esprits pour asseoir la 
domination occidentale.

La remise en question de l’éthnocentrisme européen et occidental dans la 
perception globale de notre rapport au monde, et de notre rapport à l’autre ne date 
pas d’hier. 

La Conférence de Bandung, en 1955 est l’occasion de dénoncer 
l’européocentrisme et de faire le constat du déclin de l’occident, victime de son 
complexe de supériorité morale.

Frantz Fanon, psychiatre et essayiste écrira dans son ouvrage de référence 
Les Damnés de la Terre : « La violence avec laquelle s’est affirmée la suprématie 
des valeurs blanches, l’agressivité qui a imprégné la confrontation victorieuse de 
ces valeurs avec les modes de vie et de pensée de colonisés font que, par un juste 
retour des choses, le colonisé ricane quand on indique devant lui ces valeurs ».

Les critiques de la DUDH sont nombreuses, elles reposent en partie sur le 
choix effectué de placer au centre la liberté individuelle face à d’autres valeurs 
telles que la solidarité ou les libertés collectives. 

La DUDH a donné naissance à d’autres textes qui du fait d’être 
géographiquement précisée atténue la dimension universelle de la DUDH :

En 1969 : est signée la convention américaine relative aux droits de l’homme
En 1986 : entre en vigueur la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples (ratifié par 25 états), elle tient à tenir compte des particularités historiques 
d’un continent. Cette charte appelée Charte de Banjul appelle les Chefs d’Etat 
à tenir compte « des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de 
civilisation africaine » pour mener leurs réflexions sur la conception des droits de 
l’homme. Cette précision relève – t – elle d’un désir de faire passer les droits 
collectifs hérités de traditions propres, avant les droits individuels ?

En 1990 : Au Caire, est ratifié par 57 états la Déclaration des Droits de 
l’Homme en Islam. Cette dernière proclame à l’article 25 que « la Charia est 
l’unique référence pour l’explication ou l’interprétation de l’un des articles 
contenus dans la présente Déclaration ». Soulignons que son article 22 stipule que 
« tout homme a le droit d’exprimer librement son opinion pourvu qu’elle ne soit 
pas en contradiction avec les principes de la Charia(…) Il est prohibé d’utiliser 
ou d’exploiter (l’information) pour porter atteinte au sacré et à la dignité des 
prophètes… ». En 2004, la Charte arabe des Droits de l’Homme définit par 
exemple l’égalité entre hommes et femmes avec les limites de la Charia islamique 
et des lois divines.

En réponse à ces redéfinitions, ou délimitations de la portée universelle des 
droits de l’Homme, Joseph Yacoub politologue parle de l’universalisme inachevé 
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de la DUDH. La prolifération de nouveaux textes, traités, chartes, montre la 
nécessité d’élargir le droit universel à la diversité des cultures, pour ne pas être 
cantonné ou être perçu comme cantonné à l’ethno centrisme occidental. 

Par exemple la Chine oppose la vision confucéenne qui met l’Homme au 
centre de son enseignement ou bien encore les paysans sans terre, les zapatistes, 
les Indiens d’Equateur développent la notion du Buen Vivir (notion qui vient de 
l’expression quechua Sumak Kawsay qui fait référence à la relation qui existe 
entre l’homme et la terre, qui correspond à une recherche d’équilibre entre la 
nature et la satisfaction des besoins nécessaires : prendre seulement le nécessaire 
pour durer).

Serge Latouche, professeur émérite, parle d’universalisme cannibale de 
l’occident qui dévore l’autre sans tenir compte des différences. Serge Latouche 
développe le concept de « pluriversalime » un dialogue interculturel pour amener 
à un véritable dialogue, à un échange égalitaire car toute culture aspire à la dignité 
humaine sous des formes différentes. 

La diversité culturelle a pourtant longtemps été perçue, dans un premier 
mouvement, comme un frein au développement, à la paix, à la démocratie. Mais 
le virage a été amorcé et la déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité 
culturelle signée en 2001 qui juxtapose les termes : universelle et diversité, dans 
l’intitulé même de cette déclaration. Signée au lendemain des événements du 11 
septembre, elle réaffirme la conviction des signataires que le dialogue interculturel 
est un gage pour la paix et rejette les théories du conflit entre les cultures et les 
civilisations. (C’est une réponse forte, en particulier dans ce contexte post – 
attentat, aux défenseurs de la théorie du choc des civilisations, théorie qui fait 
référence à un article et un ouvrage de Samuel Huntington publié en 1993. Pour 
Samuel Huntington, après l’effondrement de l’URSS et du bloc communiste, les 
relations internationales ne se feront plus sur des clivages idéologiques mais sur 
des oppositions culturelles, civilisationnelles, en donnant une place de premier 
plan au substrat religieux. Les critiques de cette théorie ont été nombreuses, Pascal 
Boniface la définit comme réductrice et simplificatrice.

L’idée mise en avant est donc de promouvoir un dialogue interculturel pour 
une meilleur compréhension de l’universalité et ce afin d’être en mesure d’identifier 
des pratiques qui sous couvert d’être qualifiées de pratiques culturelles porteraient 
atteinte à l’intégrité de l’individu et seraient par conséquence contraires aux droits 
fondamentaux, aux droits de l’homme. 

En 2007, est signé la Déclaration de Fribourg qui met en avant les liens entre 
diversité des droits culturels et droits de l’Homme, questionnant l’universalité des 
droits de l’homme dans une démarche plus exigeante : prenant en compte des 
blessures identitaires, des humiliations collectives et un sentiment de mépris 
ressenti et de violation identitaire par certaines communautés ou groupes. 
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Car c’est entre autre dans ce sentiment d’humiliation historique comme l’a 
décrit Bertrand Badie, dans son ouvrage Le temps des humiliés, paru en 2014, que 
le relativisme culturel va puiser une partie de son argumentaire. C’est sur le 
manque de considération, ou le sentiment d’un manque de considération de la part 
de certaines communautés, d’un rabaissement subi, que le discours du relativisme 
culturel s’est aussi construit, comme une remise en cause du système international 
et par conséquent du système de valeurs véhiculées par ce dernier. 

Le « relativisme culturel » est un concept né de l’anthropologie, qui a fait 
l’objet de longs débats depuis 1947. Il part de l’idée que toutes les cultures ont la 
même valeur. S’il est vrai que la culture de chaque être humain est une composante 
identitaire importante, on ne peut toutefois enfermer l’individu dans sa 
communauté. Car la question induite dans la défense du relativisme culturel, porte 
aussi sur le relativisme de la dignité humaine, peut – on considérer que cette 
dernière n’est pas vécue de la même manière selon que l’on est Chinois, Indien 
maya ou français ? Le danger comme l’a exprimé Gérard Fellous est que le « droit 
à la différence » glisse juridiquement vers une « différence des droits ».

Conclusion : 
Malgré la place de plus en plus importante donnée à la diversité culturelle, 

au dialogue interculturel pour garantir le respect des droits fondamentaux de 
l’homme, qui doit reposer sur la reconnaissance de l’autre dans sa différence et 
son unicité, des doutes subsistent sur la finalité des valeurs prônées par les 
humanistes aujourd’hui, dont l’action est portée par de nombreuses ONG 
internationales. Ce questionnement issu de la symbolique à l’œuvre dans le 
discours des humanistes et aussi un questionnement autour du fonctionnement du 
système international et de la place des ONG internationales.

л. м. герасіна1 

світовиЙ політичниЙ проЦес: 
конЦептуАльниЙ Аспект і реАльнА політикА 

глобалізаційні процеси цивілізації мають давні коріння і сходять до 
епохи античності, коли олександр Македонський завойовував світ, а римська 
імперія утверджувала свою гегемонію у середземномор’ї. світовий полі-
тичний процес має також сучасний вимір, як інтегрований глобальний про-

1   доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та політо-
логії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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цес, що відображає різнопланову діяльність суверенних держав та інших 
легітимних органів, рухів та організацій світового (чи континентально-
го) масштабу. отже – це консолідована політична діяльність усіх суб’єктів-
учасників міжнародних відносин, яка має найсуттєвішою рисою поєднання 
зусиль людства в основних сферах його буття. 

концептуальні засади світового політичного процесу містяться в теорії 
«світосистемного аналізу» і. валлерстайна і й. галтунга; саме вони запро-
вадили до наукового обігу нові поняття «світо – політики» і «світо – еконо-
міки». відповідно до цієї теорії, світовий політичний процес та його еволю-
ція є функцією гетерогенної мега-системи, якій властиві політична й еконо-
мічна неоднорідність складових елементів та їх діалектична, мультиполярна 
взаємозалежність. сучасне розуміння тренду глобалізації безперечно 
пов’язане зі створенням транснаціональних систем і форматів (в економіці, 
фінансах, науці тощо) та забезпечує домінування капіталу й інформаційної 
свободи над національними інтересами (особливо у т.зв. «незахідних» кра-
їнах). 

у перебігу світового політичного процесу беруть участь майже двісті 
суверенних держав, а до його подій залучені міл’ярди людей. Нині майже 
завершився перехід від біполярного до багатополярного світу, при віднос-
ному збереженні домінуючих позицій сполучених Штатів америки. Значно 
підвищилась керованість світової політики, хоча в ній відбувається складний 
двоєдиний процес глобалізації політичних та економічних зв’язків. досить 
домінантними стали проблеми зміцнення глобальної безпеки перед викли-
ками міжнародного тероризму, та спроби усунення феномену війни із життя 
людства. 

світовій політичній сфері також властиві тенденції до демократизації 
основних галузей життєдіяльності держав, зростання міжнародної ролі 
представницьких сил і рухів, безпосередньо людини у світовій політиці. 
тому світовий політичний процес доцільно уявляти, як сукупну діяльність 
áкторів світової політики і суб’єктів міжнародного права (держав та урядів, 
міжурядових союзів і неурядових світових організацій), спрямовану на ви-
роблення механізмів узгодження та збалансування їхніх інтересів, вирішен-
ня проблем виживання і прогресу людства, відвернення війн та розв’язання 
глобальних і регіональних конфліктів, створення справедливого порядку 
у світі. 

Змістовно глобальна політика характеризується тим, що не знає фор-
мальних бар’єрів, вона легко долає державні кордони і здатна впливати на 
організовані спільноти людей у будь-якому місці планети. політична специ-
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фіка глобалізації полягає в очевидному послабленні національних держав, 
скороченні їхнього суверенітету; тому сьогодні жодна країна світу не має 
повної реальної незалежності. ці процеси тісно пов’язані з централізацією 
світової влади, її суб’єктів управління. почасти це відбувається тому, що 
сучасні держави дедалі більше повноважень делегують впливовим міжна-
родним організаціям, таким як – ооН, сот, Єс, МвФ, Нато. інший чинник 
полягає в тому, що через обмеження державного втручання в економіку 
і дерегуляцію бізнесу зростає політико – економічний вплив, насамперед, 
великих транснаціональних корпорацій. а в наслідок зростання міграції 
людей і вільне переміщення капіталів за кордон також зменшується обсяг 
влади урядів щодо своїх громадян.

глобальні проблеми розвитку світового політичного процесу в наш час 
переважно вирішуються двома «клубами» – великою сімкою (G 7) і великою 
двадцяткою (G 20), а також давоським Форумом, брік та іншими, до сфери 
впливу яких входять здебільше політико-економічні питання. Як відомо, ці 
світополітичні й макроекономічні структури не формалізовані згідно між-
народного права, але значущість їх у світовій політиці постійно зростає. На 
своїх форумах представники держав-членів («світових і регіональних ліде-
рів») обговорюють та узгоджують позиції з реалізації політико – економічних 
процесів у світі. цей формат, що не дуже обтяжений юридичними 
зобов’язаннями, дозволяє провідним áкторам гнучко виробляти нові меха-
нізми «балансу інтересів» різних країн та консолідації їх зусиль у проти-
стоянні глобальним викликам сучасності. 

державно-політичні інституції, міжнародні організації, соціальні спіль-
ноти та впливові політики, що мають міжнародний авторитет, дієво визна-
чають зміст світового політичного процесу, який розгортається на регіональ-
ному та глобальному рівнях, і відбивається на терені окремих країн. в ас-
пекті реальної політики, світові процеси спрямовані: на вирішення 
глобальних питань війни і миру; загальну безпеку людства і захист прав 
людини; охорону довкілля і справедливий розподіл ресурсів виживання; 
боротьбу з міжнародним тероризмом і злочинністю; подолання відсталості, 
злиднів і голоду на «світовій околиці»; запобігання небезпечним хворобам, 
епідеміям і пандеміям тощо. 

головною специфікою сучасного світового політичного процесу є одно-
часна дія двох суперечливих тенденцій – консолідації (до об’єднання) і де-
зінтеграції (до розмежування). тенденція консолідації проявляє себе у про-
цесі формування масиву світових продуктивних сил, інтернаціоналізації 
економічної діяльності в масштабах регіонів і цілого світу, у стрімкому роз-
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витку Нтр та інтеграції різних виробничих і невиробничих факторів, у про-
гресі сфер інформатизації та управління макроекономічними і технологіч-
ними інноваціями. 

друга тенденція (дезінтеграції) характеризується відцентровими про-
цесами, обумовленими одночасним існуванням на планеті народів і держав, 
які перебувають на різних стадіях цивілізаційного чи формаційного розвитку. 
вони прагнуть розмежування через величезні відмінності в культурі та ре-
лігії, у рівні добробуту, освіти, медичного забезпечення і зайнятості, через 
проблеми політико-правового розвитку, національно-етнічні розбіжності 
тощо. такі чинники є історично дезінтеграційними, вони неминуче поро-
джують відчуженість між людьми, недовіру між державами і, як наслідок – 
суперечки, конфлікти, війни. 

останні роки ххі ст. позначені тим, що процеси світової політики в ці-
лому невпинно змінюються. так, з одного боку – в світогосподарських і по-
літичних зв’язках зберігаються риси дезінтеграції, навіть економіко-полі-
тичної ізоляції деяких міжнародних суб’єктів (держави-агресори, автаркії); 
помітно зростає розрив в економічному розвитку багатьох країн. але з ін-
шого – на світовий політичний процес впливають дедалі потужніші інтегра-
ційні тенденції: глобалізація економіки, політики (напр., розповсюдження 
практик демократії), інформації, гуманітарної сфери, захисту прав і свобод 
людини; зокрема, все динамічніше розвивається світовий ринок ресурсів, 
енергетики, продукції, послуг і робітничої сили, революційно крокує науко-
во – технічний прогрес та ін.

водночас, специфіка світового політичного процесу полягає в тому, що 
тут не існує єдиного легітимного «центра примусу» з відповідною політико-
правовою компетенцією, тобто такого джерела влади, яке б мало беззапере-
чний авторитет серед усіх суб’єктів міжнародних зв’язків. відповідно, як 
окрема галузь політико-правових відносин сфера світової політики регулю-
ється конгломератом різних норм: міжнародно-правових, політико-історич-
них, церемоніально-ділових, морально-етичних і, навіть – звичаєвих (тра-
диційних) та ін. 

Зміст світової політичного процесу неможливо розкрити поза розумін-
ням національного інтересу, що визначає зовнішню діяльність будь-якої 
держави. актуалізується питання: що спонукає держави до певних кроків 
на міжнародній арені; заради чого вони вступають у взаємовідносини з ін-
шими країнами? у політиці завжди присутні групові або загальнозначущі 
інтереси, а в міжнародній, світовій політиці – здебільше національні інтер-
еси. Якщо суспільні потреби полягають у гарантуванні громадської безпеки 
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та гідних умов розвитку країни; то національний інтерес – це усвідомлення 
і відображення в діяльності політичних еліт (лідерів) корінних потреб суве-
ренної держави, її національної безпеки і самозбереження політичної нації. 

у цьому контексті досить вагомою постає проблема «балансу сил та інтер-
есів», що є важливим чинником стабільності (або нестабільності) світової по-
літики. її актуальність зростає тому, що у світовій політиці відсутня постійна 
ієрархія суб’єктів (тобто немає «центральної влади»), але присутня велика 
кількість суверенітетів, які хоч і не рівні, однак рівноправні; відтак не визнають 
над собою іншої вищої влади. саме це і спричиняє відсутність стабільності. 
колишній держсекретар сШа г. кіссінджер зазначав, що в міжнародній систе-
мі, для якої характерно наявність п’яти-шести великих держав і численних 
менших держав, порядок переважно має виникати (як у минулі століття) на 
грунті примирення і балансування суперницьких національних інтересів. 

отже, світовий політичний процес сучасності характеризує:
– складна сукупність цивілізаційних, транснаціональних і периферій-

них, регіональних, національних і локальних, етнополітичних процесів; 
– ціннісне різноманіття політичного розвитку; зростання досвіду, на-

прямків і форм міжнародної співпраці; 
– висунення на перший план світової політики глобальних проблем 

(викликів) існування людської цивілізації;
– зростання в системі загальнолюдських цінностей ролі особистості, 

прав, свобод і життєвих інтересів людини;
– багатоманітність соціально-політичних сил, засобів, форм і методів 

реалізації світової політики; наявність умовно координуючого центру, функ-
ції якого відіграє організація об’єднаних Націй; 

– продуктивна взаємодія країн «великої сімки», Євросоюзу; діяльність 
вагомих міжнародних інституцій – МвФ, сот, Нато, юНеско та інших;

– складнощі взаємодії між широким колом суб’єктів світової політики; 
суперечливі тенденції руху до «багатополюсного» (або «однополюсно-
го») світу; колізії відносин між провідними світовими центрами (сШа, 
Західна Європа, росія, китай, Японія, «нові індустріальні країни»); 

– протиріччя між країнами і народами на ґрунті т.зв. «конфлікту циві-
лізацій» (західної, східної, ісламської, християнської, слов’янської та ін.);

– суперечливість способів реалізації світових процесів: спадкоємності 
та інновацій, визначеності чи непередбачуваності, упорядкованості й сти-
хійності; переплетіння революційних та еволюційних тенденцій.

у той же час, провідним критерієм прогресу в світовому політичному 
процесі є рух народів і держав шляхом демократизації («четверта хвиля» 
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модернізації). еволюція будь-якого цивілізованого соціуму веде до форму-
вання демократичного громадянського суспільства, яке прагне розбудови 
правової, соціальної держави з політичним плюралізмом, реальними еконо-
мічними, політичними і соціальними правами і свободами, із розподілом 
державної влади, потужним місцевим самоврядуванням, з розвинутою на-
ціональною культурою, високим рівнем добробуту і соціального захисту 
населення. 
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о. р. дашковська1 

гендернА рівність в прАві ЄвропеЙського 
соЮЗу

із середини 80 – х років хх століття Європейський союз визнав пріо-
ритетність політики рівних можливостей чоловіків і жінок, про що свідчить 
періодичне затвердження програм Єс щодо забезпечення стандартів ген-
дерної рівності в Європейському союзі з обов’язковим контролюванням 
з боку ради Міністрів Європи і Європейського парламенту за їх виконанням.

Загальні засади гендерної політики Європейського союзу сформульо-
вано в «дорожньому атласі рівності чоловіків та жінок», що передбачає: 

1. досягнення рівної економічної незалежності чоловіків та жінок: ско-
рочення відмінності в оплаті праці, розвиток жіночого підприємництва, 
соціальний захист та запобігання бідності;

1  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії держави і права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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2. сприяння гармонійному поєднанню робочої, особистої та сімейної 
сфер життя: мобільність робочих контрактів; збільшення кількості послуг 
по догляду за дітьми та особами літнього віку; чутлива державна політика 
в сфері сімейних відносин до представників обох статей;

3. Залучення чоловіків та жінок до рівної участі в процесі прийняття 
рішень у політиці, в економічній сфері та бізнесі, науці та сучасних техно-
логіях;

4. ліквідація гендерних стереотипів в усіх сферах суспільної взаємодії, 
перш за все на ринку праці тощо [1, с. 116].

стандарти рівного ставлення до чоловіків і жінок стали частиною як 
первинного, так і вторинного законодавства Єс. вони встановлені кількома 
статтями амстердамської угоди 1997 р. та уповноважують раду Міністрів 
вживати необхідних заходів у боротьбі з дискримінацією за ознаками статі, 
расового або етнічного походження, релігії або вірувань, обмежених мож-
ливостей, віку або сексуальної орієнтації, хоча до цих пір лише рамкова 
угода та директива про расову дискримінацію були прийняті на основі за-
гальних антидискримінаційних положень. 

основні принципи політики Єс щодо гендерної рівності викладені 
у директивах ради Єс, всі зазначені положення мають бути перенесені до 
законодавства держав-учасниць, зокрема, мова йде про наступні директиви 
ради:

– 75/117/еес від 10 лютого 1975 р. про рівну оплату праці; 
– 76/207/еес від 9 лютого 1976 р. про рівне ставлення на робочому 

місці; 
– 92/85/еес від 19 жовтня 1992 р. про безпеку та здоров’я вагітних ро-

бітниць та робітниць, які нещодавно народили або годують, на робочому 
місці;

– 96/34 ес від 3 червня 1996 р. про відпустку по догляду за дитиною;
– 96/97/ес від 20 грудня 1996 р. про рівне ставлення до жінок і чолові-

ків у схемах соціального забезпечення на робочому місці;
– 2010/41/Єс від 7 липня 2010 р. про застосування принципу рівного 

підходу до чоловіків та жінок, які займаються індивідуальною трудовою та 
підприємницькою діяльністю [1, c. 117].

прийняття директив Єс, щодо забезпечення гендерної рівності, при-
вело до розробки єдиних стандартів для усіх членів Єс. гендерна політика 
на національному рівні зазнає все більшого законодавчого впливу на рівні 
Єс. крім того, нові директиви щодо стратегії зайнятості у Єс вимагають 
поширення ідей гендерної рівності на неоплачувану роботу по догляду за 
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дітьми, акцентуючи увагу на рівному розподілі обов’язків по догляду за 
дитиною і ведення домашнього господарства, а також заохочення чоловіків 
брати відпустки по догляду за дитиною [2, с. 154]. 

На сьогодні політика гендерної рівності та гендерного інтегрування [3] 
є пріоритетною для Єс і виходить за межі принципу рівного ставлення та 
заборони статевої дискримінації. вона є невід’ємною частиною політики та 
програм Єс, а Європейська комісія підкреслила, що рівні можливості для 
жінок та чоловіків є економічно необхідними, та що приблизно одна п’ята 
річного зростання ввп у країнах Єс отримана завдяки збільшенню кількос-
ті жінок, які працюють [4, c. 11]. це пояснює, чому принцип рівності не 
виключає позитивних дій, які дозволяють надання особливих переваг статі, 
недостатньо представленій на ринку зайнятості, для полегшення її профе-
сійної діяльності, ліквідації або компенсації незручностей у професійних 
відносинах. 

таким чином, політика Європейського союзу в питаннях гендерної 
рівності представлена у вигляді комплексної та чітко структурованої систе-
ми поглядів та стратегій громадянської солідарності з метою досягнення 
соціального добробуту. На основі десятилітніх практик та досвіду в цій 
сфері державами-членами Єс засновано єдині стандарти розуміння та реа-
лізації гендерної рівності на всіх рівнях приватного та публічного життя.

в той же час очевидно, що закони відіграватимуть незначну роль, доки 
не будуть створені ефективні механізми їх впровадження. це підтверджу-
ється тим фактом, що і досі заходи гендерної політики впроваджуються 
в країнах Єс нерівномірно: деякі з них значно випереджають законодавство 
Єс (скандинавські країни), тоді як інші намагаються не відставати від нього 
(велика британія, польща та ін.). і хоча в сфері законодавчого закріплення 
рівного становища чоловіків і жінок у державах – членах Єс досягнуто зна-
чного прогресу, але гендерна рівність у повсякденне життя ще не впрова-
джена [4, с. 12, 13].

оцінюючи результати політики Європейського союзу щодо забезпечен-
ня рівноправності жінок і чоловіків, необхідно зазначити, що існує достатня 
кількість дослідників, які вказують на ефективність та важливість правових 
засобів, які надаються законодавством Єс у забезпеченні рівних можливос-
тей жінок. З іншого боку, ця політика піддається критиці як така, що зосеред-
жена винятково на трудових відносинах, проте Європейський союз активно 
запроваджує гендерний підхід в усіх сферах суспільних відносин. Як пра-
вило, регуляторні напрямки політики Єс є добровільними, але це не стосу-
ється політики з питань гендерної рівності. численні обов’язкові директиви 
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Єс з гендерної політики, а також задекларований намір Єс ліквідувати 
гендерну нерівність в усіх видах діяльності, є важливим кроком на шля-
ху розробки комплексної гендерної політики.
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в. м. стешенко1

припиненнЯ діЇ угод про перебувАннЯ 
чорноморського Флоту росіЇ нА територіЇ 

укрАЇни

28 травня 1997 р. між україною та російською Федерацією було укла-
дено низку угод про правовий статус чорноморського флоту російської 
Федерації на території україни. Зокрема ми маємо на увазі такі двосторонні 
українсько-російські угоди, як:

– угода між україною і російською Федерацією про параметри поділу 
чорноморського флоту від 28 травня 1997 р. [1];

– угода між україною і російською Федерацією про статус та умови 
перебування чорноморського флоту російської Федерації на території укра-
їни від 28 травня 1997 р. [2] та

– угода між урядом україни і урядом російської Федерації про взаєм-
ні розрахунки, пов’язані з розподілом чорноморського флоту та перебуван-
ням чорноморського флоту російської Федерації на території україни від 
28 травня 1997 р. [3].

1  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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суть зазначених вище угод полягає у міжнародно-правовому забезпе-
ченні тимчасового перебування чорноморського флоту російської Федера-
ції (надалі – чФ рФ) на території україни через застосування інституту 
публічно-правової оренди території [4]. так, згідно із абзацом першим 
статті 2 угоди між урядом україни і урядом російської Федерації про вза-
ємні розрахунки, пов’язані з розподілом чорноморського флоту та перебу-
ванням чорноморського флоту російської Федерації на території україни від 
28 травня 1997 р.: «українська сторона передає російській стороні в орен-
ду земельні ділянки і розміщені на них об’єкти берегової інфраструктури, 
а також акваторію бухт у м. севастополі і Феодосійському порту, зазначені 
відповідно в додатках № 2 і № 3 та картах № 1 і № 2 до угоди між україною 
і російською Федерацією про параметри поділу чорноморського флоту» [3, 
ст. 2].

україна ратифікувала усі перелічені вище угоди про перебування чор-
номорського флоту росії1 на території україни на підставі Закону україни 
від 24 березня 1999 р. № 547 – XIV [6]. у свою чергу російська Федерація 
ратифікувала ці угоди на підставі окремих федеральних законів від 3 липня 
1999 р.: № 123 – ФЗ [7], № 124 – ФЗ [8] і № 125 – ФЗ [9]. усі зазначені вище 
угоди набрали чинності з 12 липня 1999 р. [2] – дати останнього повідо-
млення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необ-
хідних для набуття цими угодами чинності [1, ст. 10; 2, ст. 25; 3, ст. 7]. 

разом з тим усі перелічені вище угоди про перебування чФ рФ на тери-
торії україни тимчасово застосовувалися з дати їх підписання, – тобто 
з 28 травня 1997 р. про це йдеться в абзаці першому статті 10 угоди про 
параметри поділу чорноморського флоту [1, ст. 10], в абзаці першому стат-
ті 25 угоди про статус та умови перебування чФ рФ на території україни [2, 
ст. 25] і в абзаці першому статті 7 угоди про взаємні розрахунки, пов’язані 
з розподілом чорноморського флоту та перебуванням чФ рФ на території 
україни [3, ст. 7].

доречно зауважити, що як україна, так і російська Федерація є учасни-
ками віденської конвенції про право міжнародних договорів від 23 травня 
1969 р. [10]. Зазначена конвенція набрала чинності 27 січня 1980 р. [11]. 
україна (українська рср) є учасником цієї конвенції з 14 травня 1986 р., 
а російська Федерація (як правонаступник срср) – з 29 квітня 1986 р. [11].

тобто, і для україни, і для російської Федерації віденська конвенція про 
право міжнародних договорів 1969 р. є міжнародно – правовим зобов’язанням. 

1  Згідно з частиною 2 статті 1 конституції російської Федерації від 12 грудня 
1993 р. «Наименования российская Федерация и россия равнозначны.» [5, ст. 1].
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саме віденська конвенція 1969 р. у підпункті «а» пункту 1 статті 25 («тим-
часове застосування») передбачає можливість тимчасового застосування 
міжнародного договору: «договір або частина договору застосовуються 
тимчасово до набрання чинності, якщо <…> це передбачається самим до-
говором» [10, ст. 25].

іншими словами, україна і російська Федерація встановили юридичний 
факт початку дії угод про перебування чФ рФ на території україни [1; 2; 3] 
від дати початку їх тимчасового застосування (28 травня 1997 р.), а не від 
дати набуття цими угодами чинності (12 липня 1999 р.) [2]. це означає, що 
усі зазначені вище угоди про перебування чорноморського флоту росії на 
території україни почали діяти з 28 травня 1997 р. 

цей юридичний факт є дуже важливим, оскільки визначення строку дії 
оренди частини території україни, а, отже, і строку перебування чорномор-
ського флоту росії на території україни пов’язується саме з 28 травня 1997 р., 
що є датою підписання відповідних угод і одночасно датою початку їх тим-
часового застосування [1, ст. 10; 2, ст. 25; 3, ст. 7].

З трьох перелічених вище угод про перебування чФ рФ на території 
україни достатньо чітко строк дії визначено лише в угоді про статус та 
умови перебування чФ рФ на території україни [2]. Зокрема в абзаці третьо-
му статті 25 зазначеної угоди встановлено: «ця угода укладається на 20 ро-
ків, відлік яких ведеться з дати початку її тимчасового застосування» [2, 
ст. 25]. тобто, угода про статус та умови перебування чФ рФ на території 
україни була початково укладена на строк до 28 травня 2017 р. 

разом з тим системний спосіб тлумачення дозволяє зробити висновок, 
що строк дії решти двох українсько – російських угод про перебування чФ 
рФ на території україни так чи інакше прив’язується до строку дії угоди про 
статус та умови перебування чФ рФ на території україни [12, с. 92]. Зокре-
ма абзац третій статті 10 угоди про параметри поділу чорноморського 
флоту прямо вказує, що «ця угода діє протягом строку дії угоди між укра-
їною і російською Федерацією про статус та умови перебування чорномор-
ського флоту російської Федерації на території україни» [1, ст. 10]. у свою 
чергу абзац третій статті 7 угоди між урядом україни і урядом російської 
Федерації про взаємні розрахунки, пов’язані з розподілом чорноморського 
флоту та перебуванням чорноморського флоту російської Федерації на те-
риторії україни встановлює, що «ця угода діє до повного виконання сторо-
нами зобов’язань, що випливають з неї» [3, ст. 7].

таким чином, не лише угода про статус та умови перебування чФ рФ 
на території україни [2], а й відповідно дві інші пов’язані з нею угоди від 
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28 травня 1997 р. [1; 3] початково були укладені на строк 20 років, тобто до 
28 травня 2017 р.

далі на підставі так званих харківських угод 2010 року, а саме на під-
ставі статті 1 угоди між україною та російською Федерацією з питань пере-
бування чорноморського флоту російської Федерації на території україни 
від 21 квітня 2010 р. [13, ст. 1], дія угод про перебування чФ рФ на терито-
рії україни, укладених 28 травня 1997 р. [1; 2; 3], була продовжена на 25 ро-
ків, починаючи з 28 травня 2017 р., тобто до 28 травня 2042 р.

Зазначена угода була ратифікована україною на підставі відповідного 
Закону від 27 квітня 2010 р. № 2153 – VI [14], а російською Федерацією – на 
підставі Федерального закону від 29 квітня 2010 р. № 67 – ФЗ [15]; відтак ця 
угода набрала чинності 14 травня 2010 р. [13].

принагідно слід оцінити правомірність такої пролонгації згідно з чинним 
на той час законодавством україни. 

преамбула Закону україни «про міжнародні договори україни» від 
29 червня 2004 р. № 1906 – IV [16] визначає, що саме цей Закон встановлює 
порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів 
україни з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснен-
ня цілей, завдань і принципів зовнішньої політики україни, закріплених 
у конституції україни та законодавстві україни. 

стаття 20 Закону україни «про міжнародні договори україни» від 
29 червня 2004 р. № 1906 – IV передбачає можливість пролонгації міжна-
родного договору україни, але відповідно до умов, визначених самим між-
народним договором [16, ст. 20].

це означає, що умови пролонгації мають бути встановлені саме в тому 
договорі, дія якого має бути продовжена, а не в іншому (новому) міжнарод-
ному договорі. 

серед трьох міжнародних договорів між україною та російською Феде-
рацією від 28 травня 1997 р. [1; 2; 3], дія яких була продовжена на підставі 
статті 1 угоди від 21 квітня 2010 р. [13, ст. 1], норма про можливість продо-
вження дії міститься лише у статті 20 угоди про статус та умови перебу-
вання чФ рФ на території україни і має такий зміст: «термін дії угоди авто-
матично продовжуватиметься на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна 
із сторін не повідомить письмово іншу сторону про припинення дії угоди 
не пізніше ніж за один рік до закінчення терміну її дії.» [2, ст. 20].

отже, як власне угода про статус та умови перебування чФ рФ на тери-
торії україни від 28 травня 1997 р. [2], так і дві інші пов’язані з нею угоди 
[1; 3], могли бути продовжені максимум на наступний п’ятирічний період 
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(тобто до 28 травня 2022 р.), а не на 25 років, як це встановлено у статті 1 
угоди між україною та російською Федерацією з питань перебування чор-
номорського флоту російської Федерації на території україни від 21 квітня 
2010 р. [13, ст. 1].

таким чином, пролонгація угод про перебування чФ рФ на території 
україни [1; 2; 3] у спосіб, який передбачений статтею 1 угоди між україною 
та російською Федерацією з питань перебування чорноморського флоту 
російської Федерації на території україни від 21 квітня 2010 р. [13, ст. 1], 
є такою, що суперечить змісту статті 20 Закону україни «про міжнародні 
договори україни» від 29 червня 2004 р. № 1906 – IV [16, ст. 20].

далі. Як відомо, 2 квітня 2014 р. російська Федерація на підставі Феде-
рального закону «о прекращении действия соглашений, касающихся 
пребывания черноморского флота российской Федерации на территории 
украины» № 38 – ФЗ [17] в односторонньому порядку припинила дію угод 
з україною щодо чФ рФ [1; 2; 3; 13]. 

текст зазначеного Закону не містить правового обґрунтування його при-
йняття. разом з тим у пояснювальній записці до проекту федерального за-
кону «о прекращении действия соглашений, касающихся пребывания 
черноморского флота российской Федерации на территории украины» [18] 
зазначається: 

«в результате подписания 18 марта 2014 года договора между россий-
ской Федерацией и республикой крым о принятии в российскую Федерацию 
республики крым и образовании в составе российской Федерации новых 
субъектов предмет российско – украинских соглашений утрачен ввиду фак-
тического прекращения правоотношений аренды российской Федерацией 
объектов её черноморского флота на территории украины.

с учётом изложенного российская Федерация на основании статей 61 
и 62 венской конвенции о праве международных договоров 1969 года впра-
ве прекратить действие названных соглашений.».

На обґрунтування пояснювальної записки [18] можна заперечити зміс-
том статей 61 і 62 віденської конвенції 1969 р. [10, ст. 61, 62], на які текст 
пояснювальної записки [18] власне і містить посилання.

Зокрема пункт 2 статті 61 віденської конвенції встановлює:
«2. учасник не має права посилатись на неможливість виконання як на 

підставу для припинення дії договору, виходу з нього або зупинення його 
дії, якщо ця неможливість є результатом порушення цим учасником або 
зобов’язання за договором, або іншого міжнародного зобов’язання, взятого 
ним на себе відносно будь-якого іншого учасника договору.» [10, п. 2 ст. 61].



54

так само пункт 2 статті 62 віденської конвенції приписує:
«2. На докорінну зміну обставин не можна посилатись як на підставу 

для припинення договору або виходу з нього:
<…> b) якщо така докорінна зміна, на яку посилається учасник догово-

ру, є результатом порушення цим учасником або зобов’язання за договором, 
або іншого міжнародного зобов’язання, взятого ним на себе відносно будь-
якого іншого учасника договору.» [10, п. 2 ст. 62].

професор о. в. Задорожній у своїй монографії «порушення агресивною 
війною російської Федерації проти україни основних принципів міжнарод-
ного права» (2015 р.) доводить факти численних порушень з боку російської 
Федерації положень угоди між україною і російською Федерацією про 
статус та умови перебування чорноморського флоту російської Федерації 
на території україни від 28 травня 1997 р. [2], а саме: пункту 1 статті 4, 
пункту 1 статті 6, пунктів 2 і 4 статті 8, пункту 1 статті 12, пунктів 1 і 5 
статті 15 цієї угоди [19, с. 457–462].

крім цього, о. в. Задорожній акцентує увагу на порушеннях з боку 
росії пункту 1 статті 1 угоди між україною і російською Федерацією про 
параметри поділу чорноморського флоту від 28 травня 1997 р. про переви-
щення кількості бойових броньованих машин і чисельності особового скла-
ду у частинах морської піхоти та морської авіації чорноморського флоту 
російської Федерації на території україни [1; 19, с. 462, 463].

таким чином, російська Федерація не мала міжнародно-правових підстав 
для припинення дії угод про перебування чФ рФ на території україни на 
підставі статей 61 і 62 віденської конвенції про право міжнародних догово-
рів 1969 р., оскільки настання підстав, зазначених у цих статтях, відбулося 
саме через порушення росією своїх міжнародно-правових зобов’язань за 
зазначеними угодами [1; 2; 3; 13].

разом з тим, на нашу думку, україна має право [і необхідність] зі свого 
боку припинити дію угод щодо чФ рФ на підставі статті 60 віденської кон-
венції 1969 р. («припинення договору або зупинення його дії внаслідок його 
порушення»), а саме керуючись пунктом 1 і підпунктом «b» пункту 3 цієї 
статті: істотне порушення двостороннього договору одним з його учасників, 
що полягає у порушенні положення, яке має істотне значення для здійснен-
ня об’єкта і цілей договору, є підставою для припинення договору <…> 
в цілому або в частині [10, п. 1, 3 ст. 60].

професор і. і. лукашук зазначає, що істотне порушення договору дає 
підстави для його припинення постраждалою стороною і спори у таких ви-
падках стосуються в основному порядку визначення того, що є «істотним 
порушенням» [20, с. 87].
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істотні порушення з боку російської Федерації угод про перебування чФ 
рФ на території україни, насамперед, полягають у грубому порушенні пунк-
ту 4 статті 2 статуту організації об’єднаних Націй від 26 червня 1945 р. (усі 
члени ооН утримуються в міжнародних відносинах від погрози силою або 
її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної не-
залежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим способом, не сумісним 
з цілями ооН) [21, п. 4 ст. 2].

Факти істотних порушень з боку російської Федерації угод про пере-
бування чФ рФ на території україни встановлені у низці актів як універ-
сального міжнародного права, так і регіонального (європейського) права. 
Зокрема нами маються на увазі такі акти генеральної асамблеї ооН, Між-
народного кримінального суду, парламентської асамблеї обсЄ, Європей-
ського союзу та парламентської асамблеї ради Європи:

– резолюція генеральної асамблеї ооН «Territorial integrity of Ukraine» 
(«територіальна цілісність україни») від 27 березня 2014 р. № 68/262 [22];

– резолюція третього комітету генеральної асамблеї ооН «Situation of 
human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol 
(Ukraine)» / «ситуація з правами людини в автономній республіці крим та 
місті севастополь (україна)» від 15 листопада 2016 р. [23];

– доповідь Міжнародного кримінального суду «Report on Preliminary 
Examination Activities» («про дії щодо попереднього розслідування») від 
14 листопада 2016 р. [24];

– резолюція парламентської асамблеї обсЄ «Resolution on Clear, Gross 
and Uncorrected Violations of Helsinki Principles by the Russian Federation» 
(«очевидне, грубе і невиправдане порушення гельсінських принципів ро-
сійською Федерацією») від 1 липня 2014 р. [25, para 4];

– рішення ради Європейського союзу 2014/145/CFSP від 17 березня 
2014 р. «concerning restrictive measures in respect of actions undermining or 
threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine» 
(«щодо запровадження обмежувальних заходів у зв’язку із діями, що під-
ривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету 
і незалежності») [26];

– резолюція парламентської асамблеї ради Європи 1988 (2014) «Recent 
developments in Ukraine: threats to the functioning of democratic institutions» 
(«останній розвиток подій в україні: загрози функціонуванню демократич-
них інститутів») від 9 квітня 2014 р. [27];

– резолюція парламентської асамблеї ради Європи 2132 (2016) «Political 
consequences of the Russian aggression in Ukraine» («політичні наслідки 
агресії росії в україні») від 12 жовтня 2016 р. [28] та ін.
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На наше переконання, припинення від імені україни дії угод про пере-
бування чФ рФ на території україни на підставі статті 60 віденської кон-
венції про право міжнародних договорів 1969 р. [10, ст. 60] буде додатково 
свідчити про неправомірність дій росії щодо україни під час анексії криму 
та міста севастополь. Як наслідок, відсутність міжнародно-правових підстав 
для перебування чФ рФ на території україни призведе до юридичного і фак-
тичного припинення такого перебування на момент деокупації криму та 
міста севастополь, а отже, і для зникнення підстав для можливого військо-
вого зіткнення у криму та в місті севастополь.

На підставі викладеного можна зробити такі основні висновки:
1. продовження дії угод про перебування чФ рФ на території україни 

на 25 років, як це передбачено у статті 1 угоди між україною та російською 
Федерацією з питань перебування чорноморського флоту російської Феде-
рації на території україни від 21 квітня 2010 р., було здійснено всупереч 
змісту статті 20 Закону україни «про міжнародні договори україни» від 
29 червня 2004 р. № 1906 – IV.

2. одностороннє припинення з боку російської Федерації (на підставі 
Федерального закону від 2 квітня 2014 р. № 38 – ФЗ) дії угод про перебуван-
ня чФ рФ на території україни суперечить змісту пункту 2 статті 61 і під-
пункту «b» пункту 2 статті 62 віденської конвенції про право міжнародних 
договорів 1969 р. 

3. україна має зі свого боку припинити дію угод про перебування чФ 
рФ на території україни на підставі статті 60 віденської конвенції про пра-
во міжнародних договорів 1969 р. («припинення договору або зупинення 
його дії внаслідок його порушення»).
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стан теорії права Єс підтверджує, що проблеми співвідношення право-
порядку Єс із міжнародним правопорядком, а також вивчення практики суду 
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го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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Єс щодо цієї проблеми явно недооцінені та не були предметом спеціальних 
наукових досліджень саме через те, що існує непорушна догма примату 
міжнародного права. але вже можна констатувати існування фрагментації 
міжнародного правопорядку, а отже слід брати до уваги можливі колізії 
різних правопорядків та їх співвідношення. 

установчі договори говорять, що союз та його інститути сприяють су-
ворому дотриманню міжнародного права, зокрема дотриманню принципів 
статуту ооН (ч. 5 ст. 3, ч. 1 ст. 21 дЄс). безперечно на суд Єс покладене 
відповідне завдання по дотриманню міжнародного права у своїй практиці 
та при судовому контролі за діяльністю інших інститутів Єс. але формаль-
но жодна зі статей установчих договорів не розкриває питання про ієрархію 
міжнародного права та інтеграційного права. 

відносно міжнародних угод, стороною яких є союз, то ч. 2 ст. 216 дФЄс 
відносить їх до джерел права Єс, які є обов’язковим для інститутів Єс та 
держав-членів. Зважаючи на процедуру надання згоди на них, вони стоять 
нижче, ніж установчі договори, але вище, ніж вторинне законодавство Єс. 
підтвердженням цього є те, що при укладенні міжнародної угоди може бути 
застосована процедура звернення до суду Єс для отримання висновку про 
те чи є угода сумісної із установчими договорами (ч. 11 ст. 218 дФЄс). Якщо 
висновок негативний, то запланована угода не може набути чинності, доки 
до неї не буде внесено змін або не буде переглянуто установчі договори. ця 
процедура є факультативною та може бути застосована за ініціативою дер-
жави-члена, парламенту, ради чи комісії. в протилежному випадку буде 
вважатися, що установчі договори мають примат над міжнародними угода-
ми, укладеними Єс. 

цікавим є те, що практика застосування ч. 2 ст. 216 дФЄс свідчить про 
те, що вкрай рідко інститути Єс обирають варіант внесення змін до уста-
новчих договорів, а зазвичай вносять зміни до міжнародної угоди. це теж 
опосередковано свідчить про відповідну ієрархію між цими джерелами. тим 
самим підтверджується шанобливе становлення до основ права Єс, до так 
званого acquis communautaire. це вбачається логічним, оскільки установчі 
договори мають інший, більш конституційний, характер, ніж звичайні між-
народні угоди, оскільки більшість їх норм є нормами прямого застосування 
та стосуються прав приватних осіб. тож через свою характеристику вони не 
можуть підлягати частим змінам. такі відмінності були підкреслені судом 
Єс у висновку щодо угоди між співтовариствами та Єдиним економічним 
простором. суд вказав на те, що угода про Єдиний економічний простір – 
це класична міжнародна угода, яка не передбачає передачі суверенних прав 
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від держав-членів до міжурядових органів, створених на її підставі. Євро-
пейські співтовариства, навпаки, являють собою інтеграційну організацію 
з конституційними елементами [1]. 

поодинокі випадки, коли через неспівпадіння міжнародних угод та 
установчих договорів вносилися зміни в останні. це випадки із приєднанням 
Єс до сот та можливістю приєднання до конвенції про захист права лю-
дини та основоположних свобод (коли до установчих договорів було додано 
протокол № 8 щодо п. 2 ст. 6 договору про Єс стосовно приєднання до со-
юзу до Єкпл) [2; 3]. вони стали виключеннями і лише через те, що більша 
частина держав членів виступала за відповідні зміни. 

опосередковано про примат установчих договорів над міжнародними 
угодами говорить також і ст. 351 дФЄс, яка встановлює, що у випадку не-
сумісності міжнародних угод, укладених державами-членами до їх приєд-
нання до союзу, з установчими договорами, держави-члени мають вжити 
належних кроків для усунення несумісностей. це положення дозволяє суду 
ефективно захищати правопорядок союзу від небажаного впливу міжнарод-
ного права, таким чином, зміцнюючи його автономію. Можна сказати, що 
ст. 351 дФЄс має конституційне значення. 

слід відмітити, що на практиці ст. 351 дФЄс застосовувалася не так вже 
і багато разів [4], але суд свою практикою встиг сформулюватися певні 
тенденції. ця практика свідчить про те, що у справах, в яких застосовується 
ця стаття, суд схиляється до захисту права Єс. у доктрині навіть почала 
з’являтися точка зору, що у суду Єс почав формуватися новий підхід до 
договорів, що укладаються державами-членами з третіми країнами [див.: 5, 
6, 7]. Якщо раніше суд Єс міг визнати міжнародну угоду, укладену держа-
вами-членами такою, що фактично несумісні із правом Єс, то новий підхід 
свідчить, що він може це зробити навіть вбачаючи «гіпотетичну несуміс-
ність». Як приклади наводяться справи Commission v Republic of Austria [8], 
Commission v Kingdom of Sweden [9], Commission v Republic of Finland [10]. 
справи стосувалися великої кількості двосторонніх інвестиційних угод 
австрії, Швеції та Фінляндії, які були укладені ними ще до вступу у Єс. 
Фактичного протиріччя між цими угодами та установчими договорами не 
було, але на думку комісії, а потім і суду Єс за певних умов вони могли 
виникнути у майбутньому, оскільки перші включали положення щодо сво-
боди перерахунків платежів, пов’язаних із інвестиціями, без будь яких за-
тримок та у вільно конвертованій валюті, а установчі договори, у свою 
чергу, надавали можливість парламенту та раді ухвалювати заходи щодо 
руху капіталу до або з третіх країн із залученням прямих інвестицій. це 
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і складало потенційну або гіпотетичну несумісність, не зважаючи на те, що 
парламент з радою жодного разу не реалізовували свої повноваження у вка-
заній сфері. 

але всі вищезазначені справи стосувалися колізій міжнародних угод та 
первинного права. Щодо вторинного права, то позиція суду єдина – примат 
мають норми міжнародного права [11]. суд Єс підкреслює, що принцип 
добросовісності є принципом звичаєвого міжнародного права, існування 
якого неодноразово визнано Міжнародним судом ооН і через це становить 
забов’язання для співтовариства.

суд Єс виказує повагу з боку союзу до норм міжнародного права у ви-
падках, коли стороною міжнародної угоди є всі держави-члени, але сам Єс 
не бере в ньому участі. так, у рішення по справі Intertanko суд, взявши до 
уваги те, що всі без виключення держави-члени є сторонами Міжнародної 
конвенції щодо запобігання забруднень з судів (Marpol 73/78), та що кон-
венція згадана у директиві Єс щодо забрудненням з судів, дає можливість 
використовувати конвенцію у тому сенсі, щоб тлумачити право Єс у її 
світлі [12]. За правову основу такого використання взятий загальний принцип 
добросовісності та принцип кооперації (співпраці), закріплений у ч. 3 ч. 4 
дЄс: «Згідно з принципом відкритої співпраці союз та держави-члени 
з цілковитою взаємною повагою допомагають один одному виконувати за-
вдання, що випливають із договору». тож суд Єс при розгляді справи ви-
користав положення Marpol 73/78 при тлумаченні директиви Єс. це не слід 
плутати із наділенням норм Marpol 73/78 прямою дією, оскільки суд сказав 
на «можливість брати її до уваги». до цієї можливості суд Єс ставиться 
з обережністю і застосовує її лише у тому випадку. коли всі держави-члени 
є сторонами міжнародної угоди.

установчі договори іноді можуть робити відсилку до інших міжнародних 
угод, стороною в яких Єс не виступає. так, ч. 3 ст. 52 хартії про основопо-
ложні права Єс встановлює: «тією мірою, якою ця хартія встановлює права, 
що відповідають правам, гарантованим у конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод, значення та обсяг цих прав є тими самими, що 
їх встановлено конвенцією». і дійсно, суд Єс ще наприкінці 60 – х років 
хх століття підкреслив, що захист фундаментальних прав людини є по-
стійною турботою співтовариств [13]. З тих пір суд неодноразово посилав-
ся на конвенцію, підкреслюючи, що вона має особливе значення у визна-
ченні загальних принципів права союзу, які стосуються прав людини. по-
чинаючи з 90 – х років, коли можна із впевненістю сказати, що співтовариства 
перетворилися із тих, що займаються суто економічними питаннями, на ті, 
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що ефективно опікуються і правами людини, суд почав використовувати 
у своїй практиці рішення Європейського суду з прав людини. це не означає, 
що норми конвенції наділяються прямою дією, оскільки про це свідчить і те, 
що ст. 52 хартії закріпляє можливість союзу надавати більш широкий захист 
прав, ніж це робить конвенція. 

аналогічно суд Єс використовував у тому чи іншому контексті Загаль-
ну декларацію прав людини, Європейську соціальну хартію 1961 р. [14], 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 р., 
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р., конвенцію 
про права дитини 1989 р. тощо. декілька разів в установчих договорах вка-
зується на суворе дотримання принципів статуту ооН (ч. 5 ст. 3 дЄс, ст. 21 
дЄс).

Що стосується норм звичаєвого міжнародного права, які складають одну 
з найважливіших частин міжнародного права, то виходячи з прецедентної 
практику суду, можна зробити висновок, що у взаємовідносинах союз – 
держави – члени норми міжнародного звичаєвого права витісняються нор-
мами установчих договорів особливо у сферах виключної компетенції Єс, 
яка є досконало врегульованою на рівні союзу. досить вдалий приклад щодо 
неможливості застосування класичних міжнародно-правових засобів захис-
ту при порушення договорів, наприклад односторонніх санкцій у формі 
призупинення інших договірних забов’язань або інших контр-заходів, 
оскільки Єс має свій досконалий механізм. Мова йде про судову процедуру 
припинення порушень за ст. 258–260 дФЄс, яку можна вважати вичерпною 
та ефективною. 

Щодо взаємовідносин союз-треті держави, то суд Єс у своїй діяльнос-
ті дуже часто застосовує звичаєве міжнародне право. так, він використовує 
звичаєві норми щодо тлумачення міжнародних договорів, які втілені у ст. 31–
33 віденської конвенції 1969 р. [15]. крім того, класичним прикладом за-
стосування звичаєвої норми міжнародного права судом Єс є рішення по 
справі Poulsen стосовно заборони вилову лосося у відкритому морі північ-
ної атлантики. суд Єс посилався на норми звичаю, закріплені у женевській 
конвенції щодо відкритого моря 1958 р. [16] та конвенції ооН з морського 
права 1982 р. щодо національної приналежності корабля, команди, різних 
морських зон [17]. 

також при відкладенні набуття чинності угоди щодо співробітництва із 
югославією в супереч термінам, встановленим у самій угоді, суд Єс по-
слався на норму звичаєвого права, яка дозволяє робити це через суттєву 
зміну обставин, а саме – громадянську війну у державі [18]. ця норма між-



64

народного звичаю було згадана раніше у рішенні Міжнародного суду ооН 
у справі Gabcikovo-Nogymaros [19]. 

тож аналізуючи застосування міжнародного права судом Єс, можна із 
впевненістю сказати , що суд показує безперечну повагу до норм міжнарод-
ного права, але, в першу чергу, він проявляє себе у якості захисника консти-
туційного ладу Єс, що дійсно не може не викликати бурхливої реакції з боку 
міжнародників, які звинувачують суд у вибірковому ставленні до міжнарод-
них норм, керуючись суто стандартами, а точніше сказати цінностями со-
юзу. ці цінності є недоторканим наріжним каменем конституційної системи 
Єс, відступати від якого в жодному випадку недозволено. але насправді. 
Якщо проаналізувати ту ж саму практику суду Єс, ці цінності і беруть свій 
початок саме у міжнародному праві.
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м. г. окладна1

ідеЇ роЗбудови об’ЄднАноЇ Європи  
в політико-прАвовіЙ думЦі Хvіi-ХiХ ст.

Європейський союз справедливо вважається однією з найцікавіших 
і складних проблем наукових досліджень. у вітчизняній і зарубіжній літе-
ратурі сформувалося кілька головних підходів до дослідження проблеми [16, 
с. 148–266], однак жоден з них не дозволяє однозначно визначити його 
правову природу. тому, хоча аналізу Єс присвячено чимало досліджень [4; 
5; 9; 11; 14; 17], питання визначення його правової природи й досі залиша-
ється найбільш дискусійним в юридичній науці. 

стосовно визначення моменту, з якого починається відлік європейської 
інтеграції, серед науковців немає єдності, оскільки теоретична і практична 
конструкція об’єднаної Європи складалася відповідно до усвідомлення 
об’єктивної потреби в зміні бачення призначення держави і створюваних 
інтеграційних інститутів [15, с. 82]. інтеграційний процес у різних сферах 
суспільного життя започатковувався в різний час і розвивався з різною 
швидкістю, що створює труднощі для здійснення його періодизації. З оче-
видністю можна стверджувати лише те, що момент офіційного започатку-

1  кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави і права На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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вання інтеграції прийнято пов’язувати з проголошенням декларації Шума-
на (1950 р.) і створенням Європейського співтовариства з вугілля та сталі 
(1951 р.). разом з тим, якщо необхідно дослідити витоки ідей і принципів, 
які покладені в основу чинної моделі Євросоюзу, то, безумовно, слід вдати-
ся до аналізу еволюції поглядів європейців на об’єднавчий процес. 

ідея об’єднаної Європи має широкий діапазон і тривалу історію. в епо-
ху Нового часу були запропоновані нові концептуальні підходи до об’єднання 
Європи, використані на практиці під час офіційного започаткування євро-
пейської інтеграції у другій половині хх ст. цивілізаційні зрушення, які 
відбулися в цей період, прийнято називати модернізацією. відтак в цих 
умовах ідея об’єднання європейських народів втрачає ідентифікацію з хрис-
тиянством і починає розвиватися як світська концепція. 

питання війни і миру в усі часи були однією з глобальних проблем 
людства. при цьому ідея миру, яка зародилася в давнину, у процесі держав-
но – правового розвитку зазнала певної еволюції, набуваючи нових рис 
і змісту. гуманісти епохи відродження наповнили її етичним змістом, про-
голосивши цінність світу для всіх людей незалежно від їх національної чи 
релігійної приналежності. у XVII–XVIII ст., зазначає в. а. Ні, ідея миру 
збагатилася розробками раціоналістичної філософії і на тлі сформованої на 
той час міжнародної політичної системи отримала механізми своєї реаліза-
ції у вигляді раціонального міждержавного договору й утворення міжнарод-
ного арбітражного суду [7, с. 3, 4], що стало новим кроком на шляху інте-
грації європейських держав. принципово новим підходом в концептуальних 
пошуках вирішення проблеми війни і миру, а також у розробці шляхів євро-
пейського об’єднання стала ідея запровадження міжнародного суду або 
«трибуналу світу», яку вперше запропонував Я. а. коменський у трактаті 
«Загальна рада людському роду» (1670 р.). ідея була сприйнята й отримала 
концептуальний розвиток у роботах в. пенна, і. бентама, Ш. де сен-п’єра. 
разом з тим ці та деякі інші автори не обмежилися розробкою питання про 
міжнародний суд, а зробили свій внесок у вирішення питання про організа-
цію і функціонування об’єднаної Європи [5, с. 33–46]. у. пенн виклав своє 
бачення організації та функціонування інтеграційного об’єднання в «есе 
про сучасний і майбутній мир в Європі», в якому передбачив можливість 
організації Європейської ліги або конфедерації з метою забезпечення миру 
на континенті. його проект цікавий не лише тим, що передбачав створення 
представницького органу європейських держав (конгресу, парламенту, вер-
ховної ради або палати), але й тим, що вперше передбачив можливість за-
провадження принципово нового механізму прийняття рішень – кваліфіко-
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ваною більшістю голосів (3/4), а також застосування сили у певних випадках 
[8]. достатньо детальну розробку проекту інтеграції європейських держав 
можна зустріти і в «проекті вічного миру в Європі» Ш. де сен-п’єра, 
який розглянув проблеми укладення договору щодо створення європейської 
конфедерації, її складу, завдань, компетенції, механізмів прийняття рішень 
та фінансування спільних витрат [10]. у своїй роботі він вивів витоки євро-
пейської єдності з політичної та правової спадщини минулого, зокрема за-
конів юстиніана і священної римської імперії, спільності нравів, звичаїв, 
релігії, науки і знань. у його проекті передбачалося створення європейської 
конфедерації дев’ятнадцяти європейських християнських держав незалежно 
від їх конфесії. проект містив відповідь на питання про можливий склад 
конфедерації, її завдання, компетенцію, механізм прийняття рішень і вирі-
шення спорів, принципи фінансування загальних витрат, порядок застосу-
вання примусу до держав – порушниць. 

Незважаючи на те, що проект мав досить деталізований характер, у ці-
лому він викликав скептичні оцінки сучасників. ідею загального миру і єв-
ропейського об’єднання поділяв також і. кант. його праця «до вічного миру» 
(1795 р.) являє собою найбільш повний, системний, структурований розгляд 
ідеї миру у філософському і політико-правовому аспектах, що ввібрала в себе 
всі розробки мислителів попередніх епох і справила вплив на подальший роз-
виток ідеї миру й її втілення на практиці [7, с. 4]. у 1751 р. вольтер виклав 
власне бачення об’єднаної Європи. На його думку, це має бути єдина респу-
бліка, розділена на провінції, одні з яких – монархії, а інші – змішані полі-
тичні системи. при цьому всі провінції управляються на основі загальних 
принципів загального права і політики [6].

і. бентам, викладаючи своє бачення об’єднаної Європи, вказував на 
необхідність створення єдиних органів влади і насамперед Європейської 
асамблеї, єдиної армії і розробки загальносоюзного законодавства [1]. осо-
бливу роль в історії розвитку європейської інтеграції відіграли численні 
демократичні проекти європейського об’єднання, які вперше з’являються 
у хіх ст., але матеріалізуються переважно у хх ст. історикам невідомо, кому 
саме належить авторство ідеї сполучених Штатів Європи – дж. Мадзіні чи 
к. каттанео. достеменно тільки відомо, що вперше офіційно цей термін 
використав в. гюго 21 серпня 1849 р. на засіданні ііі міжнародного конгре-
су миру у парижі. хоча дж. Мадзіні, дж. гарібальді, в. гюго та інші діячі 
європейського революційно-демократичного руху і не виробили практичних 
пропозицій щодо втілення виголошеної мети, однак не варто применшувати 
значення їх розробок – вони дали потужний інтелектуальний поштовх і на-
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тхнення тим політичним діячам хх ст., які виявилися готовими втілити ці 
ідеї на практиці. 

Наприкінці хіх – на початку хх ст. відбувається зміна уявлень про 
форму і цілі європейського об’єднання. так, а. леруа-больє в 1900 р. запро-
понував створити унію або асоціацію європейських держав (крім велико-
британії та росії) для надання сприяння в питанні вирішення протиріч 
у політиці колонізації. при цьому як модель для такої унії пропонувався 
Німецький союз до 1866 р. або Швейцарський союз до 1848 р., тобто не 
федеративна, а конфедеративна модель, яка б дозволила максимально вра-
ховувати «національну індивідуальність» європейських держав. таким чи-
ном, а. леруа-больє одним з перших відмовився від формули «сполучені 
Штати Європи» на користь конструкції «Європейський союз» [3, с. 61]. На 
користь конфедеративного об’єднання Європи висловився також г. ізамберг. 
він вважав, що конфедерація повинна бути республікою, а не монархією; 
являти собою союз держав, що належать до однієї цивілізації і мають спіль-
ні інтереси; влада в ній повинна здійснюватися з урахуванням принципу 
поділу влади; представницькі органи союзу повинні організовуватися 
і функціонувати за принципами суверенної рівності держав і пропорційнос-
ті представництва їх населення [13, с. 211–215]. підводячи підсумок аналізу 
інтеграційних проектів XVII – початку хх ст., слід вказати, що їх провал, 
як і в епоху середньовіччя [5, с. 16–32], був обумовлений перш за все тим, 
що тривалий час розробники інтеграційних проектів не повною мірою усві-
домлювали, що розвиток об’єднаної Європи і формування в її межах право-
вої системи – це результат не тільки і не стільки правових ідей, концепцій 
і навіть права в цілому, скільки політики, економіки, культури та соціально 
обґрунтованих рішень політичного керівництва і суспільства в цілому. доки 
в основу об’єднавчого проекту не будуть покладені зрозумілі всім політично, 
економічно та соціально мотивовані положення, що відображають нагальні 
потреби та інтереси держав, важко було розраховувати на успіх його реалі-
зації. саме національні інтереси держав визначали і визначатимуть їх готов-
ність до обмеження свого суверенітету заради участі в інтеграційному 
об’єднанні. аналіз показує, що в процесі становлення та розвитку об’єднаної 
Європи визначальну роль відігравали ідеї, які мали не виключно юридичний 
характер, а були зумовлені і тісно перепліталися на рівні доктрин і концепцій 
з ідеями, що відображають інтереси соціально-політичного та економічного 
плану. 

хоча згадані проекти на момент їх викладення виглядали утопічними, 
оскільки не мали жодного шансу бути реалізованими свого часу, вони мають 
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певну як теоретичну, так і практичну цінність. їх зміст засвідчує, що ідея 
добровільного договірного об’єднання європейських держав в союзну орга-
нізацію набагато старіша, аніж прийнято вважати, – вона уходить своїм 
корінням у часи середньовіччя і концептуально оформлюється в епоху Ново-
го часу. такі революційні навіть для сучасного етапу інтеграційного про-
цесу ідеї, як перетворення Європейського союзу на наднаціональне утво-
рення федеративного або конфедеративного характеру; обов’язковість рішень 
союзних органів для всіх держав членів; обрання наднаціонального законо-
давчого органу і глави союзу, наділеного реальними повноваженнями, – це 
винахід не сучасних політиків, а добре усвідомлена попередниками сучасних 
європейських інтеграторів умова забезпечення життєздатності та функціо-
нальності створюваного об’єднання. 
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в. п. кононенко1

к вопросу о нАличии винЫ укрАинЫ в 
гибели мАлАЗиЙского боингА 777. АнАлиЗ 

конвенЦионнЫХ норм и судебноЙ прАктики

17 июля 2014 г. на востоке донецкой области украины был сбит самолет 
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс из 
амстердама в куала – лумпур. родственники пассажиров, погибших в ре-
зультате катастрофы инициировали иски в различные судебные инстанции 
против украины, Малайзии, россии и авиакомпании Malaysia Airlines. и си-

1  кандидат юридических наук., доцент кафедры международного права харь-
ковского национального университета имени в. Н. каразина.
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туация в данном случае является далеко не однозначной. Напомним, что 15 
апреля 2014 г. исполняющий обязанности президента, спикер верховной 
рады а. турчинов сообщил о начале антитеррористической операции на 
востоке украины. по всем признакам ситуация давно вышла за рамки анти-
террористической операции, но официальное мнение украинского руковод-
ства о том, что имеет место не международный вооруженный конфликт, 
а именно указанная операция, остается неизменным, что может повлечь 
неоднозначную оценку, например, европейского суда по правам человека. 

классическим, так называемым прецедентным решением, в котором 
европейским судом по правам человека была дана правовая оценка действий 
государства при проведении антитеррористической операции, является дело 
«Макканн и другие против соединенного королевства» [1]. Заявители, 
граждане ирландии и подданные соединенного королевства М. Макканн, 
д. Фаррелл и д. сэвидж, являются родителями д. Макканна, М. Фаррелл 
и Ш. сэвиджа, которые были застрелены 6 марта 1988 г. в гибралтаре воен-
нослужащими специальной воздушно-десантной службы, которая входит 
в состав британской армии.

так, британские власти получили разведывательные данные, что 5 мар-
та 1988 г. группа ирландской республиканской армии (ира), а личности 
участников уже были установлены, проведет террористический акт, заложив 
бомбу с механизмом дистанционного управления в легковой автомобиль. 
было решено арестовать членов группы после того, как они доставят авто-
мобиль в гибралтар, что дало бы возможность обеспечить улики для по-
следующего судебного разбирательства. власти считали членов группы 
опасными террористами, которые почти наверняка будут вооружены и в 
случае столкновения с силами безопасности, возможно, используют свое 
оружие или взорвут бомбу.

6 марта 1988 г. после полудня было установлено, что Ш. сэвидж при-
парковал автомобиль в гибралтаре. позднее наблюдатели заметили, что он 
вместе с д. Макканном и М. Фаррелл обследовал то место, где находился 
припаркованный им автомобиль. было принято решение об аресте трех 
указанных лиц. комиссар полиции гибралтара поручил руководство опера-
цией командиру военнослужащих специальной воздушно-десантной службы 
(SAS). двое военнослужащих следовали за д. Макканном и М. Фаррелл. 
когда д. Макканн оглянулся, один из них выхватил пистолет и приказал 
остановиться. д. Макканн сделал движение рукой к внутреннему карману, 
рука М. Фаррелл быстро скользнула к сумочке. думая, что оба потянулись 
за механизмом дистанционного управления, чтобы взорвать бомбу, заложен-
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ную в автомобиль, сотрудники SAS выстрелили несколько раз с близкого 
расстояния, убив обоих. За Ш. сэвиджем следовали двое других военнос-
лужащих. когда раздались выстрелы по д. Макканну и М. Фаррелл, он 
резко развернулся и лицом к лицу столкнулся с сотрудниками SAS, следо-
вавшими за ним. один из них громко приказал ему остановиться и вытащил 
пистолет. правая рука Ш. сэвиджа двинулась к бедру. опасаясь, что он хочет 
привести в действие механизм дистанционного управления, сотрудники SAS 
выстрелили с близкого расстояния, что привело к гибели Ш. сэвиджа. рас-
следование дела о гибели указанных лиц коронером гибралтара было 
открыто 6 сентября 1988 г., а 30 сентября 1988 г. присяжные вынесли вердикт 
о правомерности происшедшего.

в жалобе, поданной в европейскую комиссию по правам человека заяви-
тели утверждали, что лишение жизни Макканна, Фаррелл и сэвиджа явля-
ется нарушением ст. 2 конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г., защищающей право на жизнь и гласящей: «1. право каждого чело-
века на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен 
жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за 
совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено 
такое наказание. 2. лишение жизни не рассматривается как нарушение на-
стоящей статьи, когда оно является результатом абсолютно необходимого 
применения силы: a) для защиты любого лица от противоправного насилия; 
b) для осуществления законного ареста или предотвращения побега лица, 
задержанного на законных основаниях; c) для подавления, в соответствии 
с законом, бунта или мятежа».

рассматривая дело в свете ст. 2 конвенции 1950 г., еспч учел, что инфор-
мация, полученная властями соединенного королевства, о готовящемся 
террористическом акте в гибралтаре, поставила их перед серьезной дилеммой. 
с одной стороны, от них требовалось исполнять свой долг по охране права на 
жизнь людей в гибралтаре, включая военнослужащих великобритании, с дру-
гой – минимально применять силу, влекущую лишение жизни, против тех, кто 
подозревается в создании такой угрозы, в свете обязательств, вытекающих из 
норм как национального, так и международного права. было необходимо при-
нять во внимание также следующие факторы. во-первых, власти столкнулись 
с группой активных действий ира, состоящей из лиц, ранее осужденных за 
организацию взрывов, и известного специалиста-подрывника. ира, судя по 
ее деятельности в прошлом, всегда пренебрежительно относилась к челове-
ческой жизни, включая и жизнь членов своей организации. во-вторых, власти 
располагали предупреждением о грозящей акции террористов, тем самым 
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имея достаточную возможность планировать свои действия и совместно 
с местными властями гибралтара принять меры против террористического 
акта и арестовать подозреваемых. однако несомненно, что спецслужбы не 
могли иметь полной информации и вынуждены были готовить ответную 
операцию, основываясь на предположениях. На основании вышеизложенного, 
принимая решение о соответствии примененной силы статье 2, еспч тща-
тельно изучил не только вопрос о строгой соразмерности силы, примененной 
военнослужащими, с необходимостью защитить людей от противоправного 
насилия, но и о том, планировалась ли и проводилась ли властями антитерро-
ристическая операция так, чтобы свести к минимуму (насколько возмож-
но) применение силы, влекущей лишение жизни. рефлекторные действия 
военнослужащих в таком жизненно важном вопросе, по мнению суда, были 
лишены той степени осторожности в использовании огнестрельного оружия, 
которую следует ожидать от сотрудников правоохранительных органов в де-
мократическом обществе, даже когда они имеют дело с опасными людьми, 
подозреваемыми в терроризме, и явно не отвечают требованиям проявлять 
осторожность, предусматриваемую инструкциями по использованию поли-
цией огнестрельного оружия, в которых подчеркивается ответственность 
перед законом каждого офицера в зависимости от ситуации, в которой при-
менено оружие. а потому суд не был убежден, что лишение жизни трех 
террористов представляло собой применение силы, абсолютно необходимой 
для защиты людей от противоправного насилия по смыслу ст. 2 ч. 2 «a» кон-
венции. соответственно, суд констатировал, что имело место нарушение ст. 2 
конвенции» [1]. таким образом, к проведению антитеррористической опера-
ции европейский суд предъявляет следующие требования: 1) применяемая 
сила должна быть абсолютно необходимой для достижения одной из целей, 
изложенных в подпунктах «a», «b» и «c» и 2) строгой соразмерной обществен-
ной опасности действий нарушителя и сложившейся ситуации; 3) государство 
должно осуществлять планирование возможных действий и контроль за ними; 
4) планирование властями антитеррористической операции должно осущест-
вляться так, чтобы свести к минимуму (насколько возможно) применение 
силы, влекущей лишение жизни; 5) действия исполнителей должны быть 
такой степени осторожности в использовании огнестрельного оружия, которую 
следует ожидать от сотрудников правоохранительных органов в демократи-
ческом обществе; 6) использование огнестрельного оружия должно отвечать 
требованиям, предусмотренным инструкциями по использованию полицией 
огнестрельного оружия. изложенное свидетельствует о том, что вооруженный 
конфликт на востоке украины по своему характеру и длительности никак не 
может быть квалифицирован как антитеррористическая операция (ато). 
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кроме того, после уничтожения 6 июня 2014 г. украинского аН – 26, 
а 14 июня того же года – ил – 76, когда погибли 9 человек экипажа и 40 
военнослужащих были достаточно веские основания заявить об опасности 
для гражданской авиации. да, указанные самолеты были сбиты из пЗрк, 
которые не могут достигать высот, на которых проходят в коридоры пасса-
жирских лайнеров, к чему и апеллировали, объясняя причину, почему укра-
ина не запретила полеты над зоной ато. Но ведь уже были прецеденты… 
и была ли гарантия, что у противника отсутствует более серьезные средства 
поражения? Но тут спорить нет смысла: история уже расставила точки. по-
тому предлагаем рассмотреть юридический аспект вопроса вины украины 
в гибели Boeing рейса МН17. 

так, в соответствии со ст. 9 конвенции о международной гражданской 
авиации 1944 г. «Запретные зоны», каждое договаривающееся государство 
может по соображениям военной необходимости или общественной безопас-
ности ограничить или запретить на единообразной основе полеты воздушных 
судов других государств над определенными зонами своей территории при 
условии, что в этом отношении не будет проводиться никакого различия меж-
ду занятыми в регулярных международных воздушных сообщениях 
воздушными судами данного государства и воздушными судами других до-
говаривающихся государств, занятыми в аналогичных сообщениях (п. а). и п. 
b) «каждое договаривающееся государство также сохраняет за собой право 
немедленно при исключительных обстоятельствах или в период чрезвычайного 
положения или в интересах общественной безопасности временно ограничить 
или запретить полеты над всей своей территорией или какой – либо ее частью 
при условии, что такое ограничение или запрещение применяется к воздушным 
судам всех других государств независимо от их национальности» [2]. 

поскольку в данном международном договоре употребляются слова: 
«может» и «сохраняет за собой право», прямая императивная обязанность 
для государства запретить полеты над всей своей территорией или какой – 
либо ее частью отсутствует. кроме того, и ст. 89 «война и чрезвычайное 
положение» чикагской конвенции ни о чем подобном не говорит: «в случае 
войны положения настоящей конвенции не затрагивают свободы действий 
любого затронутого войной договаривающегося государства, как воююще-
го, так и нейтрального. такой же принцип применяется в случае, когда любое 
договаривающееся государство объявляет у себя чрезвычайное положение 
и уведомляет об этом совет) [2]. далее, как указано в ст. 2 III конвенции об 
открытии военных действий 1907 г., состояние войны должно быть без за-
медления оповещено нейтральным державам и будет иметь для них действи-
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тельную силу лишь после получения оповещения, каковое может быть 
сделано даже по телеграфу. однако нейтральные державы не могут ссылаться 
на отсутствие оповещения, если будет установлено с несомненностью, что 
на деле они знали о состоянии войны. Напоминаем, конвенция 1907 г., а в 
наше время информации не знать о событиях на востоке украины другие 
страны, в том числе и Малайзия, не могли [3].

таким образом, исходя из конвенционных норм, вину украины в гибели 
Малазийского самолета прямо утверждать нельзя. что же касается междуна-
родной судебной практики – все сложнее, поскольку европейский суд по 
правам человека исповедует так называемое «живое право» и подходит к тол-
кованию норм конвенции 1950 г. иногда даже слишком гибко. к тому же об-
язанность по ст. 2 конвенции 1950 г., суд рассматривает как позитивную, т.е. 
помимо запрета на произвольное лишение жизни, возлагает на государство 
и защиту жизни всех находящихся под его юрисдикцией (в нашем случае – на 
борту воздушного судна, находящегося в пределах территории украины). 
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прАвовА трАнсФормАЦіЯ: теоретичниЙ 
Аспект

проблема модернізації правової системи турбує багатьох дослідників. 
вона передбачає комплексну структурну трансформацію усього конгломе-
рату суспільних відносин, які регулюються правом. Мистецтво та перевага 

1  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави і права На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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концепції поступового реформування складається в умінні здійснювати цей 
процес поступово, не знижуючи ефективності забезпечення соціальних та 
державних потреб.

трансформація (від лат. transformatio – перетворення) – перетворення, 
зміна вигляду, форми, істотних властивостей будь – чого [1, c. 248]. На па-
радигмальному полі трансформація етимологічно означає докорінні зміни, 
яким піддаються сутність та зміст явищ під впливом різних чинників, що 
мають як внутрішній, так і зовнішній характер, оскільки більшість явищ, 
зокрема правових, є синкретичними, що відповідно містять в собі синтетич-
ні атрибути. 

ю. с. Шемшученко з цього приводу зазначає, що кінець хх – початок 
ххі століття – це час трансформації світу на глобалізаційних засадах, і що 
така трансформація кардинальним чином вплинула на всі сфери життя лю-
дини – політичну, соціально – економічну, духовну і, безумовно, правову. 
Науковець найактуальнішим питанням, пов’язаним з проблемою глобаліза-
ції, назвав питання трансформації державно – правового простору, що 
пов’язано з процесом інтеграції правових систем [2, c. 146]. Яковюк і. в. 
підкреслює, що трансформація, поряд із рецепцію та відсиланням – є осно-
вними способами імплементації, як поняття більш широкого за змістом, 
що розуміється як спеціальна законодавча процедура перетворення норм 
міжнародного права на норми внутрішньодержавного права [3, c. 649].

в юридичній літературі виділяють декілька видів або форм трансфор-
мації норм міжнародного права в національне. Є. т. усенко вважає, що всі 
види трансформації можна поділити на два види: генеральну та спеціальну. 
генеральна трансформація полягає у встановленні державою в національ-
ному праві загальної норми, яка надає міжнародно – правовим нормам силу 
внутрішньодержавної дії. спеціальна трансформація полягає в наданні 
державою конкретним нормам міжнародного права сили внутрідержавної 
дії шляхом їх відтворення в законі текстуально або у вигляді положень, 
адаптованих до національного права, або шляхом законодавчого узгодження 
їх застосування іншим способом [4, c. 16, 17].

трансформація може відбуватися безпосередньо, що припускає, напри-
клад, застосування норм міжнародного права в рамках національного, тоді, 
коли це витікає з норм, закріплених в конституції, або інших нормативно – 
правових актах, що передбачають примат норм міжнародного права над 
нормами національного права. таку форму трансформації називають прямою 
трансформацією. Зокрема, стаття 9 конституції україни передбачає: «Між-
народні договори, згода на обов’язковість яких надана верховною радою 
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україни, є частиною національного законодавства україни» [5]. таким чином 
санкціонується їх пряма дія нарівні з чинним законодавством україни.

існує й інша форма безпосередньої трансформації (яку ще називають 
інкорпорацією), відповідно до якої деякі норми міжнародного права не про-
сто за своєю юридичною силою визнаються частиною національного зако-
нодавства, а включаються у внутрішнє право, що передбачається для певних 
видів норм міжнародного права. така практика має місце в таких європей-
ських державах як австрія, ФрН та ін.

в юридичній літературі виділяють і опосередковану трансформацію, 
відповідно до якої для визнання норм міжнародного права необхідним є ви-
дання або ухвалення відповідного нормативно-правового акту в рамках 
національної правової системи. така практика реалізується, наприклад, 
у Франції та стосується найбільш важливих міжнародних договорів. так, 
ст. 53 конституції Французької республіки передбачає, що «торгові, фінан-
сові договори, які відносяться до міжнародної організації, до становища 
особи, можуть бути ратифіковані або схвалені тільки на підставі закону та 
набувають чинності тільки після ратифікації або ухвалення». 

таким чином, якщо пряма трансформація норм міжнародного права 
автоматично спричиняє такі ж зміни і в національній правовій системі, то 
у разі застосування опосередкованої трансформації для внесення змін в рам-
ках національної правової системи необхідним є ухвалення відповідного 
нормативно-правового акту.

Як демонструє досвід функціонування національних правових систем, 
для ефективної трансформації національного права під впливом глобаліза-
ційних процесів використовують як безпосередню, так і опосередковану 
трансформацію національної правової системи. цей процес є досить склад-
ним і суперечливим. трансформація може відбиватися на перетворенні 
найрізноманітніших компонентів правової системи. ступінь цих перетворень 
залежить від безлічі чинників, що визначають особливості цих компонентів, 
які за своєю суттю та змістом є різними. Якщо одні компоненти є пристосо-
ваними до змін, то інші є достатньо консервативними і, відповідно, менш 
гнучкими [6, c. 72].

Ґрунтуючись на основних етапах трансформаційного циклу, а саме: 
1) етапі безпосередньої трансформації; 2) етапі інтерформації; 3) етапі інто-
формації; 4) етапі посттрансформаційного стану, встановлено, що сучасна 
правова система україни перебуває на етапі інтоформації – періоді набуття 
нової цілісності, стійкості, намагається враховувати окремі переваги глоба-
лізації та протистояти глобальним викликам і загрозам. На цьому етапі ви-
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значальними у правовій системі є не окремі елементи правової системи, 
структура, а глобалізаційні трансформації, зміни в самій правовій системі, 
у її внутрішніх (між підсистемами і елементами) та зовнішніх (з економіч-
ною, політичною системою та іншими правовими системами: національни-
ми, міждержавними, міжнародною) зв’язках. етап інтерформації трансфор-
маційного циклу вітчизняної правової системи характеризується тим, що 
правова система маючи відкритий характер, відображає окремі прояви 
правової глобалізації та правової інтеграції у формі правової адаптації, гар-
монізації, уніфікації [7, c. 73]. водночас, в своїй сукупності вони не забез-
печують нової якості правовій системі, переходу на новий етап. 

I. вплив глобалізаційних процесів на національну правову систему по-
значається, перш за все, на функціональній складовій правової системи, 
а саме процесі правотворчісті, правореалізації, правозастосуванні, юридич-
ній діяльності, юридичній практиці що є доволі складними явищами, обу-
мовленими відповідними соціальними, економічними, політичними, етич-
ними, релігійними, філософськими чинниками. правові норми, що містять-
ся в нормативно-правових актах, прийняті в умовах як формального, так 
і змістовного аспектів, враховують специфіку глобалізаційних процесів. 

у сучасних умовах розбудови державності в україні суттєво інтенсифі-
кується процес реформування і оновлення національної законодавчої бази. 
вказаний процес обумовлений трансформаційним періодом розвитку сус-
пільства та ускладненням суспільних відносин, що вимагає не лише вдо-
сконалення самих нормативно-правових актів, а й активізації наукових до-
сліджень проблем формування права, правоутворення, нормотворчості та 
інституту реалізації права. розвиток та вдосконалення законодавчої бази 
будь-якої держави безпосередньо пов’язується із явищем правоутворення, 
що є складним соціальним інститутом (процесом) створення права як сис-
теми загальнообов’язкових правових норм, що знаходять свій прояв у право-
вій свідомості та правовій культурі як всього населення, так і окремих гро-
мадян [8, c. 171].

процес правової глобалізації активізує впровадження й реалізацію між-
народних і європейських правових стандартів у правотворчу, правореаліза-
ційну й правозастосовну діяльність, насамперед, правоохоронну, правоза-
хисну, судову. Зростає роль і значення норм, принципів і прецедентів між-
народного права, міжнародних договорів, ратифікованих україною. істотно 
посилюється вплив на правозастосовну практику міжнародних та європей-
ських правових інститутів. провідну роль у трансформації правозастосовної 
діяльності в національній правовій системі відіграють рада Європи, обсЄ, 
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Єс, парЄ, практика Європейського суду з прав людини, діяльність венеці-
анської комісії, генеральної дирекції з прав людини та верховенства права 
ради Європи. 

Нормотворчість в умовах глобалізації трансформується, перш за все, 
у напрямі поширення її соціальної бази, тобто все більша кількість суб’єктів 
приймає не пасивну, а найактивнішу та безпосередню участь в цьому про-
цесі. цей процес трансформується і під впливом того, що в правовому полі 
з’являються нові проблеми, вирішення яких вимагає обов’язкового право-
вого урегулювання на національному і наднаціональному рівнях. проблеми 
екології, безпеки, інформації, демографії вимагають нового підходу і нового 
осмислення, в рамках якого необхідно поєднувати всі сфери правового ре-
гулювання. справедливим є зауваження, що глобалізація вимагає іншого 
погляду на процес нормотворчості, відповідно, інших принципів регулю-
вання сучасних соціальних процесів. Має відбутися етичний поворот в між-
народних відносинах, в основу яких необхідно покласти етичні принципи 
буття людини у світі: справедливість, свободу, рівноправність, консенсус, 
плюралізм. Неможна в правовому полі ігнорувати традиції, ментальність 
народів і нав’язувати єдині юридичні норми. будь-який юридичний закон 
може тоді ефективно функціонувати, коли він є легітимованим, тобто визна-
ним народом. Якщо закон не легітимований, то він не матиме юридичної 
сили і буде втілюватися за допомогою насилля [9, c. 13, 14].

II. подальший аналіз потребує звернення до інституційної складової 
правової системи – яку утворюють суб’єкти права (їх правові статуси, осо-
бливості юридичної відповідальності). саме людина та різні об’єднання 
(громадські організації та рухи, акціонерні товариства, інші комерційні та 
некомерційні організації, соціальні спільноти – нації, народи, держава в ці-
лому) мають права і відповідні юридичні обов’язки, виступають реальними 
елементами правової системи. Звернення до зазначеного аспекту зумовлено 
тим, що упродовж другої половини XX ст. і початку XXI ст. у соціальному 
й правовому бутті людини відбулися й продовжують відбуватися значні 
зміни, які впливають на її особливості як суб’єкта правової системи.

сучасний етап розвитку українського суспільства і держави може бути 
охарактеризований як трансформаційний, для якого характерним є прагнен-
ня створення громадянського суспільства та забезпечення максимальної 
реалізації прав людини. отже, в умовах глобалізації трансформація націо-
нальної правової системи обумовлює істотні зміни такої найважливішої 
сфери як права і свободи людини й громадянина. таким чином, аналіз дає 
підстави стверджувати, що в умовах глобалізації відбуваються зміни в її 
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інституційній підсистемі, внаслідок активізації людини як індивідуального 
суб’єкта правової системи, а саме: 1) зростає інтенсивність ділової актив-
ності індивідуальних суб’єктів правової системи, що сприяє збільшенню зон 
дії права, розширенню меж правового простору; 2) актуалізуються різни 
види правових статусів особи: громадянина, іноземців, осіб без громадян-
ства, ускладнюються й загострюються проблеми, які виникають у колі 
конституційного та галузевих правових статусів особи (політико-правовому, 
соціально-економічному, соціально-правовому, культурно-правовому та ін.); 
3) у мірі розвитку міжнародного права й міждержавних відносин зростає 
обсяг прав і обов’язків індивіда, зростає роль індивіда на міжнародній аре-
ні; 4) простежується тенденція розширення обсягу прав людини та погли-
блення їх змісту. Зазначені тенденції не є вичерпними, а класичні права 
й свободи людини у найближчій перспективі набудуть нових аспектів і ново-
го виміру у глобальному просторі. Зміни у колі прав і свобод людини й гро-
мадянина позначаються не лише на інституційній, а й на інших підсистемах 
та національній правовій системі загалом. ключовим, фундаментальним 
пріоритетом і, водночас, критерієм розвитку національної правової системи 
стає забезпечення й захист основоположних прав людини. 

глобалізація впливає і на інших суб’єктів правової системи, зокрема, на 
соціальні організації та спільноти, насамперед, державу, громадські органі-
зації, територіальні громади, народи, нації, етноси та ін., які у свою чергу, 
впливають на подальше функціонування і розвиток правової системи, а саме: 
зростають роль і значення національного громадянського суспільства, гро-
мадських організацій (як міжнародних, так і національних) , які є активними 
суб’єктами національної правової системи, а відповідно посилюється і їхній 
вплив на формування правової політики, законотворчий процес.

в умовах глобалізації роль національної держави як суб’єкта правової 
системи трансформується у напрямі посилення відповідальності органів 
державної влади перед громадянським суспільством, відповідальності ви-
конавчої влади, її посадових осіб за свої рішення, дії або бездіяльність перед 
громадянами, права яких були порушені; формуються та впроваджуються 
механізми контролю за функціонуванням виконавчої влади з боку громадян-
ського суспільства через інститути парламентської і прямої демократії. по-
ряд із цим, спостерігається перерозподіл функцій держави на національно-
му, наднаціональному та субнаціональному рівнях. За державою зберігають-
ся центральні позиції у розв’язані проблем підтримки миру, стабільності, 
національної безпеки, розвитку, у тому числі боротьби із міжнародним те-
роризмом, транскордонною злочинністю; наданні соціальних послуг; регу-
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люванню ринку; контролю над видобутком природних ресурсів; регулюван-
ня міграційних процесів; розв’язанням міжетнічних проблем. держава 
є гарантом прав громадян, основним суб’єктом відповідальності за грома-
дянина, насамперед, його права й свободи, безпеку й добробут тощо. у кін-
цевому підсумку правова глобалізація активізує перехід від патерналістської 
держави до регулятивної моделі держави, від «держави-опікуна» до «дер-
жави-партнера». 

III. вплив глобалізаційних процесів на національну правову систему 
позначається, також, на нормативній підсистемі правової системи, що обу-
мовлює істотні зміни на рівні правових принципів, норм, галузей та інсти-
тутів права і законодавства. саме у нормативній підсистемі процес глобалі-
зації як посилення взаємодії і взаємозалежності найбільш чітко проявляєть-
ся, насамперед, у правовій інтеграції всіх її складових: норм, принципів 
і відповідно – нормативно-правових актів, правовій інтернаціоналізації та 
правовій стандартизації. безумовно, глобалізація детермінує і прискорює 
інтеграцію правових систем та їх підсистем і елементів, тим самим актуалі-
зує гармонізацію, уніфікацію, адаптацію, імплементацію, стандартизацію, 
універсалізацію, інтернаціоналізацію права. 

глобалізаційні трансформації нормативно-правової основи різною мірою 
проявляються у галузях національного права: в одних вони виявляються 
досить чітко, в інших – перебувають на стадії формування [10, c. 34, 35]. так, 
останнім часом зростає роль такого джерела права, як судовий прецедент, 
який посилює свою позицію в системі джерел національного права. у пері-
од сьогодення у системі романо-германського права визначилася тенденція 
фактичного [11, p. 40–43], а частково і юридичного визнання прецеденту як 
джерела романо-германського права, причому не тільки на рівні національ-
но-правових систем, але й у масштабі загальноєвропейського права, а точ-
ніше права Європейського союзу у цілому. аналогічно обстоїть справа і з 
іншими джерелами права правових сімей, що розглядаються, такими, зо-
крема, як закон (статут), який, будучі основним джерелом романо-герман-
ського права, посилів свій вплив у післявоєнний період в ряді країн англо-
саксонського права та грає в них у сучасний час важко переоцініюмую роль. 
так, сьогодні, двома основними джерелами правової системи сШа є судовий 
прецедент і законодавство. сьогодні також зміни відбуваються й у структу-
рі джерел правових систем, що входять до системи традиційного і релігій-
ного права. такі правові джерела, як закони, уніфіковані правові норми, 
нормативні договори все більше підсилюють свої позиції в структурі джерел 
вищезгаданих правових систем.
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глобалізаційні трансформації нормативної підсистеми зумовлені, 
по-перше, прагненням україни до більш активної участі у різних міжнарод-
них і міждержавних інститутах, органах, укладання низки багатосторонніх 
і двосторонніх угод; по-друге, задекларованим стратегічним процесом єв-
роінтеграції, відповідно – активізацією процесів адаптації, гармонізації, 
уніфікації, апроксимації, імплементації; по-третє, необхідністю створення 
дієвого правового механізму захисту національних інтересів від глобальних 
викликів і загроз.

більшість змін, які відбуваються в галузях, підгалузях, інститутах націо-
нальної системи права й законодавства, ініційовані чи відбуваються під впли-
вом міжнародних об’єднань, таких як Єс, вто, МвФ, сот, парЄ осур, 
венеціанська комісія, Європейський суд з прав людини та ін. роль і значення 
яких в умовах глобалізації значно зростають. Можна погодитися з тезою, що 
підґрунтям глобалізаційних трансформацій нормативної підсистеми є лібе-
ральні правова ідеологія та правова політика євро інтеграції, які відображають 
стратегічний напрям державно-правового розвитку україни.

IV. Трансформація ідеологічної складової правової системи. впливаючи 
практично на всі підсистеми й елементи правової системи глобалізація 
спричиняє зміни в правовій політиці й правовій ідеології, правовій культурі 
і правовій свідомості, які в свою чергу відграють істотну роль у функціону-
ванні й розвитку правової системи. 

в умовах глобалізації суттєво зростає значення ідеологічних факторів 
правового розвитку, де, зокрема, простежується протистояння ліберальної 
правової ідеології, ідеологій глобалізму та антиглобалізму, наслідком чого 
стає трансформація національних правових ідеологій, формування спільних 
засад правової ідеології міжнародної та міждержавних правових систем. 
саме в умовах глобалізації постає нагальна потреба формування національ-
ної правової ідеології, яка у змістовному і функціональному аспектах під-
порядкована принципу верховенства права, гарантує і захищає права люди-
ни, забезпечує ефективність законодавства, сприяє формуванню цілісної, 
динамічної національної правової системи, досягненню структурно – функ-
ціональної єдності її елементів, правовими засобами забезпечує модерніза-
цію правової системи й держави, захищає національні інтереси, гарантує 
оптимальне функціонування правової держави і громадянського суспільства, 
надає адекватні й дієві правові засоби убезпечення від викликів, ризиків 
і небезпек, зумовлених глобалізацією, сприяє зміцненню міжнародного авто-
ритету, позиціонує україну як цивілізовану європейську державу в глобаль-
ному правовому просторі.
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трансформація реалізації національної правової ідеології пов’язується 
із відповідною правовою політикою, яка здатна виступати потужним чинни-
ком розвитку національної правової системи, оптимізації взаємовідносин 
громадянського суспільства і держави. правова політика є сучасним важли-
вим компонентом процесів демократичної трансформації суспільних від-
носин узагалі та формування і функціонування ефективної правової системи 
суспільства в умовах глобалізації, зокрема, визначає стратегію і напрям 
трансформації правової системи.

у сучасних умовах, коли вже ні у кого не викликає сумнівів потреба 
у децентралізації багатьох функцій державної влади, розвитку місцевого 
самоврядування, стає цілком очевидним, що результативне упорядкування 
правових і пов’язаних із ними інших відносин на регіональному рівні мож-
ливе лише у межах правової політики. вона здатна ефективно регулювати 
міжнаціональні відносини, особливо в регіонах, де тісно переплітаються та 
взаємодіють інтереси багатьох націй, народностей, окремих груп населення 
і час від часу виникають протиріччя та конфлікти [12, c. 7]. правова політи-
ка держави має будуватись з урахуванням загроз і висновків глобалізації, 
передусім визначенням пріоритетних напрямів юридичного забезпечення 
національних інтересів країни [13, c. 49]. 

в узагальненому вигляді правова політика – система правових принци-
пів, теорій, концепцій, ідей, закладених у підвалини правової діяльності 
держави, які визначають ступінь взаємних обов’язків і відповідальності 
держави й особи. За своєю сутністю й соціальними цілями правова політи-
ка є особливим і необхідним компонентом державної політики, засобом 
юридичної легітимації, закріплення й забезпечення політичного курсу кра-
їни [14, c. 43], санкціонованого волею народу і його політичних лідерів, що 
відбувається у діяльності владних структур та існує поряд із такими видами 
державної політики, як економічна, культурна, соціальна, національна, на-
уково-технічна, фінансова [15, c. 9, 10]. Як особлива форма вираження 
державної політики вона спрямована на забезпечення нормального функці-
онування громадянського суспільства, політичної системи і є способом 
узаконення, закріплення й здійснення певного політичного курсу в країні. 
головним завданням правової політики є нормативно-правове забезпечення 
реформ, які проводяться в державі. правова політика є могутнім засобом 
здійснення перетворень у суспільстві.

правова політика держави знаходить своє відображення в програмно-
правових документах, проектах, концепціях, заявах, законодавчих актах, 
у тому числі тих, які стосуються правозастосовної сфери. Основними 
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суб’єктами, які формують правову політику, є президент, верховна рада, 
кабінет Міністрів, конституційний і верховний суд, парламентські коміте-
ти, депутатський корпус, наукові установи, представницькі й виконавчі ор-
гани. велика відповідальність у розробці та проведенні правової політики 
держави покладена на Міністерство юстиції україни і його органи на місцях, 
як її основні координатори й генератори.

Формування державної політики україни було започатковано ухваленням 
парламентом декларації про державний суверенітет україни та проголо-
шенням акта незалежності, який було підтверджено результатами всеукра-
їнського референдуму 1 грудня 1991 року. Наступним важливим кроком на 
цьому шляху було прийняття конституції 1996 року, яка закріпила концеп-
туальні положення нової правової політики, що відображають ідеологію 
демократичної, соціальної, правової державності.

при визначенні основних напрямів формування і розвитку правової по-
літики на даному етапі розбудови української державності та її правової 
системи необхідно зважати на низку таких завдань, реалізація яких набула 
актуального значення для України. 1) досягнення такого стану розвитку 
вітчизняної правової системи, при якому право буде особливим механізмом, 
покликаним реалізувати й підтримувати сталий і безперервний характер 
функціонування суспільства і держави в заданих параметрах. тобто має 
ітися про здійснення правом функції відтворення створюваного державного 
ладу, політичної та економічної систем. 2) Забезпечення захисту та охорони 
прав і свобод людини та громадянина. 3) відповідно до угоди про партнер-
ство і співробітництво між україною і Європейським співтовариством 
першочергового значення при формуванні та здійсненні правової політики 
держави набуває реалізація завдання щодо адаптації законодавства україни 
до вимог законодавства Єс. але адаптуючи законодавство україни, необхід-
но забезпечити не лише його відповідність aquis communautaire, а й забез-
печити механізм його виконання, оскільки часто навіть найдосконаліший 
нормативний акт на практиці досить складно реалізувати. виокремлюють 
у зв’язку із цим 2 аспекти адаптації законодавства: формальний, що перед-
бачає приведення національного законодавства у відповідність до aquis 
communautaire, та практичний, що полягає у створенні умов, необхідних для 
застосування адаптованого законодавства [16, c. 37]. 4) урахування принци-
пу історизму у формуванні правової бази нашої державності, тобто забез-
печення безперервності, поступовості процесів, що відбуваються у суспіль-
стві, яке накопичує певні традиції, має безпосередню причетність до орга-
нізації правових форм діяльності усіх гілок влади [17, c. 511]. 5) політика 
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у сфері правозастосовної діяльності й нагляду за виконанням законів та ін-
ших нормативних правових актів. 6) сприяння підвищенню рівня право-
свідомості і правової культури особистості, посадових осіб державних ор-
ганів і суспільства загалом, подолання правового нігілізму й інших проявів 
деформації правової свідомості [18, c. 30, 31].

отже, правова політика є породженням модернізації, тобто вона є ре-
зультатом пошуку осучасненою державою нових схем управління право-
вого життя, що модернізується з метою реалізації принципів законності, 
правової рівності та справедливості. відповідно, можливо виокремити на-
ступні складові правової модернізації: 

1. конституціоналізація права, тобто пріоритетний розвиток його на 
підставі поваги прав людини та створення системи розподілу влади.

2. поновлення та диференціація права внаслідок зміни моделі економіч-
ного розвитку.

3. гуманізація кримінальної політики та раціоналізація виконання по-
карань.

4. оптимізація судочинства.
5. професіоналізація юридичної науки та юридичної освіти.
отже, увесь модернізаційний курс української держави повинен бути 

спрямований на забезпечення прав та свобод людини та громадянина, оскіль-
ки вони визнаються вищою цінністю на конституційному рівні. простим, 
таким що знаходиться на поверхні, критерієм необхідності проведення 
правової політики у сфері модернізації правової системи є її спрямованість 
на забезпечення прав та свобод її громадян, якої б інноваційної сфери сус-
пільних відносин це не торкалося [19, c. 56]. 

Запорукою оптимізації розвитку вітчизняної правової системи в умовах 
глобалізації є обґрунтування й прийняття концепції правової політики в умо-
вах глобалізації, яка передбачає модернізацію правової системи україни, іс-
тотне оновлення сутнісних, змістовних складників, інтегративно-комуніка-
тивних зв’язків, встановлення їхнього оптимального балансу й співвідношен-
ня, що уможливлять перехід вітчизняної правової системи на новий рівень 
функціонування й розвитку, від фрагментарно глобалізованої до глобалізова-
ної правової системи, яка гармонізує світові, європейські та національні 
правові принципи, норми, стандарти, інститути, переформатовує інтегративно-
комунікативні зв’язки з міжнародною, регіональними (рЄ, Єс) та національ-
ними правовими системами, захищає національні інтереси, володіє потужним 
потенціалом стійкості, дієвості, ефективності, протистоїть глобальним ви-
кликам і загрозам. в умовах глобалізації вирішального значення набуває ви-
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явлення і обґрунтування пріоритетів стратегії національної правової політики, 
правового прогнозування і правового моделювання розвитку вітчизняної 
правової системи. стратегія правового розвитку україни, поряд з утверджен-
ням і поширенням ліберальної правової ідеології, яка у змістовному та функ-
ціональному аспектах підпорядкована принципу верховенства права, визна-
чається й здатністю формувати дієві правові механізми захисту національних 
інтересів в умовах геополітичної напруги та руйнації регіональної політичної, 
економічної, соціальної стабільності, широкомасштабних терактів, ескалації 
націоналізації економіки й ресурсів, насильницьких міждержавних конфліктів 
з регіональними та глобальними наслідками. 
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о. с. калмикова1

сучАснА іслАмськА конЦепЦіЯ прАв лЮдини

у сучасному світі налічується близько мільярда людей, які сповідують 
іслам. багато держав – членів ооН є ісламськими державами, які використо-
вують ісламське право повністю або частково як внутрішньодержавне право.

1  кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного права Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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основними джерелами ісламського права є коран і сунна. у них міс-
тяться божественні і квазібожественні одкровення відповідно, яким мусуль-
мани зобов’язані підкорятися і слідувати. коран є головним джерелом іс-
ламського права, і мусульмани вважають, що він містить точні слова бога, 
передані пророку Мухаммеду за 33 – річний період, з тим, щоб він передав 
його всім народам і керував ними. всього в корані приблизно 6666 віршів, 
з них приблизно 350–500 є правовими елементами. слова корану для му-
сульман є непорушними, з них випливає саме поняття законності.

текст корану є божественним, проте він потребує тлумачення. пророк 
Мухаммед, будучи безпосереднім одержувачем божественного одкровення, 
знаходився в найкращому становищі для тлумачення корану протягом сво-
го життя і здійснював це в своїй подвійній ролі пророка і судді. 
його роз’яснення деяких віршів корану сформували основу сунни.

сунна як джерело мусульманського права складається з висловлювань 
пророка протягом його життя, його діянь і думок з різних питань – як духо-
вних, так і світських. сунна виникла внаслідок необхідності роз’яснення 
пророком деяких коранічних віршів, а також з метою конкретизації деяких 
загальних положень корану і створення приписів, що відносяться до жит-
тєвих аспектів, про які в корані прямо не говориться.

коран і сунна є єдиними джерелами ісламського права, що сформува-
лися протягом життя пророка. оскільки ці джерела тісно пов’язані з життям 
пророка, після його смерті поява нових приписів припинилася. однак з пли-
ном часу стали виникати нові ситуації,що вимагають правового регулюван-
ня. це призвело до створення концепції иджтихада. іджтіхад – це метод іс-
ламського права, що полягає в самостійному судженні авторитетних право-
знавців, підпорядкованому певним правилам і прийомам, до яких 
відносяться, перш за все, кияс (за аналогією судження) і иджма (одностайна 
думка знавців права, вважається думкою всієї громади віруючих) [1, c. 100].

таким чином, джерелами мусульманського права в цілому і прав люди-
ни – зокрема – є коран і сунна, які складають ісламський Шаріат, а також 
правила, виведені методом иджтихада.

розглянемо підходи ісламських держав до прав людини. ісламський світ 
складається з суверенних держав. деякі з цих держав прямо оголосили себе 
ісламськими республіками (таких держав п’ять); інші вказали в своїх кон-
ституціях, що іслам є державною релігією (п’ятнадцять держав); третіх 
можна визначити як ісламські держави тільки на тій підставі, що велика 
частина їх населення є мусульманами (сорок шість держав). існує ще один 
критерій, за яким можна судити, що держава є мусульманською – це членство 
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в організації ісламського співробітництва, членами якої станом на 2016 рік 
є 57 держав, а чотири держави мають статус наглядача. ці держави значно 
різняться між собою за ступенем застосування ісламського права як вну-
трішньодержавного права. так, в деяких з них внутрішньодержавне право 
засноване на ісламському праві, в інших – застосовується частково, треті 
є світськими державами.

Найбільш важливими документами, присвяченими правам людини 
в контексті ісламської концепції прав людини, є каїрська декларація прав 
людини в ісламі, схвалена в 1990 р. на XIX нараді міністрів закордонних 
справ країн – членів організації ісламської співдружності в каїрі, а також 
арабська хартія прав людини. текст хартії був схвалений в 1994 р, а в 2008 р. 
вступив в силу [2, c. 309].

каїрська декларація 1990 р. складається з преамбули та 25 статей. декла-
рація не містить посилань на будь-які інші акти про права людини. особливу 
увагу слід звернути на ст. 24 декларації, згідно з якою всі права і свободи, 
закріплені в ній, обмежені нормами ісламського шаріату, а також на ст. 25, яка 
встановлює, що єдиним джерелом для тлумачення і роз’яснення деяких із 
статей декларації є ісламський шаріат. декларація містить більшість прав 
і свобод, передбачених універсальними документами про права людини.

Що стосується арабської хартії прав людини, то, як зазначено вище, 
вона вступила в силу в 2008 році. хартія складається з преамбули та 53 
статей. станом на 2013 рік, за даними Міжнародного інституту права непри-
буткових організацій, конвенцію ратифікували йорданія, бахрейн, лівія, 
алжир, оае, палестина, Ємен, ірак, кувейт, ліван, катар, саудівська ара-
вія, сирія. підписали, але не ратифікували, – судан, Марокко, Єгипет, туніс 
[3]. у преамбулі хартії підтверджуються принципи статуту ооН, Загальної 
декларації прав людини, а також положення Міжнародних пактів про гро-
мадянські і політичні права і про економічні, соціальні і культурні права 
і каїрської декларації прав людини в ісламі. більшість прав, закріплених 
універсальними документами в галузі прав людини, відображені і в хартії.

слід також зазначити, що хартія передбачає створення контрольного 
механізму – арабського комітету з прав людини. Згідно зі ст. 48 хартії дер-
жави зобов’язуються надавати комітету доповіді про вжиті ними заходи, 
спрямовані на здійснення прав і свобод,закріплених у хартії, і про досягну-
тий нимипрогрес. доповіді повинні бути спрямовані протягом року після 
вступу хартії в силу, і потім кожні три роки.

розглянемо можливі колізії ісламської концепції прав людини з міжна-
родними документами в галузі прав людини:
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1) Заборона тортур або жорстокого, нелюдського або такого, що при-
нижує гідність, поводження чи покарання.

Незважаючи на те, що в цілому між ісламським правом і забороною на 
тортури, жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, пово-
дженням немає протиріч, вони можуть виникнути стосовно деяких покарань. 
в ісламському кримінальному праві існує три категорії покарань: покарання 
худуд застосовуються за найбільш серйозні злочини відповідно до іслам-
ського права і ґрунтуються на корані або сунні; покарання кісас передбаче-
ні за злочини проти особистості і тягнуть покарання відповідно до тяжкості 
злочину та залежні від розсуду жертви злочину або його спадкоємців; по-
карання тазир застосовуються за злочини, прямо не передбачені кораном 
або сунною, і залежать від розсуду держави або судді.

З точки зору міжнародного права прав людини найбільш проблематичними 
є покарання худуд, джерелами яких є коран або сунна і які, відповідно до іс-
ламського права не можуть бути скасовані державою. покарання зазначеної 
категорії передбачені ісламським правом за шість злочинів: ампутація руки за 
крадіжку; смертна кара, розп’яття, ампутація руки і ноги або вигнання за за-
колот і збройне пограбування; закидання камінням до смерті за перелюбство та 
сто ударів батогом за перелюб; вісімдесят ударів батогом за помилковий донос 
про перелюбство; смертна кара за віровідступництво і сорок або вісімдесят 
ударів батогом за алкогольне або наркотичне сп’яніння. при цьому щодо перших 
чотирьох покарань існує згода між ісламськими правознавцями, однак є пев-
ні розбіжності стосовно покарань за віровідступництво і сп’яніння [4, с. 79].

На невідповідність цих покарань Міжнародного пакту про громадянські 
і політичні права 1966 р звернув увагу комітет з прав людини і вказав, що 
дія ст. 7 пакту, яка забороняє тортури або жорстоке, нелюдське або таке, що 
принижує гідність, поводження і покарання, «має поширюватися і на тілес-
ні покарання, включаючи надмірне побиття, що призначається в якості по-
карання за злочин або в якості виховного або дисциплінарного заходу».

слід, однак, відзначити, що, хоча ісламські держави і не можуть відпо-
відно до ісламського права скасувати зазначені покарання, ісламські право-
знавці сходяться на думці, що можна використовувати процесуальні методи 
(зокрема – суворі правила доведення) для того, щоб уникнути застосування 
покарання худуд , оскільки пророк вказав, що необхідно уникати такого по-
карання в разі сумніву, виходячи з того, що помилкове помилування краще 
помилкового покарання. внаслідок складності задоволення всіх вимог, необ-
хідних для застосування покарання худуд, замість нього може бути застосо-
вано покарання тазир. такий підхід є найбільш реалістичним, і в даний час 
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багато ісламських держави не застосовують покарань худуд, хоча їх законо-
давство прямо не забороняє такі покарання [4, с. 84].

2) право па свободу думки, совісті і релігії
право на свободу думки, совісті і релігії встановлено ст. 18 Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права 1966 року, а також ст. 18 Загальної 
декларації прав людини 1948 року, проте їх формулювання не однакові. так, на 
відміну від декларації, яка передбачає, що право на свободу думки, совісті 
і релігії «включає свободу змінювати свою релігію або переконання» в пакті 
встановлюється, що право на свободу думки совісті та релігії «включає свободу 
мати чи приймати релігію або переконання на свій вибір». така компромісне 
формулювання дозволила мусульманським державам прийняти цю статтю, 
оскільки іслам вкрай негативно ставиться до віровідступництва. проте, комітет 
прав людини вказав, що «свобода «мати чи приймати» релігію або переконання 
обов’язково передбачає свободу вибирати релігію або переконання, включаючи, 
зокрема, право змінювати свою релігію або переконання».

в даний час, як відзначає М. а. бадерін, серед ісламських юристів і вче-
них не існує згоди щодо визначення віровідступнитства і покарання за 
нього. серед ісламських правознавців існує точка зору, згідно з якою віро-
відступництво карається смертною карою, що грунтується на вислові про-
рока Мухаммеда «хто змінює свою релігію, то буде убитий». інші право-
знавці розглядають віровідступництво в контексті злочину заколоту проти 
держави. відповідно такого тлумачення покаранню підлягають лише ті ве-
ровідступники, які після відмови від ісламу своїми діями завдають шкоди 
ісламській державі і роблять, таким чином, злочин проти держави [4, с. 120].

оскільки згідно з п. 3 ст. 18 пакту «свобода сповідувати релігію або 
переконання підлягає лише таким обмеженням, встановленим законом 
і необхідним для охорони суспільної безпеки, порядку, здоров’я і моралі, так 
само як і основних прав і свобод інших осіб», аргументи таких ісламських 
вчених і законодавство деяких ісламських держав, зводяться до тому, що 
ісламське право забороняє не зміну релігії як таке, а тільки загрозливу гро-
мадської безпеки, порядку або моралі демонстрацію такої зміни.

слід звернути увагу на таке право, як рівність осіб у шлюбі. Згідно ст. 
6 каїрської декларації прав людини в ісламі жінка має рівність з чоловіком 
у людській гідності; вона несе права в тій же мірі, в якій несе обов’язки; 
вона користується цивільною правоздатністю, має самостійний майновий 
статус і має право на збереження свого імені і походження за народженням, 
а чоловік несе обов’язки по забезпеченню сім’ї та відповідає за турботу про 
неї [5]. таким чином, незважаючи на те, що декларація визнає рівність жін-
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ки у гідності, вона не говорить про повну рівність і не передбачає рівно-
сті ролей чоловіка та жінки, особливо в сім’ї. тим часом, як зазначив комі-
тет з прав людини, «рівність у шлюбі має на увазі, що чоловік і дружина 
повинні порівну ділити відповідальність і права в сім’ї». рівності прав 
в шлюбі не відповідає, зокрема, поняття багатоженство, а також право чо-
ловіка розірвати шлюб за допомогою односторонньої заяви за відсутності 
такої можливості у дружини. далі розглянемо ці проблеми.

Що стосуються багатоженства, то комітет з прав людини звернув увагу на 
те, що полігамія не сумісна з принципом рівності прав і обов’язків подружжя 
по відношенню до вступу в шлюб. «полігамія ображає гідність жінок. вона 
є неприпустимою дискримінацією по відношенню до жінок. отже, там, де вона 
продовжує існувати, її необхідно остаточно заборонити». дозвіл багатоженства 
ґрунтується на корані (4: 3), де вказується: «… одружуйтеся на жінках, які по-
добаються вам, – на двох, трьох, чотирьох. Якщо ж ви побоюєтеся, що не змо-
жете піклуватися про них однаково, то одружуйтеся на одній. це ближче [до 
релігійного закону]». однак в корані (4: 129) також сказано «ви ніколи не зумі-
єте ставитися однаково справедливо до дружин, якби навіть дуже хотіли цього». 
ряд сучасних правознавців спільно тлумачать ці два положення, з чого роблять 
висновок, що багатоженство не відповідає ісламським правом.

разом з тим, слід зазначити, що в тих країнах, де допускається полігамія, 
захист прав жінки здійснюється на основі шлюбного договору. у шлюбному 
договорі може міститися умова, згідно з якою у разі, якщо чоловік зробить 
несприятливі дії по відношенню до дружини (що може включати вступ 
в шлюб з іншою жінкою), колишній шлюб вважається розірваним автома-
тично, або може бути розірваний на вимогу дружини. у законодавстві держав 
може бути передбачено обов’язкове інформування жінки при вступі в шлюб 
про її право включити в шлюбний договір відповідну умову. це дозволяє 
частково виправити менш сприятливе становище жінки, викликане тим, що 
ісламське право дозволяє багатоженство.

право на розторгнення шлюбу, відповідно до ісламського права існують 
такі способи розірвання шлюбу: розлучення за односторонньою заявою 
чоловіка; припинення шлюбу на прохання дружини; розлучення за взаємною 
згодою; розірвання шлюбу за допомогою судового наказу. перший спосіб 
може використовуватися тільки чоловіком, причому з будь-якої причини або 
навіть взагалі без причини. для розлучення з ініціативи дружини можуть 
бути використані інші способи, однак другий і третій способи розлучення 
можливі тільки за згодою чоловіка, а розлучення за допомогою судового 
наказу допускається тільки в певних випадках. тим часом, комітет прав 
людини вказав, що «підстави для розлучення і анулювання [шлюбу] повинні 
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бути однаковими для чоловіків і жінок». ряд країн ввели обмеження на роз-
лучення за односторонньою заявою, що, втім, не вирішує проблему остаточ-
но. так, в Марокко, сирії, алжирі та ірані суд може зобов’язати чоловіка 
заплатити дружині компенсацію при розлученні без серйозних підстав.

таким чином можна зробити висновок, що несприятливе становище 
жінки, так само як і у випадку з багатоженством, може бути виправлено за 
допомогою шлюбного договору. відповідно до традиційного ісламського 
права дружина має право обумовити в шлюбному договорі, що чоловік де-
легує їй безумовно або при настанні будь-яких умов право на розірвання 
шлюбу за односторонньою заявою. це не позбавляє чоловіка його права 
на розірвання шлюбу. таким чином, обидві особи можуть використовувати 
право на розлучення в односторонньому порядку. при цьому держави в сво-
єму законодавстві можуть передбачити обов’язкове інформування майбутньої 
дружини про її можливості поставити таку умову при укладанні шлюбу.
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ЗАгАльнА ХАрАктеристикА міжнАродно-
прАвового стАтусу сучАсниХ держАвниХ 

кордонів укрАЇни

у сучасному міжнародному праві утвердився підхід, за яким одним із 
обов’язкових атрибутів держави є її територія, окреслена відповідними 

1  кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного права Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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кордонами. у державно-правовому аспекті територія пов’язана із невід’ємною 
властивістю держави – державним суверенітетом, що визначає верховенство, 
самостійність, повноту та неподільність державної влади на її території та 
незалежність та рівноправність у міжнародних зносинах. статут ооН 1945 р. 
зобов’язує утримуватися від загрози силою або її застосування проти тери-
торіальної недоторканності держави (ч. 4 ст. 2). у Заключному акті НбсЄ 
1975 р. було закріплено принцип непорушності державних кордонів [1]. 
у справі про протоку корфу 1949 р. (велика британія проти албанії) Між-
народний суд ооН чітко визначив, що «принцип поваги до територіально-
го суверенітету в стосунках між незалежними державами – основа міжна-
родних відносин» [2]. 

у цьому контексті визначення і міжнародно-договірне закріплення пра-
вового статусу державного кордону – важливе завдання не лише в контексті 
з’ясування меж дії державного суверенітету, але й необхідна гарантія уник-
нення можливих територіальних спорів та претензій, що загрожують як 
україні, так і міжнародному миру і безпеці існування людства загалом.

ключовим для встановлення меж поширення державного суверенітету 
україни (власне як і всіх існуючих країн) є визначення державних кордонів, 
включаючи режим кордону, делімітацію, демаркацію, редемаркацію держав-
них кордонів і встановлення точок стику із суміжними країнами, через 
укладення низки двосторонніх міжнародних договорів про державний кор-
дон з країнами-сусідами. у цьому зв’язку значний теоретичний і прикладний 
інтерес викликають питання міжнародно-правового регулювання спільного 
державного кордону між україною і сусідніми з нею країнами. разом з тим 
майже за чверть століття своєї державної незалежності україна змогла по-
вністю врегулювати питання державного кордону лише з трьома (із семи) су-
сідніми країнами – з республікою польща, словацькою республікою та 
угорщиною.

питанням міжнародно-правового статусу сучасних державних кордонів 
україни приділяється недостатня увага у вітчизняній науці міжнародного 
права. питання міжнародно-правового регулювання державних кордонів 
україни розглядалися переважно за окремими тематичними блоками. так, 
історико-правові особливості становлення державних кордонів україни, 
а також міжнародно-правові наслідки агресії російської Федерації проти 
україни ґрунтовно досліджені о. в. Задорожнім. Загальнотеоретичні питан-
ня міжнародно-правового врегулювання державних кордонів розкриті у на-
укових працях а. б. Мостиського і т. с. цимбрівського. Мирне вирішення 
міжнародних територіальних спорів є предметом дисертаційної роботи 
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р. в. алямкіна. конституційно-правовий статус державного кордону украї-
ни досліджено у дисертації т. о. цимбалістого. особливості міжнародного 
правонаступництва україни щодо міжнародних договорів про кордони за 
участю колишнього срср досліджували в. о. галан, а. Я. Мельник, 
ю. о. Ноговіцина та о. ю. перевезенцев. білою мірою досліджувалися 
питання щодо розмежування морських територіальних просторів, у тому 
числі особливості врегулювання спору між україною та румунією про де-
лімітацію морських просторів у чорному морі г. о. анцелевичем, о. і. бє-
ловою, М. в. блажиєвсьою, о. Ф. висоцьким, т. р. коротким, л. д. тим-
ченком, о. М. Шемякіним, ю. в. Щокіним та ін.).

отже, наразі можна констатувати фактичну відсутність публікацій ві-
тчизняних вчених щодо низки вкрай важливих, проте, на жаль, неврегульо-
ваних до цього часу питань спільного державного кордону із сусідніми 
з україною державами (у першу чергу, з країнами, що утворилися на теренах 
колишнього срср). З цього логічно витікає об’єктивна необхідність визна-
чити сучасний міжнародно-правовий статус державних кордонів україни на 
підставі відповідних міжнародно-правових договорів.

поняття державного кордону міститься у ст. 1 Закону україни «про 
державний кордон україни» від 4 листопада 1991 р. [3]: державний кордон 
України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визна-
чають межі території україни – суші, вод, надр, повітряного простору. до-
слідження нами наукової літератури [4, с. 201–209; 5, с. 356; 6, с. 219; 7, с. 85] 
дозволяє стверджувати, що законодавче визначення цього поняття концеп-
туально збігається з його доктринальними розробками.

у сучасному міжнародному праві розрізняють чотири види кордонів 
держави – суходільний, водний (морський), повітряний та кордон надр. 
державні кордони україни у надрах досягають глибин, доступних для гео-
логічного вивчення та освоєння. при цьому чинне законодавство україни 
не обмежує поширення суверенітету україни на надра до центру земної кулі. 
чинне законодавство україни не визначає висотну межу повітряних кордо-
нів україни; при цьому українська доктрина міжнародного права визначає 
висотну межу державного суверенітету (повітряної території) переважно 
у 100–110 км над рівнем моря. Найбільш проблематичними і складними 
є питання про делімітацію суходільних і морських кордонів україни, оскіль-
ки саме щодо них можуть виникати суперечки із сусідніми державами. 

Загальна протяжність державного кордону україни становить 6992,982 
км. із них на сухопутну ділянку кордону припадає – 5637,982 км. довжина 
морської ділянки кордону – 1355 км (з них по чорному морю – 1056,5 км; 
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по азовському морю – 249,5 км; по керченській протоці – 49 км). площа 
виключної (морської) економічної зони україни становить 72658 км2 [8]. 
сусідніми з україною є загалом 7 держав, 4 з яких є членами Європейсько-
го союзу (республіка польща, словацька республіка, угорська республіка 
і румунія); а 3 – учасницями сНд (республіка Молдова, республіка білорусь 
і російська Федерація).

основу міжнародно-правового статусу сучасних державних кордонів 
україни становлять міжнародно-правові акти універсального і регіонально-
го характеру: статут ооН 1945 р., резолюції генеральної асамблеї ооН, 
гельсінський Заключний акт НбсЄ 1975 р., паризька хартія для нової Єв-
ропи 1990 р., низка правових актів сНд, а також будапештський Меморан-
дум 1994 р. про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням україни до дого-
вору про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р. 

Міжнародно-правову основу для делімітації морських територіальних 
просторів україни складає конвенція ооН з морського права від 10.12.1982 р., 
відповідні двосторонні міжнародно-правові договори з румунією і респу-
блікою туреччина, а також рішення Міжнародного суду ооН від 03.02.2009 р. 
про делімітацію у чорному морі. україна делімітувала територіальне море, 
виключну економічну зону і континентальний шельф з румунією, а також 
виключну економічну зону і континентальний шельф з республікою туреч-
чина.

сучасні державні кордони україни з республікою польща, словацькою 
республікою, угорською республікою і румунією ґрунтуються в порядку 
правонаступництва на відповідних двосторонніх міжнародно-правових до-
говорах про державний кордон між колишнім срср і цими країнами. Зо-
крема, маються на увазі такі договори: договір між срср і польською 
республікою про радянсько-польський державний кордон від 16.08.1945 р. 
і договір між срср і польською республікою про обмін ділянками держав-
них територій від 15.02.1951 р.; договір між срср і чехословацькою рес-
публікою про Закарпатську україну від 29.06.1945 р. і договір між срср 
і чехословацькою соціалістичною республікою про режим радянсько-че-
хословацького державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу 
з прикордонних питань від 10.02.1973 р.; договір між урядом срср і урядом 
угорської Народної республіки про режим радянсько-угорського державно-
го кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань 
від 03.10.1961 р.; договір між урядом срср і урядом румунської Народної 
республіки про режим радянсько-румунського державного кордону, співро-
бітництво і взаємну допомогу з прикордонних питань від 27.02.1961 р.
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основу міжнародно-правового регулювання спільного державного кор-
дону україни з польщею, словаччиною, угорщиною і румунією становлять 
такі двосторонні міжнародно-правові договори: з республікою польща про 
правовий режим українсько-польського державного кордону, співробітни-
цтво та взаємну допомогу з прикордонних питань від 12.01.1993 р.; із сло-
вацькою республікою про спільний державний кордон від 14.10.1993 р.; 
з угорською республікою про режим українсько-угорського державного 
кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань від 
19.05.1995 р.; з румунією про режим українсько-румунського державного 
кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань від 
17.06.2003 р.

За результатами спільної перевірки українсько-угорського державного 
кордону у період 1997–2003 і 2003–2008 років українсько-угорська при-
кордонна комісія здійснила редемаркацію спільного кордону. редемаркація 
відбулася через природні фактори (підмив берегів річкою тиса) і викликала 
перенесення прикордонних знаків обох країн на безпечні місця рельєфу. 
редемаркація українсько-угорського кордону не означає перегляду лінії 
державного кордону між україною та угорщиною.

сучасні державні кордони україни з республікою Молдова, республікою 
білорусь і російською Федерацією визначаються двосторонніми міжнарод-
ними договорами, які на підставі принципу uti possidetis визнають перетво-
рення адміністративних кордонів у складі колишнього СРСР на державні 
кордони із зазначеними країнами.

основу міжнародно-правового регулювання спільного державного кор-
дону україни з республікою Молдова, республікою білорусь і російською 
Федерацією становлять такі двосторонні міжнародно-правові договори про 
державний кордон: з республікою Молдова від 18.08.1999 р.; з республікою 
білорусь від 12.05.1997 р.; з російською Федерацією від 28.01. 2003 р. усі ці 
договори є безстроковими і жоден з них не містить норм про денонсацію.

організаційно-правове забезпечення договірно-правового оформлення 
державного кордону україни із суміжними державами загалом покладаєть-
ся на представника україни з питань договірно-правового оформлення 
державного кордону україни.

делімітація державного кордону україни з республікою Молдова, рес-
публікою білорусь і російською Федерацією практично завершена. 

демаркація українсько-молдовського державного кордону наближаєть-
ся до завершення і здійснюється на підставі положення про демаркацію 
державного кордону між україною і республікою Молдова від 29.01.2003 р. 
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демаркація українсько-білоруського державного кордону лише розпочата 
і здійснюється на підставі положення про демаркацію державного кордону 
між україною і республікою білорусь від 30.07.2014 р. 

угода між україною і російською Федерацією про демаркацію україн-
сько-російського державного кордону від 17.05. 2010 р. на практиці не ви-
конується через тривалу бездіяльність російської Федерації. одностороння 
демаркація україною державного кордону з російською Федерацією, на нашу 
думку, ґрунтується на загальному принципі права, яким є право застосову-
вати засоби правового захисту (лат. ibi jus, ibi remedium – де право, там 
і засіб його захисту).

із 7 точок потрійних стиків кордонів із сусідніми державами україна 
врегулювала 4, зокрема: з польщею і республікою білорусь (прикордонний 
знак «буг»); з польщею і словаччиною (прикордонний знак «кременець»); 
із словаччиною та угорщиною (прикордонний знак «тиса»); з угорщиною 
і румунією (прикордонний знак «тур»). врегулювання точок стику держав-
ного кордону україни з республікою Молдова і румунією, а також з респу-
блікою білорусь і російською Федерацією знаходиться на стадії обговорен-
ня проектів відповідних трьохсторонніх міжнародних договорів.

Що стосується подальших правових заходів, які необхідно вжити, варто 
відзначити необхідність імплементації міжнародно-правових норми про 
делімітацію прилеглої зони і континентального шельфу. для завершення 
міжнародно-правового врегулювання своїх державних кордонів і морських 
територіальних просторів україна має укласти такі міжнародно-правові до-
говори:

– про точки стику державного кордону україни з кордонами республіки 
Молдова і румунії (прикордонні знаки «прут» і «дунай»), а також про точ-
ку стику державного кордону україни з кордонами республіки білорусь 
і російської Федерації (орієнтовно – «курган дружби», село сеньківка горо-
днянського району чернігівської області);

– про режим державного кордону з республікою Молдова, республікою 
білорусь і російською Федерацією;

– про врегулювання точки стику виключних економічних зон і конти-
нентальних шельфів україни, румунії, болгарії і туреччини;

– про делімітацію морських територіальних просторів з російською 
Федерацією у керченській протоці, в азовському і чорному морях; а також 
про точку стику виключних економічних зон і континентальних шельфів 
україни, російської Федерації і республіки туреччина.
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о. м. сіваш1

стАтус дипломАтичного кур’ЄрА 

сучасна держава не може нормально існувати і розвиватися без співро-
бітництва з іншими суб’єктами міжнародного права в різних сферах суспіль-
ного життя. разом з тим, міжнародне право зобов’язує держави співробіт-
ничати одна з одною в ім’я досягнення цілей ооН (принцип співробітни-
цтва). таке співробітництво здійснюється в тому числі через дипломатичні 
представництва. для успішної роботи і ефективного виконання функцій 
дипломатичному представництву необхідні певні засоби. одним з таких 
засобів, без якого неможлива нормальна діяльність посольства чи місії, 
є свобода зносин з акредитуючою державою та її органами. без права вільно-
го спілкування дипломатичне представництво не може ефективно викону-

1  кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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вати свої функції. це право передбачене п. 1 ст. 27 віденської конвенції про 
дипломатичні зносини 1961 р.: «…при зносинах з урядом та іншими пред-
ставництвами і консульствами акредитуючої держави, де б вони не пере-
бували, представництво може користуватися всіма прийнятними засобами, 
включаючи дипломатичних кур’єрів і закодовані або шифровані депеші…» 
[1]. Незважаючи на науково-технічний прогрес в сфері систем зв’язку, важ-
ливим способом спілкування дипломатичного представництва з центром 
залишається дипломатична пошта, перевезення якої за призначенням по-
кладається в більшості випадків на спеціальну службу дипломатичних 
кур’єрів. артеріями дипломатичної служби називає дипкур’єрів один з самих 
авторитетних дипломатів, екс-міністр закордонних справ україни г. удо-
венко.

професія кур’єра чи гінця з’явилася в глибоку давнину. поступово 
формувалися уявлення про недоторканість дипломатичного кур’єра і дипло-
матичної пошти. в період XV–VII ст. правителі держав досягали домовле-
ностей і на основі взаємності не піддавали огляду кореспонденцію і осіб, 
що її супроводжували. в російській мові слово «гонець», що передував 
терміну»кур’єр», зустрічається в літописах при описі подій, що відносяться 
до X ст. й у ділових пам’ятках з XIV ст. [2, с. 84]. приблизно з XVI ст. русь-
кі посли ділилися на: послів, посланників, гінців. так в роботі белокуро-
ва с. а., присвяченій посольському приказу, читаємо: «за своїм значенням, 
особи, що посилалися в іноземні держави, були чи 1) «посли великі» чи 
2) «легкі посли», посланники або 3) «гонці», «посланці», «послані». різниця 
ця залежала, головним чином, від важкості і цілі посольства, значення дер-
жави, в яку посольство їхало, й від більшої чи меншої урочистості, яку хо-
тіли придати посольству. …обов’язок гінців – доставити надану їм грамоту; 
в будь-які переговори вступати їм не доручалося». особа посла вважалася 
недоторканою, пише автор, однак зустрічалися відступи від цього правила, 
особливо такі інциденти траплялися у відносинах з кримом і ногайськими 
князями. тому для забезпечення безпеки Московський уряд відпускав крим-
ських послів і гінців зі своїх володінь «зазвичай тільки після обміну в тому 
чи іншому місті на руських послів, що поверталися з криму» [3, c. 67, 68]. 
професія гінця завжди була небезпечною і відповідальною, оскільки вони 
мали забезпечити передачу інформації та її конфіденційність.

отже, тривалий час положення про свободу зносин дипломатичних 
представництв з власною державою через дипломатичних кур’єрів існувало 
у вигляді міжнародно-правового звичаю. На універсальному рівні договірне 
закріплення свободи зносин відбулося у віденській конвенції про диплома-



101

тичні зносини 1961 р. право користуватися кур’єрами зафіксовано в інших 
універсальних конвенціях, що кодифікували право зовнішніх зносин. так 
віденська конвенція про консульські зносини 1963 р. в ст. 35 ч. 1 передбачає 
свободу зносин консульської установи для всіх офіційних цілей; консульська 
установа може користуватися, окрім іншого, також дипломатичними і кон-
сульськими кур’єрами [4 ]. конвенція про спеціальні місії 1969 р. закріплює 
свободу зносин в ст. 28, ч. 1 якої передбачає можливість «користуватися 
всіма відповідними засобами, включаючи кур’єрів …» [5], а віденська кон-
венція про представництво держав в їх відносинах з міжнародними органі-
заціями універсального характеру 1975 р. в ст. 27 [6]. ця стаття стосується 
як представництв (постійних представництв, місії спостерігачів) й делегацій 
в органах і на конференціях; делегації спостерігачів в органі чи на конфе-
ренції. ч. 1 ст. 27 передбачає можливість зазначених органів при зносинах 
користуватися всіма підходящими засобами, включаючи кур’єрів. таким 
чином, ці чотири конвенції, прийняті під егідою ооН, здійснили договірне 
закріплення свободи зносин на універсальному рівні.

в діючому міжнародному праві відсутня норма, що визначала б зміст 
терміну «дипломатичний кур’єр»; встановлювала вимоги відносно функцій 
дипломатичного кур’єра. ці питання регулюються національним законодав-
ством держав. к. в. істомєнок дає наступне визначення поняття «диплома-
тичний кур’єр» – це фізична особа, яка є, як правило, громадянином поси-
лаючої держави, уповноважена компетентним органом даної держави і така, 
яка має офіційний документ із зазначенням її статусу й числа місць, що 
складають дипломатичну пошту (при її наявності), якій ввірені зберігання 
(дотримання конфіденційності), перевезення і доставка дипломатичної по-
шити (або) передача офіційного усного повідомлення, і яка користується при 
цьому захистом як в державі перебування, так і третій державі, а також осо-
бистою недоторканістю, і не підлягає арешту чи затриманню в будь-якій 
формі» [7, c. 6]. 

у багатьох країнах служба дипкур’єрів входить у структуру МЗс чи 
інших відповідних державних органів. в україні, згідно з розпорядженням 
президента україни «про порядок доставки дипломатичної пошти в укра-
їні», служба дипкур’єрів входить до складу головного управління державної 
фельд’єгерської служби, що підпорядковується Міністерству зв’язку укра-
їни [8]. державна фельд’єгерська служба є урядовим військово-кур’єрським 
зв’язком. Згідно з цим положенням у держфельдслужбі була створена служ-
ба дипкур’єрів, яка виконує завдання за дорученням президента, прем’єр-
міністра україни, голови верховної ради, МЗс україни, забезпечуючи до-
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ставку документів виключно за межами держави. так згідно п. 2 згадано-
го розпорядження: дипломатичний кур’єр – уповноважена офіційна особа, 
якій доручається доставка дипломатичної пошти; п. 4 передбачає, що фор-
мування, оформлення, доставка дипломатичної пошти здійснюється дер-
жавною фельд’єгерською службою україни при державному комітеті зв’язку 
україни, яка за погодженням з Міністерством закордонних справ україни 
призначає дипломатичних кур’єрів, розробляє розклад і маршрути її достав-
ки. Згідно п. 5: Міністерство закордонних справ україни за поданням дер-
жавної фельд’єгерської служби україни при державному комітеті зв’язку 
україни оформляє дипломатичним кур’єрам дипломатичні паспорти з від-
повідними візами та веде облік кур’єрських листів. особовий склад служби 
дотримується положення про проходження служби рядовим і начальницьким 
складом органів Міністерства внутрішніх справ україни і прирівнюється до 
оперативного складу органів Мвс.

дипломатичний кур’єр – це особа, уповноважена посилаючою державою 
виконувати відповідні посадові функції, він особисто несе відповідальність 
за відправку чи доставку дипломатичної пошти. відповідно дипкур’єр є осо-
бливим представником держави, що його скеровує. ця обставина визначає 
особливе ставлення до нього в приймаючій державі і державі транзиту, що 
знайшло відображення у віденській конвенції про дипломатичні зносини. 
так в п. 5 ст. 27 передбачається: «дипломатичний кур’єр, який повинен мати 
офіційний документ із зазначенням його статусу і кількості місць, що скла-
дають дипломатичну пошту, користується при виконанні своїх обов’язків 
захистом держави перебування. він користується особистою недоторканіс-
тю і не підлягає арешту чи затриманню в будь-якій формі» [1]. також в кон-
венції закріплюється, що треті держави повинні надати дипломатичним 
кур’єрам, яким видана віза, якщо така необхідна таж недоторканість і захист, 
які зобов’язана надати держава перебування (п. 3 ст. 40). оскільки перед-
бачається користування дипкур’єра захистом держави при виконанні своїх 
обов’язків, для визначення періоду дії привілеїв та імунітетів, які йому на-
даються, важливо визначитися зі строком дії його офіційних функцій. жод-
ної спеціальної норми, яка б стосувалася визначення початку і завершення 
привілеїв та імунітетів дипломатичного кур’єра, у віденській конвенції 
немає. при цьому є загальна норма, яка передбачає: кожна особа, що має 
право на дипломатичні привілеї та імунітети, користується ними з моменту 
вступу її на територію держави перебування при слідуванні для заняття 
свого посту чи, якщо вона вже знаходиться на цій території, з того моменту, 
коли про її призначення повідомляється міністерству закордонних справ чи 
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іншому міністерству, відносно якого є домовленість (п. 1. ст. 39). Якщо 
функції особи, яка користується привілеями та імунітетами, завершуються, 
ці привілеї та імунітети нормально припиняються в той момент, коли вона 
залишає державу, чи по завершені розумного строку для того, що б це зро-
бити, але продовжують існувати до цього часу навіть у випадку збройного 
конфлікту (ч. 2 ст. 39) [1]. таким чином, привілеї та імунітети дипломатич-
ного кур’єра припиняються в той момент, коли він залишає державу чи по 
завершені розумного строку для того, щоб це зробити.

обсяг привілеїв та імунітетів дипкур’єрів конкретизуються в національ-
ному законодавстві держав в різних варіантах, що допускає ст. 47 віденської 
конвенції 1961 р. так, деякі держави надають привілеї для позачергового 
придбання проїзних квитків для слідування до місця призначення, перед-
бачають спрощену процедуру проходження митного контролю, звільняють 
від сплати мита за речі, що ввозяться як особистий багаж та ін. взагалі, на 
даний час існує тенденція надавати дипломатичним кур’єрам привілеї та 
імунітети в тому ж обсязі, що й дипломатичним агентам [9, c. 50]. Якщо 
говорити про законодавство україни, потрібно зауважити, що положення 
зазначені п. 5 ст. 27 віденської конвенції 1961 р. щодо статусу дипкур’єра 
були імплементованів положення про дипломатичні представництва і кон-
сульські установи іноземних держав україни: дипломатичний кур’єр, статус 
якого підтверджується офіційним документом, у якому вказана кількість 
місць, що становлять дипломатичну пошту, користується при виконанні 
обов’язків особистою недоторканістю і не може бути заарештований або 
затриманий (п. 10) [10]. причому п. 10 положення передбачає гарантію, яка 
не міститься в ст. 27 конвенції 1961 р.: органи державної влади україни 
надають дипломатичним кур’єрам всіляке сприяння та захист у виконанні 
службових обов’язків. Згідно зі ст. 388 Митного кодексу україни диплома-
тичним кур’єрам надаються митні привілеї: іноземні дипломатичні та кон-
сульські кур’єри можуть ввозити в україну та вивозити з україни товари, 
призначені для їх особистого користування, із звільненням на основі вза-
ємності від митного огляду та сплати митних платежів [11].

повертаючись до положень конвенції 1961 р., зазначимо шо в ній перед-
бачено лише дві статті, які безпосередньо регулюють статус дипломатично-
го кур’єра. однак такий обсяг регулювання, враховуючи прогресивний роз-
виток дипломатичних відносин є недостатнім. оскільки певні питання від-
носно статусу дипкур’єра не отримали правового регулювання, виникають 
конфліктні ситуації (в зв’язку з обмеженням свободи пересування 
дипкур’єрів; пов’язані з митним контролем дипкур’єра та його багажу та 
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ін.). важко не погодитися з к. к. сандровським, який зазначав: «враховую-
чи, що порушення статусу дипломатичних кур’єрів мало місце не тільки 
в минулому, але часто відбувається і зараз, слід було б уточнити деякі по-
ложення віденської конвенції 1961 р., що стосуються дипкур’єрів, і розро-
бити норми, що передбачають для них повні дипломатичні привілеї та 
імунітети на самостійній основі» [12, c. 147, 148].

слід зазначити, що комісія міжнародного права ооН тривалий час 
працювала над розробкою проекту статей про статус дипломатичного кур’єра 
і дипломатичної пошти, що не супроводжується дипломатичним кур’єром. 
в результаті на своїй сорок першій сесії в 1989 р. комісія прийняла остаточ-
ний текст проектів 32 статей про статус дипломатичного кур’єра і диплома-
тичної пошти, що не супроводжується дипломатичним кур’єром, а також 
проекти факультативного протоколу про статус кур’єра і пошти спеціальних 
місій і проект факультативного протоколу про статус кур’єра і пошти між-
народних організацій універсального характеру с коментарями до них. ко-
місія постановила рекомендувати генеральній асамблеї скликати міжнарод-
ну конференцію повноважних представників для вивчення даних проектів 
статей і факультативних протоколів і укладення конвенції з цього питання. 
в своєму звіті комісія зазначала, що основна мета цих проектів статей по-
лягає в створенні цільного і якомога більш одноманітного режиму, що регу-
лює статус всіх видів кур’єрів і пошти на основі віденської конвенції 1961 р. 
про дипломатичні зносини, віденської конвенцій про консульські зносини 
1963 р., віденської конвенції 1969 р. про спеціальні місії і віденської кон-
венції про представництво держав в їх відносинах з міжнародними органі-
заціями універсального характеру 1975 р. це означає зведення воєдино іс-
нуючих норм, розробку конкретних і більш точних норм відносно ситуацій, 
що не повністю охоплюються цими конвенціями, з метою сприяння нор-
мальному здійсненню офіційних зносин, забезпечення конфіденційного 
характеру змісту пошти і запобігання можливих порушень (п. 31). під 
час роботи комісії над проектом обговорювались проблеми, що ставали 
причиною виникнення конфліктів. тож в проекті були запропоновані норми, 
що регулювали питання громадянства, функцій дипкур’єра, і порядку їх 
припинення, надання особистої недоторканості дипкур’єру та недоторка-
ності тимчасовому житлу, можливість оголошення дипломатичного кур’єра 
persona non grata, свободи пересувань, виключення з юрисдикції та ін. [13]. 
однак положення, закріплені в проекті статей на сьогодні так і не стали по-
зитивним міжнародним правом. обговорення в комісії міжнародного права 
цього проекту статей і також доволі стримане ставлення до даного проекту, 
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показує наскільки важко буває узгодити вимогу поваги таємниці диплома-
тичного листування і свободи офіційних зносин з вимогами, що стосуються 
дотримання законів і правил держави перебування чи транзитної держави 
і їх безпеки [14, с. 20].
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о. о. сидоренко1

нАростАннЯ проЦесуАльності у прАвовому 
регулЮвАнні Як тенденЦіЯ роЗвитку 

прАвовоЇ системи в умовАХ глобАліЗАЦіЇ

роль права як основного регулятора суспільних відносин сучасного 
українського соціуму зростає  з підвищенням рівня організації суспільної 
системи задля вирішення проблем і суперечностей, що загрожують існуван-
ню цивілізації. Наростаючі процеси глобалізації, що нерідко протікають 
хаотично, укріплюють взаємозв’язок людей і роблять наше існування ще 
більше крихким [1, с. 84]. сьогодні світова спільнота знаходиться на шляху 
формування нового світового порядку, від оптимальної організації якого 
залежатиме його існування. суспільству потрібен більш високий рівень 
управління соціальними процесами як на національному, так і на глобаль-
ному рівні [2, с. 115]. в системі права під впливом глобалізації коригується 
його сутність, зміст, цілі, завдання, призначення, а також джерела права.

для юридичної науки аналіз загальнотеоретичних аспектів розвитку 
права в умовах глобалізації загострюється у зв’язку з необхідністю адаптації 
українського права і законодавства до Європейського союзу та сот, вико-
нання нашою державою зобов’язань перед радою Європи та іншими про-
цесами, пов’язаними з інтеграцією україни до міжнародних та наддержавних 
політичних утворень.

поняття «правова система» має узагальнюючий характер. воно містить 
у собі усі правові явища: правотворчість, правосвідомість, правореалізацій-
ну діяльність, правову ідеологію, на які впливає глобалізація. глобалізація 
як домінантна тенденція соціального буття є виявом складності й неодноз-
начності соціокультурної і правової трансформації. свідченням зазначеного 
можуть слугувати тенденції розвитку українського права і відповідні про-

1  кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії держави і права Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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блеми, що виникають на цьому шляху. при цьому поза увагою залишається 
питання впливу глобалізації на національну державу, тенденції і проблеми, 
які виникають у зв’язку з цим.

в царині розвитку системи права чітко прослідковується тенденція на-
ростання процесуальності правового регулювання. це виражається у роз-
ширенні сфери процесуального регулювання, збільшенні числа процесуаль-
них норм, ускладненні процедури, удосконалюванні процесуальної форми 
[3]. у розвитку процесуального права прослідковується наступна важлива 
закономірність: чим більше розвинуте суспільство, тим детальніше в зако-
нодавстві прорисовується діяльність, пов’язана з охороною соціального 
порядку, прав, свобод і законних інтересів громадян і організацій [3, с. 108].

розширення сфери процесуального регулювання супроводжується під-
вищенням значення і статусу процесуального права у правових системах 
різних держав, що входять до світової спільноти. в умовах демократичної 
правової держави, до якої відносить себе україна, процесуальне право транс-
формується у необхідний засіб забезпечення законності, справедливості 
і правопорядку у суспільстві [3, с. 106–114]. важливим аргументом також 
є висновок про те, що процесуальні норми є однопорядковими, однорівне-
вими стосовно матеріальних, а тому посідають самостійне місце в системі 
права [4, с. 253].

слід визнати, що формування й розвиток сучасного процесуального 
права відбувається на кількох рівнях, які в багатьох випадках доповнюють 
один одного, що створює складну модель сучасного процесуального права. 
так, можна визначити міжнаціональний, наднаціональний та національний 
рівні такого формування чи оновлення [5, с. 179]. Міжнаціональний рівень 
проявляється у напрацюванні процесуальних механізмів порядку розгляду 
й вирішення справ з іноземним елементом (зокрема, міжнародного цивіль-
ного процесу). узгодження правил міжнародного цивільного процесу стало 
історично первісним, зокрема в частині визнання й виконання рішень іно-
земних судів, а також надання міжнародної правової допомоги. об’єктивна 
потреба формування такого інституту міжнародного приватного права при-
звела до прийняття багатьох міжнародних та двосторонніх угод щодо регу-
лювання цивільного процесу з іноземним елементом, а також міжнародного 
співробітництва щодо розгляду й вирішення цивільних справ. Зважаючи на 
об’єктивну обумовленість потреб у формуванні цього права, воно й отрима-
ло чи не найповніше врегулювання як на рівні міжнародних договорів (дво– 
чи багатосторонніх), так і міжнародних конвенцій. тому переважаючою 
формою узгодження процесуальних механізмів виступає уніфікація. Ще 
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одним чинником успішності такого рівня творення процесуального права 
є те, що ця модель судочинства враховує базові цінності для наступної його 
гармонізації на основі використання кращих і більш нейтральних елементів 
континентальної та англосаксонської систем права. у часи закритості укра-
їнської держави та її громадян від вступу у цивільні відносини з іноземним 
елементом питома вага справ, обтяжених іноземним елементом, була неве-
ликою. На противагу цьому відкриття кордонів, збільшення політичного, 
соціально-економічного та культурного взаємообміну товарів, послуг, рух ро-
бочої сили (в тому числі нелегальний), посилення зовнішньоекономічних 
контактів вимагає формування адекватного механізму правового регулюван-
ня процесуального механізму захисту прав. тому вимагається більш актив-
ний вступ україни до європейського правового простору міжнародного 
цивільного процесу задля формування узгодженого із міжнародними стан-
дартами національного законодавства щодо розгляду й вирішення справ, 
обтяжених іноземним елементом.

Наднаціональний рівень вказує на формування правової матерії осо-
бливого типу, яскравим показником якого на європейському просторі є акти 
ради Європи та Європейського союзу і його інституцій. особливість цього 
права полягає у його наднаціональному характері, формуванні нового уні-
фікованого процесуального механізму та визначення змісту правосудної 
діяльності, завдань суду зокрема та держав в цілому щодо забезпечення 
ефективності й оптимальності цивільної процесуальної форми. одним із 
сегментів формування узгодженого процесуального механізму є право ради 
Європи, до якого входять конвенція про захист прав та основоположних 
свобод людини, рішення й практика Європейського суду з прав людини, 
а також рекомендації ради міністрів [5, с. 179].

справедливо в. в. комаров називає підставою для подальших колектив-
них зусиль з гармонізації політики підвищення ефективності цивільного 
судочинства фундаменталізацію прав людини та визнання права на справед-
ливий судовий розгляд як інтегруючого фактору характеристики національ-
них процесуальних систем [6, с. 100]. с. Ф. афанасьєв, розглядаючи вплив 
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, закріплених в Єв-
ропейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 
визначив шляхи їх реалізації при розгляді і вирішенні цивільних справ [7].

важливим для формування єдиного правового простору процесуально-
го законодавства є право Європейського союзу, до якого входить багато 
актів як первинного, так і вторинного права. Яскравим показником уніфор-
мізму є норми, які регулюють процесуальну форму діяльності суду Євро-
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пейського союзу [8]. окрім цього результатом гармонізації європейського 
процесуального права Європейського союзу є система актів первинного 
права (регламентів), які у цей час складають систему європейського цивіль-
ного процесуального законодавства.

Наступним є національний рівень формування процесуального права. 
його особливість полягає у тому, що національний процесуальний право-
порядок вважається у межах кожної держави самодостатнім правовим яви-
щем, який нібито не залежить від будь-яких чинників зовнішнього характе-
ру, є продуктом власного національного правотворення. водночас кодифі-
кація національного процесуального права неможлива без урахування 
досвіду інших країн, глобальних тенденцій розвитку доктрини та практики 
процесуального права. 

процес кодифікації норм процесуального права держав – членів Єс 
зустрічає на шляху певні перешкоди: форми здійснення правосуддя в кожній 
країні мають особливості, свої національні традиції, що для громадян інших 
країн викликає значні труднощі. у цьому криється необхідність зближення 
національних правових систем, утому числі тих, що належать до різних сімей 
права [9, с. 149].

складно погодитись із запропонованими і. р. Медведєвим для характе-
ристики сучасного цивільного процесу епітетами: «гібридопобідний», 
«квазіінквізиційний» або «квазізмагальний» [10], оскільки вони лише част-
ково відображають сутність явища, носять більше психоемоційну, ніж пра-
вову його характеристику. 

уніфікаційні, гармонізаційні процеси творення нового права чи онов-
лення чинного мають різну оцінку вчених, оскільки у результаті гармоніза-
ції може очікуватися зменшення негативних наслідків, пов’язаних із виріз-
няльними рисами, наявними у правових та законодавчих системах [6, с. 118]. 
хоча це може призвести до нівелювання національних традицій правового 
регулювання цивільних процесуальних відносин. Не може нівелюватись 
самобутність національних процесуальних систем з урахуванням специфіки 
їх історичного розвитку, доктринальних поглядів, стану судової практики та 
інших факторів. у цьому сенсі на фоні глобалізації не можуть зніматися не 
менш важливі наукові проблеми – національної ідентичності цивільного 
процесу [6, с. 105, 106]. 

аналізуючи викладене, вважаємо, що глобалізація впливає на право на 
рівні взаємовідносин національних правових систем, що призводить до по-
силення їх взаємозалежності, на рівні функціонування національних право-
вих систем, що загострює проблеми світового (глобального) правопорядку, 
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та на рівні методології, що актуалізує пошук нової методології права. під 
впливом глобалізації відбуваються внутрішні зміни в праві: змінюється 
сутність права не тільки на національному, але й на наддержавному, глобаль-
ному рівні; змінюється його зміст, цілі, завдання, призначення, а також 
джерела (форми) права.

у сучасних умовах право виступає як інструмент глобалізації і, водночас, 
засіб керування її процесами. при цьому зростає не тільки інструментальна 
цінність права, але і його власна цінність як міри свободи, рівності й спра-
ведливості. ця загально-соціальна тенденція проявляється в низці інших 
тенденцій розвитку права. вищезазначене обумовлює глибокі зміни як 
внутрішньодержавного, так і міжнародного права, включаючи й характер їх 
взаємодії.

вплив глобалізації на правову систему відбувається не лише на рівні її 
основних елементів, тобто статичних складових, а й на рівні підсистем, 
зв’язків – динамічних складових: правотворчості, правореалізації, право-
застосування, які потребують ґрунтовних наукових досліджень.
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о. с. передерій1

субсидіАрне ЗАстосувАннЯ норм 
ЗАконодАвствА про держАвну службу 

керівникАми оргАнів нАЦіонАльноЇ поліЦіЇ 
укрАЇни 

службова діяльність керівників органів і підрозділів Національної по-
ліції україни позначається високим ступенем правової регламентації біль-
шості як системи їх повноважень, так і процедурно-процесуального поряд-
ку їх реалізації. разом із тим, для більш ефективного виконання функціо-
нального навантаження керівники органів поліції керуються нормами 
багатьох галузей національного законодавства. оскільки діяльність керів-
ників органів поліції регламентується у відповідності до міжгалузевого 
принципу, Закон україни «про національну поліцію» від 02.07.2015 р. 
№ 580 – Vііі (далі – Закон про поліцію) закріплює правові можливості суб-
сидіарного застосування норм актів інших галузей права [1]. це вказує на 
субсидіарний характер застосування ними норм законодавства при реаліза-
ції повноважень, що тягнуть юридичні наслідки. 

у відповідності до діючого Закону про поліцію керівники органів по-
ліції при здійсненні адміністративно-управлінської діяльності наділені 
широким переліком повноважень як зовнішньої сфери дії (можуть застосо-
вуватися стосовно учасників суспільних відносин), так і внутрішньо-орга-
нізаційного характеру [1]. остання група повноважень є особливо важливою, 
так як основна мета їх реалізації – упорядкування процесів проходження 
служби персоналом Національної поліції, попередження професійних кон-
фліктів, підтримання здорової атмосфери серед підлеглих працівників, про-
філактика дисциплінарних правопорушень, забезпечення оперативності 

1  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дис-
циплін юридичного факультету харківського національного університету імені 
в. Н. каразіна.
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й безперебійності функціонування органів і підрозділів поліції з метою 
виконання покладених законодавством завдань по охороні громадського 
порядку і протидії злочинності. 

слід зазначити, що предмет внутрішньо-організаційної діяльності керів-
ників органів Національної поліції є широким і поліаспектним. певна части-
на професійного навантаження стосується управління процесами проходжен-
ня державної служби в органах поліції представниками корпусу цивільної 
служби. відповідно, логічним є застосування у відповідності до них атесто-
ваними керівниками (які є штатними службовцями поліції) законодавства про 
державну службу у порядку субсидіарності, коли вирішення юридично зна-
чимого питання відбувається за умови додаткового використання норм законів 
іншого предмету правового регулювання. Зокрема, субсидіарність має місце 
у діяльності керівника органу поліції при вирішенні комплексу важливих 
юридично значущих питань, що стосуються проходження державної служби 
не атестованим складом Національної поліції. Зокрема: 

– здійсненні діяльнсоті щодо присвоєння рангів державним службовцям 
відповідно до законодавства про державну службу (керівник поліції при-
своює ранги державним службовцям державного органу, які займають по-
сади державної служби категорій «б» і «в» у відповіднсоті до процедури, 
передбаченої Законом україни «про державну службу» від 10.12.2015 р. 
№ 889 – VIII [2]); 

– виконанні повноважень керівника державної служби в органі поліції 
відповідно до законодавства про державну службу (означений напрям ді-
яльнсоті включає в себе організацію планування роботи з персоналом, про-
ведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби визна-
чених законом категорій, забезпечення планування службової кар’єри, 
планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями 
згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування 
по службі, планування навчання персоналу, здійснення контролю за дотри-
манням виконавської та службової дисципліни в державному органі, розгляд 
скарг на дії або бездіяльність державних службовців, які займають вищі 
посади, прийняття у межах наданих повноважень рішення про заохочення 
та притягнення до дисциплінарної відповідальності, виконання функції ро-
ботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними 
службовцями, створення належних умов для роботи персоналу та ї матері-
ально – технічного забезпечення). крім цього, керівник органу поліції може 
використовувати у своїй діяльнсоті документи Національного агенства 
з питань державної служби; 
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– сприянні захисту трудових, соціально – економічних прав та інтересів 
поліцейських відповідно до вимог законодавства україни про соціальний 
захист і діяльності професійних спілок та здійсненні інших повноважень. 

Зазначимо, що діючий Закон про поліцію містить окремі норми, які 
дають можливість у порядку субсидіарнсоті застосовувати норми трудового 
і житлового права при забезпеченні правового статусу службовців Націо-
нальної поліції україни. 

література:
1. про Національну поліцію: Закон україни від 02.07.2015 р. № 580 – Vііі // 

офіційний вісник україни. – 2015. – № 63. – ст. 2075 
2. про державну службу: Закон україни від 10.12.2015 р. № 889 – VIII // 

відомості верховної ради україни. – 2016. – № 4. – ст. 43 .

м. м. Юрлов1 
А. і. попова2 

стАновленнЯ тА сучАсниЙ стАн діЯльності 
міжнАродного кримінАльного суду

в ідеї створення Міжнародного кримінального суду втілені багатовікові 
прагнення людства до справедливого світопорядку, неможливого без кара-
ності тяжких злочинів, що зазіхають на основи людської цивілізації. «уже 
давно було визнано, – наголошується у вироку Нюрнберзького трибуналу, – 
що міжнародне право накладає борг і обов’язки на конкретних осіб так само, 
як і на державу. Злочини проти міжнародного права вчиняються людьми, 
а не абстрактними категоріями, і тільки шляхом покарання окремих осіб, що 
здійснюють такі злочини, можуть бути дотримані усталення міжнародного 
права» [1].

ключовою подією, що зробила істотний вплив на розвиток міжнародного 
кримінального правосуддя, стало проведення після завершення другої світо-
вої війни міжнародних кримінальних процесів над військовими злочинцями 

1  викладач спеціальної кафедри № 2 інституту підготовки юридичних кадрів для 
служби безпеки україни Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого.

2  студентка 2 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для служби без-
пеки україни Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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в Нюрнберзі і токіо. Нюрнберзький процес обґрунтовано вважається «вихід-
ною точкою» сучасного міжнародного кримінального права. Нюрнберзьке 
міжнародне кримінальне право, ставши феноменом правової культури, зна-
чно розширило базу солідарних антивоєнних дій країн і народів і в цьому 
сенсі сприяло зміцненню універсальної основи національних кримінальних 
законодавств, перетворившись поступово в глобальну правову систему [2].

визнаючи позитивний вплив Нюрнберзького і токійського трибуналів 
на розвиток ідеї Мкс, слід в той же час указати на деякі їх конструктивні 
недоліки. перш за все, це були суди переможців над переможеними. Не 
отримали належної правової оцінки воєнні злочини союзників, що стало 
предметом критики з боку сучасників. викликало нарікання і те, що суд 
складався лише з суддів країн-переможниць. тому під питання була постав-
лена неупередженість і незалежність таких суддів [3]. 

Неабиякий вплив на ідею створення Міжнародного кримінального суду 
здійснив Міжнародний трибунал по колишній югославії. він став першим 
після Нюрнберзького і токійського трибуналів міжнародним органом 
для розгляду справ про воєнні злочини, злочини проти людяності і геноциду. 
однак його важлива відмінність полягає в тому, що в Нюрнберзі і токіо 
переможці судили переможених, а Мткю є органом міжнародного співто-
вариства, який розглядає справи про злочини незалежно від того, на чиєму 
боці були ті, хто їх вчинили. 

проте, цей трибунал також часто піддається критиці, особливо з боку 
влади сербії та російської Федерації, за наявну в його роботі необ’єктивність, 
що виливається в набагато більшу кількість засуджених сербів і більш суво-
рі вироки щодо них, ніж у відношенні хорватів, боснійських мусульман 
і косовських албанців [4]. 60 % обвинувачених складають серби і чорногор-
ці, в гаазькій в’язниці виявилося практично все військове і цивільне коман-
дування сербії [5]. хорвати становили лише 18 % всіх обвинувачених, про-
те все хорватські генерали були повністю виправдані [6]. в результаті, за 
версією суддів, в ході 4 – х річної війни злочини здійснювали виключно 
серби, що перетворює конфлікт у «боротьбу добра зі злом» [5]. 

Що стосується руандійського трибуналу, то він існував як допоміжний 
орган ооН та був заснований для судового переслідування осіб, відпові-
дальних за геноцид, здійснений на території руанди, і громадян руанди, 
відповідальних за геноцид, здійснений на території сусідніх держав, в пері-
од з 1 січня 1994 року по 31 грудня 1994 року[7]. 

всі ці міжнародні трибунали (Нюрнберзькій, токійський, по руанді та 
по колишній югославії) були створені тільки для розгляду конкретних зло-
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чинів, скоєних в конкретний час і в умовах конкретних конфліктів. саме 
тому і склалася думка, що потрібен незалежний постійний єдиний суд, який 
би розглядав справи осіб, обвинувачених у вчиненні злочинів геноциду та 
інших злочинів, які будуть належати до компетенції цього органу на під-
ставі міжнародних конвенцій. 

17 липня 1998 року на дипломатичній конференції в римі 120 держав – 
членів організації об’єднаних Націй уклали римський статут Міжнародно-
го кримінального суду, який набув чинності 1 липня 2002 року. 21 країна 
утрималась від голосування, сім країн проголосували проти. до 2002 року 
ізраїль, судан та сполучені Штати америки відкликали свої підписи [8]. 
16 листопада 2016 року президент російської Федерації володимир путін 
видав розпорядження № 361 – рп «про намір російської Федерації не стати 
учасником римського статуту Міжнародного кримінального суду» [9].

Напередодні, 14 листопада, прокурор Міжнародного кримінального суду 
надала звіт про дії по попередньому розслідуванню щодо подій на україні, 
а саме анексії криму та міста севастополь російською Федерацією. про-
курор кваліфікувала окупацію як міжнародний збройний конфлікт між ро-
сійською Федерацією та україною. також ситуація у донецькій та луганській 
областях кваліфікується щонайменше як збройний конфлікт одночасно не-
міжнародного та міжнародного характеру [10]. чи не це твердження про-
курора змусило владу російської Федерації відмовитись від долучення до 
міжнародної спільноти, через страх стати об’єктом міжнародного криміналь-
ного правосуддя? Наступною за рФ, рішення про розрив відносин з Мкс 
оголосив президент Філіпін родріго дутерте. причиною стала зацікавленість 
Мкс війною з наркотиками, наслідком якої стало вбивство більше ніж 3,5 
тис. чоловік. дутерте також заявив, що жодна держава в азії не хотіла би 
ратифікувати римський статут [11]. 

станом на 2016 рік, Мкс вже покинуло 2 країни: пар та бурунді. 
26 жовтня 2016 року Міністр інформації гамбії Шериф боджанг повідомив 
про припинення співпраці країни з Міжнародним кримінальним судом, об-
ґрунтувавши це рішення тим, що Мкс в дійсності є судом європейців для 
переслідування і приниження людей іншого кольору шкіри. дев’ять з деся-
ти всіх справ, що розглядаються судом, дійсно пов’язані зі злочинами в аф-
риці. отже, гамбія стала третьою країною, що вийшла з Мкс. Наразі є ін-
формація про подібні наміри парламенту кенії [12]. Можливо ці події 
є свідченням початку кризи діяльності Міжнародного кримінального суду?

отже, на прикладі розгляду діяльності Міжнародного кримінального 
суду, можемо зробити однозначний висновок: міжнародне кримінальне 
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правосуддя наразі ще знаходиться в процесі становлення і в даний момент 
переживає свою першу серйозну кризу. сама по собі ідея міжнародного 
кримінального правосуддя повільно, але вірно робить позитивний вплив на 
свідомість людей, формуючи нове міжнародне праворозуміння, сприяючи 
утвердженню великої ідеї про верховенство прав і свобод людини. проте її 
реалізація, зокрема, той факт, що за 14 років діяльності суд виніс лише 3 
обвинувальних вироки, а до 2016 року не розглядав ситуації тільки на аф-
риканському континенті, свідчить про необхідність терміново переглянути 
підхід. перші кроки нового прокурора – розслідування ситуації в грузії 
в 2008 році, заяви щодо розслідування ситуацій в афганістані, іраку та 
україні свідчать як раз про нову стратегію. чи буде вона ефективною? чи 
взагалі міжнародне кримінальне право може працювати? це залежить від 
того, на що підуть найбільш сильні держави, чи захочуть вони підкоритися 
ідеалу, який пов’язаний з ризиком і вимагає готовності застосовувати рівні 
принципи як до злочинців з третіх країн, так і до власних військовослуж-
бовців та громадян.
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ж. в. чевичалова1

Щодо принЦипу тісного Зв’ЯЗку 
в договірниХ прАвовідносинАХ 

у міжнАродному привАтному прАві

Як відомо, використання прив’язки найбільш тісного зв’язку означає 
застосування до приватного правовідношення з іноземним елементом права 
тієї держави, з якою воно найбільш тісно пов’язане. За своєю сутністю най-
більш тісний зв’язок є абстрактним критерієм, зміст якого може трактува-
тися принципово різним чином. при цьому пошук об’єктивних критеріїв 
для встановлення права, що підлягає застосуванню, базується на підходах, 
окреслених у доктрині Ф. савіньї, з іменем якого традиційно пов’язують 
виникнення концепції гнучкого колізійного права. Згідно з доктриною Ф. са-
віньї, під час встановлення застосовного права відбувається відшукання для 
кожного юридичного відношення тієї правової сфери, до якої воно належить 
за своєю природою.

На сучасному етапі розвитку міжнародного приватного права вивченню 
найбільш тісного зв’язку присвячені численні праці як зарубіжних, так і ві-
тчизняних науковців, з огляду на його дедалі зростаючу застосовуваність. 
серед учених пострадянського простору можна назвати в. в. буланова, 
в. в. кудашкіна, З. і. вороніну; в україні – вивченню цього питання приді-
ляли увагу а. а. степанюк, а. с. довгерт, е. М. грамацький та ін.

1  кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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Звертаючись до історії формування закону найбільш тісного зв’язку, слід 
зазначити, що він обумовлений природою і сутністю міжнародних приватних 
правовідносин, які потребують урегулювання. Незмінним є існування 
об’єктивної потреби у визначенні тієї правової системи, яка має з право-
відношенням найбільш тісний зв’язок. природа зазначених правовідносин 
не виключає застосування іноземного права за умови, що вибір застосову-
ваного права повинен здійснюватися об’єктивно в порядку і з підстав, ви-
значених відповідною національною системою.

від самого початку закон найбільш тісного зв’язку як формула прикрі-
плення склався в англо-американській доктрині та практиці. Згодом в ан-
глійській доктрині були сформовані дві теорії, в яких знаходить свій вияв 
принцип найбільш тісного зв’язку, це теорія наміру і теорія локалізації. 
відповідно до теорії наміру, правом найбільш пов’язаним із договором, 
є право, застосування якого входило до наміру сторін. сутність теорії лока-
лізації полягає у тому, що правом, найбільш тісно пов’язаним із договором, 
є право, з яким максимально пов’язані всі основні елементи договору.

більшість країн світу в розумінні найбільш тісного зв’язку застосовує 
елементи обох теорій. українська доктрина, наслідуючи традиції доктрини 
вітчизняної, вказує на колізійну природу принципу найбільш тісного зв’язку. 
тенденція до застосування «гнучкої» колізійної норми, що відсилає до пра-
ва держави, з якою правовідношення найбільш тісно пов’язане, вивела 
її розуміння за межі звичайної формули прикріплення. На сьогодні найбільш 
тісний зв’язок набув значення як один з основних спеціальних колізійних 
принципів міжнародного приватного права поряд із автономією волі. «Закон 
найбільш тісного зв’язку стає головною, пріоритетною колізійною 
прив’язкою стосовно договірних зобов’язань після автономії волі» [5].

у науковій літературі висловлювалася точка зору, обґрунтованість якої 
необхідно підкреслити. Згідно із цією думкою, принцип найбільш тісного 
зв’язку є загальними принципом міжнародного приватного права, що визна-
чає основоположні засади у правовому регулюванні міжнародних приват-
ноправових відносинах. Зазначений принцип стоїть над колізійними і мате-
ріально-правовими методами правового регулювання таких відносин, що 
висвітлюють тільки окремі аспекти правового регулювання у цій сфері. 
водночас колізійний і матеріально-правовий методи є спеціальними прин-
ципами міжнародного приватного права, застосування яких обумовлене дією 
принципу найбільш тісного зв’язку [4]. 

у багатьох сучасних національних кодифікаціях міжнародного приват-
ного права найбільш тісний зв’язок відіграє подвійну роль – і колізійної 
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прив’язки, і, можливо не загального, однак спеціального принципу міжна-
родного приватного права. Якщо йдеться про колізійну прив’язку, доречні-
шим є вжиття терміна «закон найбільш тісного зв’язку».

слід відзначити детальну розробленість закону найбільш тісного зв’язку 
саме на рівні регіональної уніфікації міжнародного приватного права. у рим-
ській конвенції про право, що застосовується до договірних зобов’язань 
1980 р., зокрема у ст. 4 зазначається таке: якщо сторони не обрали право, що 
підлягає застосуванню, то ним буде те право, з яким договір найбільш тісно 
пов’язаний. 

положення римської конвенції 1980 р. тлумачили найбільш тісний 
зв’язок відповідно до концепції «характерного виконання». у документі 
закріплено максимально гнучке розуміння цього колізійного принципу. 
Згідно з конвенцією, якщо з обставин справи в цілому вбачається, що до-
говір має найбільш тісний зв’язок з країною іншою, ніж вищезазначені 
правила, то ці правила не застосовуються. 

у 2008 р. регламент Єс рим і увібрав у себе положення римської кон-
венції. Зазначений регламент передбачає застосування закону найбільш 
тісного зв’язку як субсидіарну прив’язку другого ступеня. Як генеральна 
колізійна прив’язка застосовується автономія волі. За умови відсутності 
реалізації автономії волі, а саме вибору права, застосовується закон країни 
звичайного місця проживання сторони, яка повинна здійснювати виконання, 
що є вирішальним для змісту договору.

також ст. 4 регламенту містить критерії вибору застосовного права для 
окремих видів договорів. Згідно із зазначеною статтею до договорів купівлі-
продажу товарів застосовується право країни звичайного місця проживання 
продавця; до договору про надання послуг – право країни звичайного місця 
проживання постачальника послуг; до договору, предметом якого є речове 
право на нерухоме майно або оренду нерухомого майна – право місцезнахо-
дження нерухомого майна; до договору комерційної концесії – право країни 
звичайного місця проживання правоволодільця; до договорів про збут про-
дукції – право країни звичайного місця проживання сторони, яка здійснює 
збут; до договорів купівлі-продажу товарів з аукціону – право країни, де мала 
місце купівля-продаж з аукціону, якщо таке місце може бути визначено.

протягом 1980 – х рр. принцип найбільш тісного зв’язку знайшов своє 
відображення і на рівні універсальних міжнародних договорів. у низці кон-
венцій було розроблено різні види критеріїв для визначення права, що під-
лягає застосуванню на підставі зазначеного принципу. так, віденська кон-
венція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. у ст. 10 
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закріпила, що, якщо сторона має більш ніж одне комерційне підприємство, 
її комерційним підприємством вважається те, яке має найбільш тісний зв’язок 
із договором та його виконанням. Згідно зі ст. 8 гаазької конвенції 1986 р., 
найбільш тісний зв’язок визначається через ділові відносини між сторонами. 
стаття 3 конвенції уНідруа про міжнародний фінансовий лізинг при 
з’ясуванні тісного зв’язку виходить з обставин, що відомі сторонам або 
передбачалися ними в той чи інший момент до укладення або під час укла-
дення договору.

концепцію, закріплену в римській конвенції 1980 р., було сприйнято 
багатьма національними кодифікаціями. Федеральний закон Швейцарії «про 
міжнародне приватне право» 1987 р., зокрема, є прикладом саме такого 
сприйняття. цей закон закріпив як базовий критерій визначення тісного 
зв’язку належність до права держави, в якій сторона, на яку покладено 
обов’язок здійснити подання, визначальне для суті зобов’язання, має зви-
чайне місце перебування. у подальшому закон закріплює критерії визна-
чення тісного зв’язку для окремих видів договорів: у договорах поруки, 
підряду та інших договорах про надання послуг – подання особи, що надає 
послуги; у договорах про відчуження майна – подання відчужувача і т.д.

На таких саме позиціях створення розвиненої системи критеріїв визна-
чення сутності тісного зв’язку побудовано й закон україни «про міжнарод-
не приватне право» 2005 р. відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону, у разі відсутнос-
ті вибору права до змісту правочину застосовується право, яке має найбільш 
тісний зв’язок із правочином. далі у ст. 44 український законодавець закрі-
пив запозичену з римської конвенції концепцію «характерного виконання». 
Згідно із положеннями цієї статі, у разі відсутності згоди сторін договору 
про вибір права, що підлягає застосуванню до цього договору, застосовуєть-
ся право відповідно до частин 2 і 3 ст. 32 цього Закону, при цьому стороною, 
що повинна здійснити виконання, яке має вирішальне значення для змісту 
договору, є: продавець – за договором купівлі-продажу; дарувальник – за 
договором дарування; одержувач ренти – за договором ренти; перевізник – за 
договором перевезення; підрядник – за договором підряду; страховик – за 
договором страхування і т. д. відповідно до виду договору.

аналогічний підхід закріплено у Законі румунії 1992 р. № 105, законі 
ліхтенштейну «про міжнародне приватне право» 1996 р. та нормативних 
актах інших держав або суб’єктів федерацій і не тільки європейських. Як 
приклад можна навести цивільний кодекс квебеку 1991 р. останній є одним 
із багатьох, що свідчать про необмеженість рамками Європейського союзу 
значення римської конвенції 1980 р. для розвитку принципу тісного зв’язку. 
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розробленість цього принципу вже вийшла за регіональні межі і була сприй-
нята країнами, що належать до різних правових систем.

такий підхід притаманний національним кодифікаціям міжнародного 
приватного права, що відбулися вже після 1980 р. вони закріпили базові 
критерії, відповідно до яких визначається сутність тісного зв’язку з ураху-
ванням традицій, притаманних тому чи іншому національному праву. 
у більш ранніх кодифікаціях, що містили закріплення тісного зв’язку, він 
застосовувався як принцип без закріплення у законі критеріїв його визна-
чення. Зокрема, до таких належать цивільний кодекс португалії 1966 р. 
і Федеральний закон австрії «про міжнародне право» 1978 р.

разом із тим прийняття римської конвенції позбавило країни – члени Єс 
необхідності приймати національні норми щодо створення системи крите-
ріїв визначення тісного зв’язку. одним із шляхів сприйняття підходу рим-
ської конвенції стало відсилання до її норм, як це було зроблено в італії, що 
демонструє повну згоду країни з критеріями, запропонованими цим між-
народним договором.

підсумовуючи викладене, підкреслимо незамінність на сьогодні самої 
концепції найбільш тісного зв’язку, оскільки широке її застосування і зміна по-
зитивного регулювання міжнародних приватних відносин є результатом 
об’єктивних світових процесів, визначальними серед яких є інтернаціоналізація 
міждержавних соціально-економічних відносин і глобалізація. разом із тим 
найбільшої розробленості концепція тісного зв’язку дістала перш за все у сфе-
рі договірних відносин, хоча як гнучкий підхід найбільш тісний зв’язок можли-
во плідно застосовувати для відшукання найбільш пов’язаного з правовідно-
шенням правопорядку в багатьох інститутах міжнародного приватного права. 
Зокрема, зазначена концепція пропонується на сьогодні одним з найуспішніших 
шляхів подолання такої складної проблеми, як «мобільний конфлікт» [1, с. 64].
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v. isakova1

contRactual choice and good Faith undeR 
the cisg

The role of contractual choice is identified in the general principle of Article 
6, which provides that: «The parties may exclude the application of this Convention 
or, subject to Article 12, derogate from or vary any of its provision».

The limitation of Article 12 identifies that derogation or limitation will not 
be allowed if the contracting Member State makes an Article 96 declaration to 
this effect [16]. However, as the CISG is both international in nature and within 
the text allows leeway within its provisions for party autonomy, the effect of 
Article 12 CISG does not remove contractual choice in its entirety [14]. The impact 
of Article 12 simply requires that the CISG is the binding set of principles for 
contract, which overall provides a broad model of choice [15, p. 258]. In fact, the 
only mandatory Article in the whole of the CISG is Article 12 if one considers the 
text of Article 6 [15, p. 261]. There are inferences that there are other mandatory 
elements under the CISG, of which Article 7 is considered an important balance 
to freedom of contract [1].

The question of balance is an important consideration when dealing with an 
international regime that upholds the primacy of contractual freedom [13, p. 781]. 
The rationale for this is that having principles, such as good faith or fair dealing 
ensures that both parties really have freely engaged in and agreed to the given 
contractual terms [13, p. 790]. The problem present in cross – border contracting 
there is that there will always be a conflict of laws, unless there is international 
agreement that international laws and norms will take precedent (i.e. an 
international law merchant (lex mercatoria)) [9, p. 133]. The concept of lex 
mercatoria dates back to Medieval Europe, in which freedom to contract is the 
key underpinning with pact sunt servanda [9]. In this period «international trade 

1  Ph.D., Senior Lecturer at the International Law department of the Yaroslav Mudryi 
National Law University.
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was largely governed by transnational commercial law», as opposed to domestic 
regimes [10, p. 178]. 

The implication is that the creation of the CISG, which upholds party 
autonomy, is a return to traditional principles. There are arguments that the CISG 
was preceded by the Hague Uniform Sales Law 1964, which created the foundation 
for the transnational law [7, p. 326]. This predecessor was unsuccessful, which is 
due to its inflexibility. The lex mercatoria of medieval times was based on 
flexibility, in which the freedom to contract was balanced by canon law (i.e. fair 
dealing principles of the state) [11, p. 199–200]. Arguably, during the late 19th and 
20th Century the traditional transnational law was lost, which conventions such as 
the Hague Uniform Sales Law 1964 tried to revive [7]. The problem experienced 
is that the domestic regimes of commercial law stood as an obstacle to a truly 
transnational law [4]. The CISG is identified as being able to find this balance 
once again. The inference is that the CISG tries to provide a difficult balance 
between a gap – filling legal regime for domestic law and retaining an international 
«standalone» character [4]. Felemagas argues that:

«The adoption of the CISG is only the preliminary step towards the ultimate 
goal of unification of the law governing the international sale of goods. The area 
where the battle for international unification will be fought and won, or lost, is 
the interpretation of the CISG’s provisions. Only if the CISG is interpreted in 
a consistent manner in all legal systems that have adopted it, will the effort put 
into its drafting be worth anything» [5].

The issue of interpretation that Felemagas is pointing at is that there needs to 
be a unified set of principles at the international level, in order to provide certainty 
without the intentions of the contracting parties falling foul of the conflict of laws. 
The development of a good faith principle falls within this application, because 
there is a general trend for such a framework on the outset [4]. The fundamental 
problem that exists is that the common law system rejects such a principle, unless 
there has been an express provision in the contract or it has been confirmed within 
the given legal system. Thus, unlike the civil law system the principle of bonne 
foi is simply not a natural principle. 

The inference is that in the civil law application there will be support for 
a general good faith principle, which is less applicable in the common law systems 
[8, p. 181]. The US system, which incorporates the CISG in its Uniform Civil 
Code (UCC), has experienced problems with respect to the application of the 
CISG as a whole (i.e. to what extent it is self – executing) [2, p. 119]. The issue 
of self – execution is important, because the text of Article 7(1) refers to the 
requirement that the CISG be interpreted through its international character [2]. 
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The inference of this is that if the good faith principle is accepted part of the law 
merchant then it cannot be derogated from. However, this is not clear, because 
the commentary implied that different domestic jurisdictions applying the CISG 
approach the good faith principle from different angles [8, p. 181]. 

In some systems, the good faith principle is seen as an international norm (i.e. 
the essential bonne foi concept from the civil law). In fact, arguably the preparatory 
documents of the CISG appear to suggest that the entirety of its text is more geared 
towards civil law than the common law [12, p. 122]. On the other hand, the good 
faith principle is linked to the contractual choice of the parties (i.e. it can be opted 
out or in), which is the prevalent approach under the common law applications 
[12, p. 121]. The fact that there are different applications and assumptions indicates 
that the application of the good faith principle may result in a framework where 
there are different weightings, as opposed to the permanent self – executing 
principle [8, p. 181]. The good faith principle seems to be a particular problem 
for the incorporation of the CISG in Anglo – Common law systems, especially 
that of English law [3]. The implication present is that the treatment of this 
principle is important to the validity of Article 7 as part of international lex 
mercatoria. It is recognised that the civil law principle of bonne foi makes the 
CISG more compatible with the civil law system [6, p. 150]. However, as identified 
earlier there are different interpretations within the civil law system of bonne foi. 
This indicates that such a common/civil law application may be overly simplistic.

Bibliography
1. Bonnell, M. J. «Article 6» in Bianca, CM and Bonnell, MJ Commentary on 

International Sales Law (Giuffre Publishing, 1987).
2. Cantora, M. «The CISG after Medellin v Texas: Do US Businesses Have it? 

Do they want it?» (2011) Journal of International Business and Law 8(111). – 120 р.
3. DTI United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods (Vienna Sales Convention): a consultation document (TSO, 1997).
4. Eorsi, G. «General Provisions» in Galston, NM and Smit, H International 

Sales: The United Nations Conventions on Contracts For the International Sale of 
Goods (Matthew Bender, 1984).

5. Felemegas, J. «The United Nations Conventions on Contracts for the 
International Sale of Goods: Article 7 and Uniform Interpretation» (2000–2001) Review 
of Convention on Contracts for the International Sale of Goods, available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/felemegas.html accessed 7th October 2016 

6. Hoffman, N. «Interpretation Rules and Good Faith as Obstacles to the UK’s 
Ratification of the CISG and to the Harmonisation of Contract Law in Europe» 
(2010) Pace International Law Review 22(145).



125

7. Honnold, J. «The Uniform Law for the International Sale of Goods: the 
Hague Conventions of 1964» (1965) 30 LCP. 

8. Honnold, J. The Uniform law for international sales under the 1980 United 
Nations Convention, (Kluwer International, 1999).

9. Lopez, M. B. «Resurrecting the Public Good: Amending the Validity 
Exception in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods for the 21th Century» (2010) Journal of Business and Securities Law 10(133).

10. Mather, H. «Choice of Law for International Sales Issues Not Resolved by 
the CISG» (2001), Journal of Law and Commerce. – 20 (155).

11. Sanborn, F. R. Origins of the Early English Maritime and Commercial Law 
(Hein & Co, 2002).

12. Schaffer et al. International business law and its environment (South Western 
Education publishing, 2008).

13. Schlechtriem, P. «Requirements of Application and Sphere of Applicability 
of the CISG» (2005) Victoria University Wellington Law Review 36(781), 790.

14. Schlechtriem, P. «Uniform Sales Law – The Experience with Uniform Sales 
Laws in the Federal Republic of Germany» (1991–1992) Juridisk Tidskrift.

15. Schroeter, U «Freedom of Contract: Comparison between Provisions of the 
CISG (Article 6) and Counterpart Provisions of the PECL» (2002) Vindabona Journal 
6(2).

і. б. кудас1

сучАсні Актори міжнАродноЇ бАнківськоЇ 
системи

вихід банківського капіталу за національні межі – об’єктивний процес, 
який є наслідком змін в економіці держав, процесів конкуренції, інтернаці-
оналізації світового виробництва. транснаціональний рух фінансових коштів 
здійснюється в межах розрахункових, валютних, кредитних операцій. і між-
народні розрахунки, і міжнародні валютні операції в формі купівлі-продажу 
валюти, цінних паперів, і кредитні операції – це основні функції міжнарод-
них банків. поряд з цими операціями міжнародні банки надають займи та 
гарантії, здійснюють прийом депозитів, випускають чеки, платіжні картки, 
надають інвестиційні послуги. Міжнародна банківська діяльність здійсню-
ється в межах сучасної міжнародної банківської системи, яка на сьогодні 

1  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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є багатофункціональною та забезпечує основні потреби транснаціонального 
капіталу. Міжнародна банківська система служить інституційною базою 
функціонування світових фінансових ринків та знаходиться в процесі по-
стійного розвитку.

Як кожна правова система, міжнародна банківська система має своїх 
власних суб’єктів (акторів). суб’єктів міжнародної банківської системи 
можна класифікувати за різними критеріями: за масштабом діяльності: 
а) універсальні – їх членами є практично всі держави світу; регіональні – їх 
членами є держави певного географічного регіону світу в) субрегіональні – 
їх членами є групи держав усередині географічного регіону; за порядком 
прийняття нових членів: відкриті – відповідно до статутних документів їхнім 
членом може бути будь – яка держава без особливих для цього умов та згоди 
членів організації; закриті – конкретні учасники цих організацій і їхня кіль-
кість заздалегідь обумовлюються в статутних документах, а також перед-
бачені спеціальні умови та процедури вступу ;за сферами діяльності: а) бан-
ки загальної компетенції – вони надають широкий спектр фінансових послуг, 
б) спеціалізовані міжнародні банки – перелік їх функцій заздалегідь обгово-
рене у їхніх статутних документах і стосується певної сфери міжнародного 
фінансового співробітництва; за юридичною природою: міждержавні акто-
ри, міжнародні органи, неурядові міжнародні організації, групи інтересів, 
міжнародні параорганізації. 

кожна міжнародна банківська установа має власну специфіку й струк-
туру. цілі їх створення та основні функції, які визначаються їх статутами. 
правилами засновницькими актами.

Незважаючи на різноманітність карти суб’єктів міжнародної банківської 
системи їх поєднує загальна мета – розвиток співробітництва і забезпечення 
цілісності і стабілізації складного і суперечливого всесвітнього господарства, 
регулювання міжнародних економічних відносин, забезпеченні транснаціо-
нального руху фінансових коштів. Загальна мета діяльності акторів міжна-
родної банківської системи включає в себе два основних напрямки. першій 
напрямок є спільним з основними функціями, які притаманні міжнародним 
економічним, фінансовим організаціям. це розвиток економіки, економіч-
ного співробітництва та інтеграції у регіоні, економічний прогрес та рекон-
струкція, інвестування. 

другий напрямок – це надання комплексу спеціальних фінансових по-
слуг: надання позик, надання гарантій або участі в позиках, стимулювання 
та заохочення розвитку ринків капіталу, підтримка рівноваги платіжних 
балансів тощо, які виділяють акторів міжнародної банківської системи в осо-
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бу групу не тільки серед міжнародних економічних організацій, а й серед 
міжнародних фінансових організацій. сьогодні сучасні актори міжнародної 
банківської системи, на нашу думку дуже слушно, зазначаються також як 
багатосторонні інституції розвитку, оскільки сама установа може функціо-
нувати у формі банку, фонду, асоціації, корпорації. 

центральне місце в забезпеченні інституційного механізму функціону-
вання сучасної міжнародної банківській системі безспірно належить двом 
взаємно пов’язаним між собою міжнародним економічним організаціям: 
Міжнародному валютному фонду (далі – МвФ) і Міжнародному банку ре-
конструкції та розвитку (далі – Мбрр).

З метою розробки основ світової валютної системи, з 1 по 22 липня 
1944 року, в бреттон-вудсі (сШа), була скликана міжнародна конференція 
союзних країн. поряд із закріпленням у новому валютному проекті принци-
пів вільної торгівлі і руху капіталів, рівноваги платіжних балансів, стабіль-
ністі влютних курсів і світової валютної системи в цілому, була поставлена 
мета створення міжнародної організації для спостереження за функціону-
ванням світової валютної системи, для взаємного співробітництва і покрит-
тя дефіциту платіжного балансу. З метою її реалізації прийнято рішення про 
створення двох універсальних міжнародних організацій – Міжнародного 
валютного фонду і Міжнародного банку реконструкції та розвитку, покли-
каних надавати кредити країнам-членам при виникненні серйозного дефі-
циту платіжного балансу, втрати стабільності національної валюти, а також 
здійснювати контроль за дотриманням країнами-членами прийнятих ними 
зобов’язань. Міжнародний валютний фонд, створений 27 грудня 1945года 
на підставі угоди (хартії МвФ) був покликаний зробити нову валютну сис-
тему реальною і дієздатною. у 1945 році хартія була підписана 29 держа-
вами. МвФ розпочав свою діяльність 1 березня 1947 як частина бреттон-
вудської системи. 

сьогодні МвФ – міжнародна валютно-кредитна організація, що має 
статус спеціалізованої установи ооН. МвФ сприяє міжнародному валют-
ному співробітництву та стабілізації валют, підвищенню ступеня їх конвер-
тованості, підтримує рівновагу платіжних балансів країн – членів Фонду, 
надає короткострокові кредити країнам – членам Фонду для покриття тим-
часового дефіциту їхніх платіжних балансів, організовує консультативну 
допомогу з фінансових і валютних питань [1]. 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку – це міжнародна фінансо-
во – кредитна організація, найпотужніший світовий інвестиційний інститут, 
який об’єднує 188 країн. Згідно зі ст. 1 статей угоди 1945 р. основними ці-
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лями Мбрр є: сприяння країнам-членам в розвитку економіки шляхом на-
дання їм довгострокових позик і кредитів; заохочення іноземного інвесту-
вання через надання гарантій або участь в позиках та інших інвестиціях 
приватних кредиторів; стимулювання тривалого збалансованого зростання 
міжнародної економіки [2]. 

реалізація на практиці, згідно зі ст. 1 статей угоди 1945 р., основних 
цілей Мбрр поставила питання щодо поширення напрямків діяльності та 
можливостей банку у зв’язку зі змінами фінансових умов, джерел, термінів 
кредитування, суб’єктів кредитування (приватні підприємства, держави, 
що розвиваються). вирішення цих питань було здійснено через створення 
групи пов’язаних між собою та Мбрр міжнародних фінансових організацій.

сьогодні Мбрр – це багатостороння кредитна установа, міжнародна – 
правова інституція. що складається з п’яти тісно пов’язаних між собою 
міжнародних організацій:

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Мбрр), Міжнародна фі-
нансова корпорація (МФк)3, Міжнародна асоціація розвитку (Мар) [4], 
багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (багі) [5] і Міжнарод-
ний центр урегулювання інвестиційних суперечок (Мцуіс) [6]. усі ці фі-
нансові організації разом утворюють міжнародно-правову інституцію: 
групу Мбрр (всесвітнього банку). Міжнародні-правові інституції в сучас-
ному міжнародному праві – це різні об’єднання держав, установа, діяльність 
яких регулюється загальним міжнародним правом і правилами їх установчих 
актів, зокрема це міжнародні організації та органи, які є суб’єктами між-
народного права.

На підставі правового аналізу діяльності міжнародних організацій гру-
пи Мбрр, ми можемо стверджувати про наявність в сучасній міжнародній 
фінансовій системі окремої інтеграційної структури, яка включає в себе п’ять 
юридично незалежних міжнародних фінансових організацій, пов’язаних 
спільними цілями, спрямованими на забезпечення виконання цілей Мбрр, 
маючих єдину адміністративну систему управління та спільний інститут 
членства та, таким чином, функціонує в якості єдиного цілого з одного боку. 
З іншого боку, ця міжнародна структура визнається єдиним цілим з боку 
суб’єктів міжнародного права. створення та діяльність групи Мбрр – це 
приклад інтеграційних процесів, які спостерігаються в сучасній світовій 
економічній системі, в рамках і за допомогою яких сучасні актори міжна-
родного права вирішують сучасні проблеми, зокрема в фінансовій сфері.

регіональні міжнародні кредитно-фінансові установи створюються по-
ступово, відповідно до певних етапів розвитку міжнародних економічних 
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зв’язків та інтенсивності інтеграційних процесів. перші регіональні банки 
створюються в другій половині хх століття. першим серед міжнародних 
регіональних банків можна вважати Європейський інвестиційний банк 
(Єіб) [7, с. 150], який було засновано у 1958 р. країнами – членами Єс. по-
ступово регіональні банки та інші актори міжнародної банківської системи 
створюються практично у всіх регіонах. це Міжамериканський банк розви-
тку (далі – Мабр) [8] створений в 1959 р. з метою надання допомоги в при-
скоренні економічного і соціального розвитку в латинській америці та 
карибському басейні, африканський банк розвитку(далі – афбр) [9], ство-
рений в 1963 р. на підставі рекомендації ека, азіатський банк розвитку 
(далі – аЗбр) [10], створений в 1965 р. під егідою економічної комісії для 
азії і далекого сходу, з метою сприяння економічному зростанню і співп-
раці в регіоні азії і далекого сходу. регіональні банки діють у відповідних 
економічних регіонах і переслідують цілі, які випливають з потреб країн, 
що розвиваються. розходження між ними обумовлені в основному рівнем 
економічного розвитку країн, що відносяться до різних континентів: азії, 
африки і латинської америки. вони мають схожі цілі – це розвиток еконо-
міки, економічного співробітництва та інтеграції у регіоні. у них однотипний 
порядок формування пасивів, однакова форма правління. (президент, рада 
директорів, рада керівників – азбр, рада керівників і комітет ради керівни-
ків, рада директорів-виконавців – Мабр, президент, рада керуючих, адмі-
ністративна рада – афбр), ідентичні об’єкти кредитування – переважно 
інфраструктура, сільське господарство, добувна промисловість. характерною 
рисою регіональних банків розвитку є участь у них не тільки країн, що роз-
виваються, а й розвинутих країн. приблизно одна третина членів банків роз-
витку – саме промислово розвинуті країни. оскільки розподіл голосів у ра-
дах директорів банків відповідає внеску учасника, промислово розвинуті 
країни, що виконують функції донорів, мають великий вплив на регіональні 
банки розвитку.

Наступним кроком в розвитку міжнародної банківської системи стала 
подальша спеціалізація міжнародних банків, серед яких виділяються між-
регіональні (субрегіональні) банки розвитку, які порівняно з регіональними 
мають низку специфічних рис. вони, як правило, функціонують у межах 
відповідних інтеграційних угруповань, займаються поглибленням співпраці 
між країнами різних регіонів, тобто більшою мірою приділяють увагу про-
ектам субрегіонального значення, ніж національного. Міжрегіональні бан-
ки розвитку співпрацюють з регіональними і нерідко виконують роль їхніх 
позичальників, а іноді проводять операції зі спільного фінансування. до їх 
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числа можна віднести арабо-африканський міжнародний банк, арабо-ла-
тиноамериканський банк тощо. сьогодні число регіональних та субрегіо-
нальних банків постійно збільшується.

На відміну від акторів міжнародної банківської системи загальної ком-
петенції, які надають широкий спектр фінансових послуг, спеціалізовані 
міжнародні банківські установи виконують функцій. які заздалегідь обгово-
рені у їхніх статутних документах і стосується певної сфери міжнародного 
фінансового співробітництва (африканський експортно-імпортний банк, 
Міжнародний інвестиційний банк). Найвідоміші з них: центрально-амери-
канський банк економічної інтеграції, карибський банк розвитку, андська 
корпорація розвитку, ісламський банк розвитку, арабський банк економіч-
ного розвитку африки, арабський Фонд економічного та соціального роз-
витку, та ін. Європейський інвестиційний банк – орган Єс, заснований 
в 1959 р. Європейським союзом для сприяння розвитку, інтеграції і співп-
раці шляхом надання інвестиційних позик. позики надаються під однаковий 
відсоток, що забезпечує збалансованість управління позикою в частині по-
гашення заборгованості. позики надаються для розвитку відсталих європей-
ських регіонів і реалізації проектів, що представляють спільний інтерес.

для регіональних банків загальним явищем стало утворення спеціальних 
фондів, за допомогою яких вони прагнуть розширити пільгове кредитуван-
ня недостатньо рентабельних, але необхідних для комплексного розвитку 
об’єктів економічної і соціальної інфраструктури, особливо в найменш роз-
винутих країнах.

регіональні банки розвитку займають проміжне положення між націо-
нальними банками і групою всесвітнього банку в наданні сприяння країнам, 
що розвиваються, у розвитку національної економіки, економічного співро-
бітництву і регіональної інтеграції. у межах Європейського економічного 
співробітництва діють Європейський фонд валютного співробітництва 
(ЄФвс) та ін. 

для сучасної міжнародної системи, і як її складової міжнародної банків-
ської системи, стали характерними інтеграційні процеси, які приводять до 
створення різноманітних інтеграційних структур. сьогодні наступним етапом 
в розвитку міжнародних економічних зв’язків та інтенсивності інтеграційних 
процесів стало створення регіональних банківських систем, які створюються 
в рамках регіональних та субрегіональних інтеграційних об’єднань. прикла-
дом таких регіональних банківських систем виступають банківська система 
Єс, система створена в рамках Меркасур, між членами андського співто-
вариства націй , в рамках організації країн – експортерів нафти (опек)
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Європейська система центральних банків (Єсцб) – система до якої 
входять Європейський центральний банк та центральні банки країн Єс, 
створена передусім для забезпечення стабільності цін. розробляє і про-
водить узгоджену валютну політику країн учасниць та закордонні валютні 
операції, а також розрахункові операції в межах платіжного балансу, за-
тверджує банкноти, надає відповідні консультації та ін. створена згідно 
з умовами Маастрихтського договору. Єсцб – відносно незалежна, що 
виявляється передусім у неможливості примусу з боку урядів щодо по-
криття ними зовнішніх і внутрішніх боргів. діяльність Єсцб ґрунтується 
принципах саморегулювання (співвідношення попиту і пропозиції на ва-
лютні ресурси, дотримання вимог вільної конкуренції тощо) і державного 
та наддержавного регулювання економіки. про результати своєї діяльнос-
ті Єсцб звітує перед комісією Єс, радою Єс та Європарламентом. про-
цедури ухвалювання рішень в Європейській монетарній системі (ЄМс) за-
стосовуються залежно від питання: (карбування монет у країнах-членах, 
щодо політики обмінного курсу тощо).

Європейський центральний банк, центральний банк Єврозони, визначає 
валютну політику країн Єс; встановлює ключові процентні ставки. управляє 
офіційними резервами Європейської системи центральних банків (ESCB), 
головним завданням якої є підтримка стабільності цін, має право санкціо-
нувати емісію банкнот в межах валютного союзу. 

андське співтовариство націй – регіональне соціально-економічне спів-
товариство країн латинської америки: болівія, колумбія, еквадор і перу. 
створено в результаті підписання картахенської угоди від 26 травня 1969 р. 
андская корпорація розвитку (акр), утворена в 1968 році, виступає як 
банк розвитку, як інвестиційний банк і як агентство економічного і фінан-
сового сприяння. латиноамериканський резервний фонд (лрФ) – розпоря-
джається частиною валютних резервів країн-членів для підтримки платіжних 
балансів і узгодження фінансової та валютної політики. 

в рамках Меркосур. південноамериканського спільного ринка, який 
є міждержавним економічним об’єднанням країн південної америки. під 
егідою центрального банку бразилії діє підгрупа з фінансових угод, в рам-
ках якої узгоджуються питання банківського нагляду, уніфікації банківсько-
го та фондового законодавства, боротьби з відмиванням нелегальних доходів.

поряд з міжнародними банками банківські функції також виконують 
міжнародні фонди розвитку, міжнародні регіональні та міжрегіональні ва-
лютні фонди, інвестиційні фонди, серед яких арабський валютний фонд, 
африканський фонд розвитку, Фонд опек. 
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організація країн – експортерів нафти (опек) була створена в 1960 р. 
на конференції в багдаді. головна мета діяльності опек: координація й уні-
фікація нафтової політики країн-членів та захист їхніх інтересів, у тому 
числі шляхом забезпечення їм сталих доходів. поряд із специфічними пи-
таннями забезпечення та захисту еко номічних і фінансових інтересів країн-
членів у нафтовій промисло вості, організація у 1976 р. створила Фонд між-
народного розвитку (Фонд опек) як багатосторонній фінансовий інститут, 
покликаний сприяти співробітництву між країнами – членами опек та ін-
шими країнами, що розвиваються. основною метою діяльності Фонду є: 
здійснення фінансового співробітництва між країнами – членами опек та 
іншими країнами, що розвиваються, шляхом надання пільгових позик для 
фінансування платіжних балансів, для здійснення проектів і програм розви-
тку. основним напрямом діяльності Фонду вважається надання позик і суб-
сидій на пільгових умовах (під низький процент). він є донором або креди-
тором цілого ряду інших міжнародних організацій, таких як агентства роз-
витку країн – членів опек (кувейтського фонду, арабського фонду 
економічного і соціального розвитку та ін.). створення фондів пов’язано 
з накопиченням членами організації країн – експортерів нафти (опек) ве-
ликих фінансових коштів, за рахунок яких і формуються їхні фонди.

Фінансові ресурси одержують також регіональні банки розвитку в аф-
риці, азії і америці. окрім Фонду міжнародного розвитку, країни – члени 
опек створили інші спільні економічні й фінансові структури, серед яких 
сім багатосторонніх інститутів допомоги, шість двосторонніх інститутів 
допомоги розвитку та три трастових фонди: арабський валютний фонд, 
арабський фонд економічного і соціального розвитку, арабська програма 
фінансування торгівлі, арабський банк економічного розвитку африки, іс-
ламський банк розвитку, двосторонні інститути допомоги розвитку опек: 
іракський фонд розвитку зарубіжних країн (іракський фонд); кувейтський 
фонд арабського економічного розвитку (кувейтський фонд); саудівський 
фонд розвитку (саудівський фонд); венесуельський інвестиційний фонд. 
трастові фонди опек: арабський нафтовий фонд; трастовий фонд Нігерії; 
венесуельський трастовий фонд. 

арабський банк економічного розвитку африки – міждержавний інвес-
тиційний інститут, створений у 1973 р. для кредитного співробітництва ліги 
арабських держав (лад) з країнами – учасницями організації африканської 
єдності (оаЄ). члени: 16 учасників лад і Єгипет. банк покликаний нада-
вати державам – членам оаЄ, що не входять в лад, на пільгових умовах 
довгострокові позики для фінансування проектів розвитку. 
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банк міжнародних розрахунків [11] незмінно залишається центральною 
банківською установою на світовій арені. одна з основних цілей міжнарод-
ної діяльності банку полягає в зміцненні міжнародної фінансової стабіль-
ності. особливої актуальності така діяльність набуває в сучасних умовах 
інтеграції світових фінансових ринків. Як банк центральних банків, бМр 
виконує важливу функцію координатора діяльності цих банків. водночас, 
не тільки центральні банки-акціонери, а й інші центральні банки (близько 
120), а також різноманітні міжнародні фінансові установи використовують 
бМр як банк. сьогодні бМP – це своєрідний форум, що сприяє міжнародно-
му співробітництву банків. він регулярно організовує у себе зустрічі (ба-
зельські зустрічі) представників центральних банків країн-членів та інших 
центральних банків, співпрацює з групою десяти. 

при банку міжнародних розрахунків в 1974 р. в місті базель, Швейцарія 
президентами центральних банків країн «групи десяти» (G10). засновано 
базельський комітет з банківського надзорy [12]. основними завданнями 
комітету є запровадження єдиних стандартів у сфері банківського регулю-
вання. З цією метою комітет розробляє директиви і рекомендації для органів 
регулювання держав-членів. ці рекомендації не є обов’язковими до вико-
нання, проте, в більшості випадків знаходять своє відображення у національ-
них законодавствах держав-членів. розробка директив і рекомендацій здій-
снюється у співпраці з банками та органами регулювання всього світу і тому 
вони використовуються не тільки в державах-учасницях комітету, так на-
приклад, роботи по впровадженню рекомендацій «базель II» ведуться більш 
ніж в 100 країнах. 

офшорна група банківського нагляду [13] або, більш правильно, офшор-
на група банківських наглядових органів, створена в жовтні 1980 року з ініці-
ативи базельського комітету з банківського нагляду. це асоціація державних 
органів банківського нагляду країн, на території яких діють офшорні фінан-
сові центри. безпосереднім ініціатором створення групи базельським коміте-
том виступив центральний банк багамських островів. Засідання групи за-
звичай проводяться один раз в рік. у структурі OGBS діє робоча група з роз-
робки міжнародних стандартів регулювання діяльності трастів і керуючих 
компаній. у 2011 р. у зв’язку з розширенням сфери свого регулювання оф-
шорна група банківських наглядових органів змінила найменування і в даний 
час називається група наглядових органів міжнародних фінансових центрів 
міжнародне співробітницта в розробці і реалізації міжнародних стандартів 
транскордонного банківського нагляду. важливість швидкого та надійного 
здійснення розрахунків у сучасних умовах важко переоцінити.
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Можна без перебільшення стверджувати, що від функціонування роз-
рахункових механізмів (техніку переказу коштів з рахунку на рахунок у ши-
рокому розумінні цього слова) залежить нормальне функціонування між-
народної банківської системи. З цією метою банк міжнародних розрахунків 
створив у базелі спеціальний регулятивний комітет із платіжних систем 
та розрахунків (Basle Committee on Payments and Settlement Systems). Ha 
сьогоднішній день він розробив більш ніж 20 документів, зокрема рекомен-
дації щодо розрахунків з фінансовими деривативами, врахування системних 
ризиків у угодах з цінними паперами та іноземними валютами, механізмів 
переказу великих платежів між центральними банками тощо. серед числен-
них наробок комітету слід виокремити документ, який називається «осно-
воположні принципи функціонування системно важливих платіжних сис-
тем». 

сучасні міжнародна банківська система включає в себе не тільки ви-
ключно міжнародні банківські установи. Недержавні міжнародні організації 
та так звані параорганізації, які немаючі статусу суб’єктів міжнародного 
права, здійснюють значний вплив на діяльність міжнародних банків роз-
робляють і поступово вводять в діяльність банків нові стандарти, технології, 
вимоги. це і «товариство міждержавних міжбанківських фінансових теле-
комунікацій» (SWIFT), паризький та лондонський клуби кредиторів, «гру-
па семи», ФатФ. 

в межах інституційних засад міжнародного співробітництва в боротьбі 
з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, окреме місце займає 
«група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів» – 
ФатФ [14]. аналіз історії її створення, правові підстави діяльності, форми 
прийняття рішень, контроль за їх виконанням, заходи впливу тощо мають 
науковий і практичний інтерес, принаймні, у 2 – х напрямках: а) впливу на 
багатосторонній правотворчий процес недержавних акторів і б) нові форми 
регулювання міжнародної банківської діяльності. 

у липні 1989 р. на нараді голів держав та урядів «сімки» в парижі було 
прийнято рішення про створення спеціального органу «для оцінки поточних 
результатів співпраці з метою запобігання використання банківської системи 
і фінансових установ для відмивання доходів та розгляду можливості при-
йняття додаткових превентивних заходів у даній області». англійською цей 
орган отримав назву «Financial Action Task Force on Money Laundering» 
(FATF). 

На даний час сорок рекомендацій ФатФ у поєднанні з дев’ятьма спе-
ціальними рекомендаціями по боротьбі з фінансуванням тероризму (8 спе-
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ціальних рекомендацій, прийнятих у 2001 р. та доповнених у 2004 р. 9 – ою 
спеціальною рекомендацією) становлять собою набір мінімальних стандар-
тів, застосування яких необхідне для успішної протидії відмиванню доходів 
та фінансуванню тероризму. рекомендації ФатФ включають заходи, що 
передбачають: а) кримінальне переслідування відповідних дій, б) організа-
цію превентивного контролю у фінансових установах та деяких інших 
структурах, в) створення підрозділів фінансової розвідки й г) міжнародне 
співробітництво компетентних органів. 

Не маючи статусу міжнародного правового акту, рекомендації на прак-
тиці отримали загальне визнання як універсальні міжнародні стандарти пвд/
Фт. Зокрема, резолюція рб ооН 1617 (2005), яка має обов’язковий характер 
для усіх держав – членів ооН, включає положення щодо виконання держа-
вами 40+9 рекомендацій ФатФ .

оцінюючи ефективність програм МвФ по боротьбі з відмиванням гро-
шей та протидії фінансування тероризму виконавчі директори Фонду під-
креслили в подальшому необхідність узгоджувати з ФатФ методологію 
проведення оцінок та критеріїв виконання державами програм по боротьбі 
з відмиванням брудних коштів. 

паризький і лондонський клуби кредиторів є провідними міжнародни-
ми фінансовими об’єднаннями. паризький клуб кредиторів – це об’єднання 
країн – кредиторів, лідерів світової економіки, створене в 1956 р. для обго-
ворення та регулювання проблем заборгованості суверенних держав [15]. 
він працює за двома напрямками: видача кредитів країнам, що розвивають-
ся; реструктуризація наявної заборгованості. ініціатором створення паризь-
кого клубу виступила Франція. об’єднання було створено в 1956 році, коли 
аргентина погодилася зустрітися зі своїми позичальниками в парижі. голо-
вна задача, яку вирішує паризький клуб кредиторів в даний час – це реструк-
туризація заборгованості країн. За роки існування у рамках паризького 
клубу було досягнуто близько 400 угод з різними країнами – боржниками.. 
Загальна сума врегульованого зовнішнього державного боргу різних країн 
склала близько 500 мільярдів доларів сШа.

ця параорганізація сформувалася на основі нерегулярних нарад пред-
ставників розвинених країн-кредиторів при виникненні проблем з погашен-
ням заборгованості країнами-боржниками. регулярний характер діяльності 
і постійне місце розташування паризький клуб придбав з 1978 р. під час 
переговорів з проблеми заборгованості найменш розвинених країн, що від-
бувалися в парижі під егідою юНктад (конференція ооН з торгівлі і роз-
витку).
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оскільки паризький клуб не має фіксованого членства, в переговорно-
му процесі в рамках клубу може брати участь будь-яка держава-кредитор, 
що є власником зобов’язань боргів, по яким може знадобитися перегляд умов 
погашення. більшу частину позик і кредитів , країни, що розвиваються, 
а також країни центральної і східної Європи отримують від країн – членів 
організації економічного співробітництва і розвитку (оеср) , тому останні 
майже завжди беруть участь у таких переговорах. серед інших традиційних 
учасників переговорів у паризькому клубі слід назвати МвФ, світовий банк, 
конференцію ооН з торгівлі і розвитку (юНктад) та країну-боржника, 
яка звернулася з проханням про перегляд заборгованості. особливістю 
структурної організації паризького клубу є те, що він являє собою збори 
представників незалежних держборжників. На цих зборах головує посадова 
особа державного казначейства Франції.

традиційно методи і процедури діяльності клубу ніколи офіційно не 
оформлювалися у вигляді якої-небудь документації. Згідно з умовами, па-
ризький клуб кредиторів погоджується на переоформлення боргу країни-
боржника лише в тому випадку, якщо в цій країні здійснюється програма, 
яка підтримується МвФ в рамках відповідного механізму верхніх кредитних 
траншів. будь-яке рішення, яке приймається паризьким клубом кредиторів 
щодо позики країни-кредитора, повинні ґрунтуватися на оцінці конкретної 
економічної та фінансової ситуації в даній країні. 

у 1976 р. було утворене міжнародне неформальне об’єднання представ-
ників приватних найбільших комерційних банків і фінансових інститутів. 
Метою зазначенного об’єднання стало вирішення проблем, що виникають 
у зв’язку з неспроможністю країн регулярно погашати платежі по зовнішній 
заборгованості. оскільки такі переговори проходять у лондоні, то клуб 
і отримав назву «лондонський клуб». в його рамках і за його правилами 
обговорюються і приймаються рішення про порядок реструктуризації, по-
гашення і обслуговування зовнішніх державних боргів приватним комерцій-
ним банкам і фінансовим інститутам. членство в клубі умовне. він не має 
будь-якої організаційної структури і зазвичай збирається у складі банків, що 
мають найбільш великі вимоги до країни-боржника, чия справа вони роз-
глядають. в рамках клубу за результатами переговорів приймаються рішен-
ня, які стосуються двосторонніх відносин з боржником. борги лондонсько-
му клубу – комерційна таємниця. всі угоди – джентльменські, тобто усні. 
органом, якій представляє інтереси банків-кредиторів, є банківський кон-
сультативний комітет (бкк) у складі тих банків, на які припадає максималь-
на частина боргу цієї країни. до складу банківського консультативного ко-
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мітету входять представники не більше 15 банків. угода, досягнута між 
країною-боржником і банківським консультативним комітетом, має отрима-
ти підтримку банків, на які припадає 90–95 % непогашених зобов’язань 
боржника, і лише тоді угода може бути підписана. умовою укладання угоди 
є прийняття країною-боржником програми МвФ щодо структурної пере-
будови економіки і проведення економічних реформ.

комітет з питань глобальної фінансової системи цей орган нещодавно 
створено на базі комітету з євровалют – постійно діючого з 1971 р. органу 
«групи 10». у функції постійного комітету з євровалют входили вивчення 
та розробка рекомендацій щодо поліпшення банківського регулювання рин-
ку євровалют. його рекомендації, зокрема, стосувалися удосконалення ста-
тистики фінансових деривативів, урахування ризиків тощо. регулярного та 
комплексного моніторингу процесів, які відбуваються на фінансових ринках, 
сприяти формуванню стабільних та ефективно функціонуючих фінансових 
ринків і систем шляхом аналізу альтернативних підходів до вироблення від-
повідної політики. безпосередньо питаннями валютно-фінансових відносин 
у Міжнародній торговельній палаті (International Chamber of Commerce) за-
ймаються дві спеціалізовані комісії – комісія з фінансових послуг та стра-
хування і комісія з техніки банківських операцій. комісія з фінансових по-
слуг та страхування являє собою міжгалузеву інституцію, діяльність якої 
спрямована головним чином на усунення бар’єрів для операцій на міжна-
родному ринку фінансових послуг, у тому числі шляхом участі у вироблен-
ні ефективних систем нагляду та саморегулювання ринку (тобто регулюван-
ня відповідної діяльності самими учасниками ринку фінансових послуг без 
втручання з боку держави). На практиці комісія формулює позицію Між-
народної торговельної палати з ключових питань розвитку сектора фінансо-
вих послуг та його регулювання і подає відповідні документи Міжнародно-
му валютному фонду, світовій організації торгівлі, Європейській комісії, 
всесвітньому банку та організації об’єднаних Націй. до складу комісії 
входять продавці та покупці фінансових і страхових послуг, фінансові та 
страхові посередники, що дає їй можливість впливати на політику міжна-
родної спільноти на відповідному ринку. діяльність комісії з техніки бан-
ківських операцій має на меті: розробку нових уніфікованих правил; онов-
лення уніфікованих правил для документарних акредитивів та інкасо; пере-
гляд банківських процедур для запровадження технологій автоматизованої 
обробки даних тощо.

свій внесок в розвиток міжнародної банківської системи також здійснює 
Міжнародна торгова палата. розрахункові операції між банками регламен-
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туються сводами правил та звичаїв, кодифікованих Міжнародною торговою 
палатою. Міжнародна торговельна палата розробила низку документів, які 
фактично визначають стандарти здійснення певних операцій. це насамперед 
уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів; уніфіковані 
правила з інкасування товарних документів та ін. 

сьогодні, вирішення кола питань, які постають в процесі міжнародного 
банківського співробітництва не тільки збільшує число акторів міжнародної 
банківської системи, а і поширює сферу їх діяльності, змінює їх структури, 
форми і методи діяльності. і це є постійний . об’єктивний процес, невід’ємна 
частина розвитку міжнародної системи в цілому.
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о. п. радчук1

деЯкі питАннЯ регулЮвАннЯ роЗірвАннЯ 
шлЮбів у міжнАродному привАтному прАві

певна частина зареєстрованих сімей не витримують випробування ча-
сом, розпадаються за обопільною ініціативою або за заявою одного із по-
дружжя. історично людство пройшло від взаємного розлучення до розірван-
ня шлюбу, крім того, у встановлених випадках суди та інші компетентні 
органи можуть приймати рішення про скасування шлюбів.

виділяють декілька рівнів подружніх взаємовідносин, де відбуваються 
конфлікти: психофізіологічний рівень, де проявляється дисгармонія в сек-
суальному житті; психологічний рівень, коли в сім’ї створюється нездоровий 
клімат, що проявляється в сварках, взаємних претензіях; соціально-рольовий 
рівень, коли встановлюються порушення у розподілі сімейно-побутового 
навантаження; соціально-культурний рівень, коли подружжя не розуміє один 
одного, не має взаємного інтересу до спілкування.

причини, що призвели до конфліктів на тому чи іншому рівні, можуть 
бути різноманітними. вони можуть виникнути уже безпосередньо у шлюбі, 
під час спільного життя та ведення господарства, або ті, що об’єктивно існу-
вали ще до створенні сім’ї. останні називають факторами ризику, тому що 
вони несуть у собі небезпеку шлюбу, їх пов’язують не тільки з особистістю 
людини, але і з її походженням, вихованням. Можна вказати основні фактори 
ризику: велика різниця в освіті та у віці подружжя; схильність до вживання 
алкоголю; легковажне ставлення до шлюбу; можливість скорого народження 
дитини; малий термін знайомства; різке неприйняття батьками іншого по-
дружжя; шлюб без взаємної згоди та за примусом. всі ці фактори дають про 
себе знати одразу після укладення шлюбу та часто приводять до розлучення.

суспільство повинно виховувати молодих людей більш уважно ставитись 
до укладення шлюбу, створювати необхідну мотивацію для того, щоб уже 

1  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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попередньо наречений та наречена зрозуміли свої подружні ролі та спільні 
цілі їх сім’ї. ця проблема набула актуальності, а враховуючи кількість змі-
шаних шлюбів, можна вказати на міжнародний характер цієї проблеми. 
Законодавство різних країн свідчить про велику кількість колізій у цій галу-
зі. так, цілий ряд держав зберегли заборону на розлучення (парагвай, ар-
гентина). інші допускають розлучення за умови наявності обмеженого та 
чітко встановленого кола підстав, правда, без взаємної згоди подружжя 
на розлучення (італія, великобританія). у великобританії суд при цьому 
повинен встановити чи можливе збереження сім’ї і якщо на будь-якій стадії 
судового розгляду стане зрозумілим, що з’являється можливість примирен-
ня та воз’єднання, то суд припиняє процес на строк, який визначить необ-
хідним для спроби такого примирення сторін. у данії та Норвeгії шлюб 
припиняється за рішенням короля або адміністративного органу; в ірландії 
та канадській провінції квебек – за рішенням парламенту. окремі країни 
надають судам право узаконювати роздільне проживання, коли шлюб про-
довжує існувати, але більшість шлюбних відносин припиняється. у разі 
винесення такого рішення, суд врегульовує майнові права подружжя, вирішує 
питання опіки, а також і деякі інші питання, пов’язані зі шлюбом, включа-
ючи матеріальну підтримку неповнолітніх дітей та одного із подружжя. рі-
шення про встановлення режиму роздільного проживання виноситься на 
термін до трьох років або без його обмеження. воно припиняє діяти в силу 
закону або сплину терміну, протягом якого воно діяло. будь-хто із подружжя 
може вимагати розлучення, якщо сторони за цей час не помирились, або 
припинення режиму роздільного проживання.

взагалі, у більшості випадків неможливо розлучитись з іноземцем без 
врахування одночасно двох правопорядків – чоловіка та дружини. Законодав-
ством ряду країн передбачена можливість позасудового розлучення за взаємною 
згодою сторін. Якщо в іноземній державі не передбачено позасудовий поря-
док розлучення, то, звичайно, це не можна буде вчинити в рацсах україни. 
колізії в законодавстві різних країн можуть привести до колізії колізій, коли роз-
лучення визнається в одній державі, а в іншій воно не визнається. ця ситуація 
веде до сімейних відносин, які часто називають такими, що шкутильгають.

деякі держави встановили перелік підстав для розлучення, де знайшла 
місце і така підстава як взаємна згода на розлучення (Німеччина, бельгія, 
данія та інші). Мале число країн допускає розлучення без зазначення осо-
бливих, визначених законом підстав. саме так в україні дуже легко розлу-
читися, а суду достатньо буде для прийняття рішення про розлучення вка-
зати на таку причину, як не зійшлися характерами.
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підстави розлучення змінювались за час розвитку суспільства, але 
завжди вони були визначені чинним законодавством або традиціями, що 
склались на встановлений період. підстави поділялись на групи: об’єктивні, 
тобто такі, що не залежали від подружжя та суб’єктивні, що повністю за-
лежали від волі сторін. до об’єктивних обставин відносяться: зникнення 
одного подружжя безвісти або взяття в полон; нездатність подружжя до 
подружнього співжиття, за умови, що ця обставина була невідома до укла-
дення шлюбу; заразна хвороба одного із подружжя; державна зрада; втра-
та розуму тощо. суб’єктивні обставини припинення шлюбу можуть бути 
такі: перелюбство та обставини, що аналогічні перелюбству (сучасною 
мовою скоріше говорять про подружню невірність або зраду): втрата на-
реченою цноти до шлюбу; дошлюбна вагітність нареченою не від нарече-
ного; вступ в монастир одним із подружжя; нездатність чоловіка утриму-
вати сім’ю внаслідок голоду; систематичне переслідування чоловіком 
своєї дружини; неприязні відносини між родичами подружжя; відсут-
ність розуміння між подружжям; взаємне бажання подружжя про розлу-
чення. цей перелік підстав розлучення не є повним, але він скоріше харак-
терний для нашої країни.

Наприклад, у штаті огайо існує 11 окремих причин для розірвання 
шлюбу: будь-яка із сторін має під час перебування у даному шлюбі іншого 
чоловіка або іншу жінку з яким або з якою вона перебувала також у шлюбі, 
і щодо якої порушено справу про розлучення (бігамія); добровільна відсут-
ність протилежної сторони протягом року або довше; адюльтер (подружня 
зрада); несумісність характерів якщо цього не заперечує інша сторона; над-
звичайна жорстокість; шахрайський шлюбний контракт; серйозне нехтуван-
ня своїми обов’язками; хронічний алкоголізм; ув’язнення іншої сторони; 
одержання розлучення поза межами штату огайо, наприклад, «швидкого» 
мексиканського розлучення, за яким особа звільняється від виконання шлюб-
них обов’язків, але особа, яка залишається в штаті огайо – ні; роздільне 
проживання протягом одного року [1]. 

в Японії так і в китаї, розлучення не тільки дозволяється, але й прямо 
пропонується за певних обставин, наприклад, у випадку спроби вбивства, 
побиття батьків та інших близьких родичів чоловіка або дружини. таким 
чином ця справа не тільки однієї сім’ї але і всієї родини, а тому розлучення 
з ініціативи чоловіка або дружини вимагало згоду батьків і того й іншого. 
батьки повинні були підписати спеціальний документ, де визначалися на-
слідки такого розлучення. перелік обставин для розлучення, був значно 
ширший у чоловіка, ніж у дружини. остатня мала право на розлучення лише 
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у разі тривалого, протягом п’яти років, безвісної відсутності чоловіка або 
тяжкого образи чоловіком її батьків.

вищеперераховані підстави для розлучення були визначені церквою, 
світськими законами або звичаями, що домінували у суспільстві. там же 
закріплювалась процедура розлучення в залежності від встановленої під-
стави. цікавий приклад описав М. горчаков про хід розлучення за підставою 
перелюбства. визначено 3 етапи процесу розлучення. На першому етапі 
ображена сторона подавала до управління єпархією відповідний позов, 
сплачуючи при цьому гербовий збір та інші мита. другий етап характеризу-
вався тим, що священних приходу до якого належало подружжя, проводив 
умовляння зберегти сім’ю, правда, це рідко приносило бажаний результат. 
третій етап передбачав доведення факту перелюбства відповідними доказа-
ми: показання свідків, народження дітей у відсутність батька, листи тощо. 
четвертий етап вів до розірвання шлюбу. Наслідки розриву шлюбу були 
помітні на п’ятому етапі такого процесу розірвання шлюбу, винувата сторо-
на несла встановлене покарання [2].

Мусульманське суспільство надає значно менше причин для розлучення, 
особливо, коли мова йде про жінок. чоловік який є повнолітнім та повністю 
дієздатним може у будь-який час за власним бажанням розлучитися з дру-
жиною (Єгипет, сирія, Ємен, ірак, йорданія). правда, ряд мусульманських 
країн передбачають розлучення за взаємною згодою подружжя на підставі 
договору або рішення суду. підставами для розірвання шлюбу мусульманське 
законодавство називає: хвороба чи фізичні вади одного із подружжя; кон-
флікт між подружжям; подружня зрада; нанесення моральної шкоди одним 
із подружжя іншому; неспроможність утримувати чоловіком всіх жінок; 
реєстрація нового шлюбу без згоди; невідомість місцезнаходження чоловіка; 
жорстоке поводження в сім’ї; значно гірше ставлення до однієї дружини 
порівняно з іншими; засудження до відбування покарання в установах за-
критого типу тощо.

Мусульманське право містить підхід до розлучення, що ґрунтуються на 
релігійно-правових джерелах – корані та сунні. передує розлученню при-
мирення сторін, але якщо воно не дало результатів, то тоді відбувається 
припинення шлюбу. коран не розглядає розлучення як гріх, а, скоріше, як 
милість аллаха людям провести розлучення. ініціаторами можуть виступа-
ти як чоловіки так і жінки, а том це веде до різних способів розлучення. 

у світі встановлено ще багато відмінностей щодо підстав розлучення та 
його процедури. колізійне регулювання питань розлучення також суттєво 
відрізняється. Ми можемо знайти прив’язку до закону місця проживання або 
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перебування, закону громадянства чоловіка, закону країни суду, особистого 
закону подружжя, до права, що встановлює загальні підстави шлюбу і т.п. 
у багатьох країнах названі прив’язки доповнюють одна одну: якщо у по-
дружжя немає спільного громадянства (особисті закони не співпадають), 
тоді застосовують закон спільного місця проживання у конкретний період 
часу, або за його відсутності, правопорядок останнього спільного місця про-
живання, якщо у подружжя не співпадає ні громадянство, ні місце прожи-
вання, тоді застосовують закон суду.

одне із головних питань, що потребує вирішення, до якого суду необ-
хідно звернутись, якщо мова іде про судовий порядок розірвання шлюбу. 
основними прив’язками є спільний закон громадянства або спільне місце 
проживання подружжя, визначені законом україни «про міжнародне при-
ватне право», що можуть бути уточнені та деталізовані двосторонніми та 
багатосторонніми угодами про правову допомогу у сімейних та цивільних 
справах. такі договори передбачають різні правила визначення підсудності 
справ про розірвання шлюбів у залежності від особливостей законодавства, 
традицій та впливу релігії у країнах, що підписали договір. Необхідно за-
значити і таке, що україні на сьогоднішній день не має таких договорів із 
значною кількістю держав, а тому це значно ускладнює правову роботу між 
суб’єктами різної громадянської належності.

у деяких випадках чинне законодавство вимагає застосування інозем-
ного права і це є обов’язок всіх державних органів україни, які мають повно-
важення вирішувати питання про право, що підлягає застосуванню (ст. 4 
Закону україни «про міжнародне приватне право»). категорично не можна 
погодитись зі твердженням, що опубліковано в пресі, про те «обов’язок до-
ведення застосування норм іноземного законодавства належить відповіда-
чеві. відповідач має обґрунтувати свою позицію, надавши належно засвід-
чені акти іноземного законодавства, що регулюють відповідні правовідно-
сини, офіційне тлумачення норм іноземного права, практику застосування 
і доктрину відповідної іноземної держави» [3]. особи, які беруть участь 
у справі, мають право подавати документи, що підтверджують зміст норм 
права іноземної держави, на які вони посилаються в обґрунтуванні своїх 
вимог або заперечень, іншим чином сприяти суду чи іншому органу, у вста-
новленні змісту цих норм (ст. 8 Закону україни «про міжнародне приватне 
право»). спеціального засвідчення для іноземних нормативних актів не 
вимагається, бажано пред’явлення офіційного видання, де міститься такий 
нормативний акт на який посилається одна із сторін договору. це не стосу-
ється подачі до суду документів, що видані уповноваженими органами іно-
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земних держав. документи будуть визнаватись дійсними в україні лише за 
умови їх консульської легалізації, якщо інший порядок не передбачено за-
коном або договором україни ( ст. 13 Закону україни «про міжнародне 
приватне право»).

Значні розбіжності колізійно-правового регулювання розірвання шлюбів 
у різних країнах можуть вплинути на виникнення проблеми зворотного від-
силання, коли право країни суду відсилає до права іншої держави (не тільки 
матеріального але і колізійного), а колізійні норми такої держави знову від-
силають до права країни суду. існують різні підходи до вирішення проблеми 
зворотного відсилання, та в цілому вона приймається.

правові засади визнання та приведення до виконання рішень іноземних 
судів визначаються розділом VIII цпк україни. За загальним правилом, 
будь – які рішення іноземних судів, в тому числі за сімейними справами, 
визнаються та виконуються в україні, якщо їх визнання та виконання перед-
бачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана верхо-
вною радою україни, або за принципом взаємності. 

рішення іноземних судів про розірвання шлюбу за своїм характером не 
потребують приведення до виконання, достатньо простого визнання. при 
цьому важливим є те, що це рішення винесено у відповідності до іноземно-
го закону компетентним судом та за умови дотримання строків пред’явлення 
рішення іноземного суду. 

деколи суттєві розходження в законодавстві різних правових систем, що 
регулюють розлучення, створюють певні труднощі у визнанні розірвання 
шлюбу, що мало місце за кордоном. кожна держава встановлює та захищає 
свої власні інтереси у сфері сімейних відносин, включаючи сім’ї за участю 
іноземного учасника. Захист таких змішаних шлюбів та інтересів їх учасни-
ків проявляється у чималій кількості односторонніх колізійних норм (колі-
зійні норми про укладення та розірвання шлюбу з іноземним елементом). 
З метою подолання колізії законів держави встановлюють загальновизнаний 
порядок визнання розлучень, що вчинені на території іншої держави.

велике число країн розробило та підписало гаазьку конвенцію gро ви-
знання розлучень та рішень про роздільне проживання подружжя 1970 року. 
україна поки не приймає участь у цій конвенції. багато позитивних положень 
містить вказана конвенція, а саме: правило, що заперечує суду держави де 
вирішується питання визнання розірвання шлюбу, відмовляти у визнанні роз-
лучення по причині того, що за правом такої держави або правом іншої 
держави визнання розірвання такого шлюбу не допускається або по при-
чині невідповідності застосованого права з правилами міжнародного при-
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ватного права в цій державі; дається визначення поняття «звичайне місце 
проживання»; вказується на можливість застосування у цій сфері вибору 
правових норм та застосування найбільш сприятливих; дається вирішення 
питання про те, як вирішити відсилання до права держави з багатьма право-
вими системами тощо. компетентним органам україни, на нашу думку, слід 
уважно вивчити цю конвенцію та можливість приєднання до неї, зокрема 
і тому, що все більше шлюбів укладаються та розпадаються за участю укра-
їнських громадян.

Мінська конвенція про правову допомогу в цивільних, сімейних та кри-
мінальних справах 1993 р. вказує деякі колізійні прив’язки щодо вирішення 
питань про розірвання шлюбів (ст. 31, 32) та виходить із таких положень: по 
справам про розірвання шлюбів застосовується законодавство країни, гро-
мадянами якої є подружжя на момент подачі заяви; за умови різного грома-
дянства застосовується законодавство країни, установа якої розглядає спра-
ву про розірвання шлюбу; розглядати справи про розірвання шлюбу компе-
тентні установи країн, громадянами яких є подружжя на момент подачі 
заяви; якщо на момент подачі заяви обидва подружжя проживають на тери-
торії іншої держави, то розглядати справу про розірвання шлюбу компетент-
ні також і установи цієї країни, тобто подружжя може звертатися і в суд цієї 
держави; якщо подружжя є громадянами різних держав, справу про розлу-
чення компетентні розглядати установи держави, на території її якої про-
живають обидва подружжя; якщо подружжя проживають на території різних 
держав, розглядати справи про розірвання шлюбу компетентні установи обох 
держав, на території яких вони проживають.

практика застосування ст. 29 Мінської конвенції стала предметом тлу-
мачення економічного суду сНд. попередньо виникла така ситуація. На 
території узбекистану постійно мешкала громадянка росії, яка подала позов 
у суд заяву про розірвання шлюбу з іншим громадянином росії. суд на під-
ставі сімейного та цивільно-процесуального кодексів узбекистану прийняв 
рішення про розірвання шлюбу, а також визначено, що малолітній син за-
лишається проживати з матір’ю. 

економічний суд сНд прийшов до висновку про те, що незалежно від 
того, компетентний суд якої держави – учасника конвенції розглядає справу 
про розірвання шлюбу між подружжям, які є громадянами однієї держави, 
суд держави їх громадянства або суд іншої держави, де вони проживають, 
він повинен вирішити питання про умови та порядок розлучення на під-
ставі законодавства про шлюб та сім’ю тієї держави, громадянами якої 
є обидва подружжя, і посилатись у своєму рішенні на матеріально-правову 
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норму цієї держави. було вказано на те, що суперечать конвенції ті рішення 
судів, що були винесені на підставі власного закону [4]. 

процедура розлучення також має свої особливості. в україні розірвання 
шлюбу здійснюється на підставі таких документів: спільної заяви про роз-
лучення; заяви одного із подружжя, які направляються органу раксу або до 
суду. крім питання про розлучення вирішуються проблеми пов’язані з дітьми 
(де будуть проживати діти, аліментні виплати) та матеріальні вимоги 
щодо розділу майна. правові наслідки шлюбу визнаються за ст. 60 Закону 
україни «про міжнародне приватне право» за спільним особистим законом 
подружжя, а за його відсутності – правом держави, у якій подружжя мало 
останнє спільне місце проживання, за умови, що хоча б один із подружжя 
все ще має місце проживання у цій державі, а за відсутності такого – правом, 
з яким обидва з подружжя мають найбільш тісний зв’язок.

На відміну від українського закону в більшості країн світу передбачено 
тільки судовий порядок розірвання шлюбу. крім цього, інтереси подружжя 
повинен захищати адвокат, деколи і не один. процес розлучення може про-
ходити декілька стадій, необхідно встановлювати ті факти, що дозволять 
суду прийняти рішення про розлучення тощо. 

складність розлучення розглянемо на прикладі законодавства греції, де 
існують декілька видів розлучень. Не має значення де цей шлюб був зареє-
стрований у церкві або Муніципалітеті, безпосередньо в греції або в іншій 
країні. самий простий спосіб розлучення за взаємною згодою подружжя. 
пара може користуватися послугами лише одного адвоката та вся процеду-
ра займе приблизно один рік. На першому судовому засіданні сторони за-
являють про свої наміри розірвати шлюб, та особиста участь не 
є обов’язковою, тому що їх інтереси може представити адвокат на підставі 
довіреностей, оформлених у нотаріуса. друге слухання може відбутися не 
раніше 6 місяців після першого, де приймається рішення про розлучення, за 
умови наявності письмової відмови від апеляції сторін.

Шлюб, що зареєстрований у церкві необхідно попередньо розірвати 
в церковних органах, а потім факт розлучення реєструється знову ж таки 
в Муніципалітеті. Ще одним видом розлучення є розлучення після двох ро-
ків роздільного проживання. саме тут необхідно довести факт роздільного 
проживання подружжя показами свідків, або іншими доказами.

Найбільш складним розлученням є розлучення з розбіжностями. при 
цьому адвокат подає заяву про розлучення від свого клієнта до суду, а судо-
вий виконавець запрошує на суд іншу сторону. На суді інтереси кожної із 
сторін представляє свій адвокат. Якщо досягнуто рішення про розлучення, 



147

то обов’язково обговорюється на чию користь таке рішення (можливість 
утримання одного із колишнього подружжя).

Ще складнішим стає розлучення із іноземним учасником за умови ви-
рішення питань пов’язаних із розділом майна у зв’язку з тим, що між сто-
ронами може бути наявний спір, проживання подружжя в різних країнах, 
наявністю майна в різних країнах. це викликано тим, що потрібно провести 
переклад та легалізація великої кількості документів. Має складнощі розділ 
нерухомого майна, яке, як правило, є неподільним. для поділу застосовують 
закон місця знаходження та реєстрації нерухомості. 

Зарубіжні розлучення можуть встати перед проблемою – публічне за-
стереження. Застосування застереження повністю залежить від суду, що роз-
глядає цю справу. Мова йде про колізії між іноземним правом, вибраним за 
колізійною кормою, та правом країни суду. в окремих державах нерозірван-
ня шлюбу є основою публічного порядку, тому не допускається розлучення 
за особистим законом подружжя, якщо він заборонений в країні суду. 

крім цього виникає проблема обходу закону, коли подружжя шукають 
закон, що дозволяє отримати взагалі розлучення або розлучення буде більш 
простим. Наприклад, подружня пара виїхала із парагваю в іншу країну, на-
була там громадянства, розлучилася та повернулась до парагваю та набула 
повторно громадянство країни. таким чином, вони обійшли заборону роз-
лучення в парагваї. Є країни, або окремі території, де розлучення можна 
пройти за скороченою процедурою, зокрема штат алабама в сШа деколи 
називають «шлюборозлучним млином».

певну складність має питання в визнанні в україні здійсненного за 
кордоном розлучення між українськими громадянами або змішаного шлюбу 
за участю громадянина україни. визнання такого розлучення буде перед-
бачати встановлення факту відповідності цього законодавству країни їх 
проживання. у деяких випадках допускається так звана консульська фор-
ма розірвання шлюбу, коли обидва із подружжя є громадянами однієї дер-
жави, консул якої і вчиняє відповідний акт.

у той же час розірвання шлюбів між іноземними громадянами, яке вчи-
нене за межами україни на підставі законодавства відповідних держав, ви-
знається дійсним в україні. документи, що видані іноземцям в посвідчен-
ня розлучення, здійсненного за законами відповідних держав, визнаються 
дійсними в україні. 

у результаті проведеного аналізу літератури та практики застосування 
чинного законодавства багатьох країн можна зробити висновки про актуальність 
цієї теми. Законодавче регулювання потребує подальшого вдосконалення, осо-
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бливо тих питань, що пов’язані з визначенням кола безумовних причин для ро-
зірвання шлюбу, поданням доказів до суду, забезпечення захисту прав кожного 
із подружжя тощо. суди та інші компетентні органи повинні детальніше визна-
чати подальші дії подружжя, що має дітей щодо їх виховання та утримання, 
в першу чергу тоді, якщо вони будуть проживати в різних державах. 
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в. Ю. полатай1

АрбітрАжні угоди  в міжнАродному 
комерЦіЙному АрбітрАжі

Міжнародний комерційний арбітраж є механізмом, який дозволяє вре-
гулювати спори, що виникають між учасниками міжнародного комерційно-
го обігу. у світі не існує якогось загального суду який дозволив би розгля-
дати ці спори. більше того, не існує загального права, яке б регулювалоб ті 
чи інші міжнародні комерційні відносини. і тим більше не існує загального 
для всіх процесуального регламенту, який дозволив би здійснювати право-
суддя. сама природа міжнародних комерційних відносин яка базується на 
рівності сторін, договірних засадах таких відносин та власне на свободі 
договору, спричинила виникнення системи міжнародних комерційних арбі-
тражів, які на відміну від системи державних та міждержавних судових 
установ базуються на волі сторін, договірних засадах. 

Міжнародні комерційні арбітражі на відміну від державних судів фор-
муються на договірній основі, сторони можуть обирати арбітрів (арбі-

1   кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Національ-
ного юридичногоуніверситету імені Ярослава Мудрого.
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тра) який взагалі може бути не юристом, а спеціалістом в тому чи іншому 
господарському напрямку, сторони взагалі можуть виключити спір з під дії 
права і вирішити його по справедливості (exaequo et bono) [1]

«арбітраж є засобом, за допомогою якого вирішуються спори з викорис-
танням процедури про яку домовились сторони контракту. арбітражне рішен-
ня є обов’язковим для сторін, має силу закону та може бути виконаним шляхом 
подібним для виконання судового рішення. арбітраж в теперішній час став 
основним способом врегулювання міжнародних комерційних спорів» [2].

виходячи з вищевказаного, арбітраж можливий тільки за наявності до-
бровільного погодження сторін пору, на підставі арбітражної угоди.

арбітражні угоди відіграють ключову роль в арбітражному судочинстві. 
вони є власне початком міжнародного комерційного арбітражу і в залежнос-
ті від їх змісту буде здійснюватись арбітражний розгляд. 

Загалом існує декілька підходів до правової природи арбітражних угод 
та їх видів. в україні, відповідно до законодавства, фактично виокремлюють 
два види: арбітражне застереження та арбітражна угода. при цьому, ст. 7 
Закону україни «про міжнародний комерційний арбітраж» [3] непов’язує 
арбітраж тільки з договірними відносинами. в ч. 1 ст. 7 вказаного закону 
зазначається, що арбітражна угода – це угода сторін про передачу до арбі-
тражу всіх або певних спорів, які виникли, або можуть виникнути між ними 
в зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, 
чи мають вони договірний характер чи ні.

в зв’язку з цим, закон і розрізняє арбітражне застереження в контракті 
або окрему угоду. при цьому, арбітражне застереження є «контрактною» 
формою арбітражної угоди, а окрема арбітражна угода може укладатися між 
сторонами, які вирішили передати спір на розгляд певного арбітражу і при 
цьому ці сторони пов’язані між собою будь-якими правовідносинами, в тому 
числі і правовідносинами які грунтуються на багатьох договорах.

Загалом же відомі три види арбітражних угод: арбітражне застереження, 
третейський запис, арбітражний договір. 

під арбітражним застереженням розуміють арбітражну угоду, яка без-
посередньо міститься в умовах контракту, є його невід’ємною частиною 
і розповсюджує свою дію тільки на спори відносно цього контракту. вона ро-
биться під час укладання контракту, сторони заздалегідь знають, що спори 
за цим контрактом будуть розглядатись певним міжнародним комерційним 
арбітражем.

третейський запис – це арбітражна угода, яка укладається окремо від 
контракту. вона може бути укладена звичайно і під час складання контракта, 
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однак, як правило вона укладається після складання основного договору. 
підстави для такої «післяконтрактної» форми арбітражної угоди можуть 
бути різні: між сторонами виник або виникає спір і вони вирішили передати 
його на розгляд саме в арбітраж, між сторонами немає спору, але вони ро-
зуміють, що коли він виникне, то краще буде якщо він буде розглядатися 
фахівцями в тій чи іншій галузі – наприклад спеціалістами з іт технологій. 
Щоб потім, коли справа дійде до розгляду в суді, знову таки не довелося 
залучати експертів, оскільки судді не спеціалісти в даній галузі. Ну і звичай-
но, третейський запис робиться коли сторони в основному договорі не 
зробили арбітражного застереження, спір повинен розглядатися компетент-
ним державним судом, однак сторони просто не довіряють цьому суду.

арбітражний договір – укладається незалежно від того чи іншого до-
говору. розповсюджується на декілька контрактів або цілий ряд правовідно-
син які виникають чи будуть виникати між сторонами. в даному випадку 
укладання такого окремого і незалежного від конкретного контракту арбі-
тражного договору, поряд з чітким визначенням арбітражу, необхідно буде 
чітко вказувати ті правовідносини на які буде розповсюджуватись арбітраж-
на угода – окремий договір.

поряд з тим, що арбітражна угода має декілька видів, вчені – юристи, 
національне законодавство ст. 7, 16 Закону україни «про міжнародний ко-
мерційний арбітраж», міжнародне законодавство, а саме аналіз положень 
ст. 2, 5, 6 Нью-йоркської конвенції про визнання та приведення до виконан-
ня іноземних арбітражних рішень 1958 р. [4], говорить про те, що фактично 
всі види арбітражних угод ототожнюються. 

арбітражне застереження, третейський запис та арбітражний договір 
є передумовою для виникнення у сторін права на звернення до компетент-
ного арбітражу. Немає значення яку з вищезазначених видів арбітражної 
угоди оберуть сторони, головне, щоб ця угода стосувалася предмета спору, 
була чинною та погодженою між сторонами та чітко і однозначно визначала 
компетентний арбітраж, інституційні чи ad hoc. така воля сторін буде свід-
чити про обрання саме арбітражного способу вирішення спору.

арбітражна угода за своєю правовою природою є автономною по від-
ношенню до контракту чи спірних правовідносин. положення ч. 1 ст. 16 
Закону україни «про міжнародний комерційний арбітраж» вказує, що арбі-
траж не застереження, що є частиною договору, повинно трактуватися як 
угода, що не залежить від інших умов договору. винесення третейським 
судом рішення про недійсність договору не тягне за собою в силу закону 
недійсність арбітражного застереження.
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така автономність арбітражної угоди дає можливість сторонам спірних 
правовідносин мати гарантії того, що спір буде розглянуто у будь-якому ви-
падку саме арбітражем. оскільки наявність арбітражного застереження ро-
бить неможливим звернення до державних судових установ. На цих поло-
женнях базується Міжнародне законодавство, а саме типовий закон юНсі-
трал щодо міжнародного торгівельного арбітражу (ст. 8) [5]. 

Загалом усі базові положення міжнародного комерційного арбітражу 
виходять саме з арбітражної угоди. оскільки арбітражна угода є самостійним 
актом, навіть коли вона включається як арбітражне застереження до тексту 
основного контракту, на неї покладається не тільки попередня функція ви-
значення підсудності спору міжнародному комерційному арбітражу, а і по-
дальше вирішення цього спору і виконання арбітражного рішення.

Що стосується форми арбітражної угоди, то для того щоб майбутнє 
арбітражне рішення можна було виконати, а саме у виконанні полягає цін-
ність арбітражного рішення, така арбітражна угода повинна бути викладена 
у письмовій формі. це вимога ч. 2 ст. 7 Закону україни «про міжнародний 
комерційний арбітраж», ст. іі Нью-йоркської конвенції про визнання та 
приведення до виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р. і ст. 1 ар-
бітражного регламенту юНсітрал [6]. 

Зміст арбітражної угоди фактично може бути довільним, але виходячи 
з того, що потім на підставі цієї угоди арбітраж буде розглядати спір,а потім 
після винесення рішення його потрібно буде визнавати та звертати до ви-
конання можливо в іншій юрисдикції, арбітражна угода повинна міститі 
певні реквізити. вони викладені у ч. 1 ст 1 арбітражного регламенту юН-
сітрал:

*типове арбітражне застереження.
будь який спір, розбіжність або вимога, яка виникла з даного договору 

або стосується його, або його порушення, припинення або недійсності, під-
лягає розгляду в арбітражі відповідно до діючого в даний час арбітражного 
регламенту юНсітрал. 

примітка. сторони за бажанням можуть додати до цього:
а) компетентний орган … (назва установи або імя особи);
б) число арбітрів… (один або три);
с) місце арбітражу… (місто або країна);
д) мова (мови) арбітражного розгляду …
дане типове арбітражне застереження є більше прийнятним для арбі-

тражів ad hoc, оскільки вони не мають свого арбітражного регламенту 
і створювати такий регламент для розгляду одного спору недоцільно. при 
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підпорякуванні спору інституційним арбітражам, які мають свій регламент 
формулу цього арбітражного застереження теж можна використовувати. 
інституційні міжнародні комерційні арбітражі зі своїми регламентами, 
структурою та правилами є більш подібні до державних судових органів 
хоча в них, як і в арбітражах ad hoc сторони користуються автономією волі 
у виборі арбітражних процедур. 

взагалі вся процедура арбітражного розгляду базується на lex voluntatis 
яке як відомо, може бути обмежено тільки імперативними нормами або за-
стереженням про публічний порядок. 
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і. п. липко1

особливості проЦесу переклАду мАЙбутніХ 
ФАХівЦів у гАлуЗі міжнАродниХ відносин

На нинішньому етапі глобалізації випускники вищих навчальних за-
кладів україни безперечно мусять бути спроможними перекладати інозем-
ною (переважно англійською) мовою або з останньої тексти, що відносять-
ся до їх професійної сфери, проте проблеми методики формування такої 
спроможності досі є недостатньо розробленими, що й пояснює актуальність 

1  кандидат філологічних наук, завідувач кафедри іноземних мов № 2 Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
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цього дослідження. Як уже згадувалося в інших працях [4], сучасна методи-
ка навчання перекладу повинна спиратися на перевірені експериментальні 
дані, включаючи й ті, що стосуються стратегій, які вибирають студенти під 
час здійснення перекладу у процесі навчання, та факторів, які спричинюють 
такий вибір. одержання таких даних можливе лише за допомогою спеціаль-
них зрізів із використанням спеціально підготовлених матеріалів, структура 
яких відповідає попередньо сформульованій гіпотезі, та наперед визначених 
принципів аналізу текстів перекладу студентів. виходячи з цієї тези, ми роз-
робили план дослідження, метою якого було вивчення згаданих стратегій та 
чинників. результати такого дослідження можуть бути корисними для роз-
робки методики формування перекладацької компетентності майбутніх 
фахівців.

для реалізації згаданої мети необхідно було вирішити ряд завдань: ви-
значити зміст головних понять; запропонувати гіпотезу дослідження; ви-
брати спеціальність, в межах якої буде проводитися розвідка; обрати випро-
буваних; підібрати матеріал дослідження (текст оригіналу); запропонувати 
його для перекладу випробуваними; розробити параметри аналізу та здій-
снити його; одержати кількісні дані й знайти форму їх презентації; узагаль-
нити їх та накреслити перспективи подальшого дослідження. у наступному 
викладі стисло представлено результати розв’язання цих завдань. 

головним у нашому дослідженні є поняття «перекладацька стратегія», 
яке визначається різними авторами по-різному, наприклад, як процедури, що 
використовуються для розв’язання перекладацьких проблем [6, с. 599] чи як 
процедура, що включає обрання тексту оригіналу для подальшого перекла-
ду та розробку методу останнього [7, с. 240]. Залишаючи за рамками даної 
статті обговорення цих визначень, зауважимо, що вони не підходять для 
цілей нашої розвідки, а тому в її межах ми тлумачимо перекладацьку стра-
тегію як регулятивний принцип перекладу конкретного тексту оригіналу чи 
його фрагмента, розрізняючи поняття «глобальних» (що відносяться до 
тексту оригіналу загалом) та «локальних» (що стосуються лише окремих 
лексем чи фрагментів тексту оригіналу) стратегій. 

З-поміж глобальних стратегій у межах нашого дослідження ми обмеж-
имося лише вивченням співвідношення калькування та трансформації, які 
є протилежними за змістом і характеризують різні підходи до перекладу 
загалом. 

Зважаючи на різні тлумачення змісту терміна «калькування», які не 
є предметом нашого дослідження, для однозначності розуміння подальшого 
викладу доцільно зауважити, що в межах даної розвідки ми розглядаємо 
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калькування в інтерпретації л. М. черноватого [5], тобто як копіювання 
структури слова, словосполучення або речення мови оригіналу у мові пере-
кладу. важливим для розуміння цього терміна є усвідомлення рівневої при-
роди калькування, тобто можливість його застосування на різних мовних 
рівнях. Зокрема, коли калькування здійснюється на фонемно-графемному 
рівні, то його називають транскодуванням [2], що розпадається принаймні 
на чотири види: 1) транскрибування – копіюється звукова форма слова (на-
приклад: lightbox – лайтбокс); 2) транслітерування – копіюється графічна 
форма слова (наприклад: London – лондон); 3) змішане транскодування – 
копіюється почасти звукова, а частково – графічна форма слова (наприклад: 
i-phone – ай – фон); 4) адаптивне транскодування – форма слова копіюється, 
частково адаптуючись до норм мови перекладу (наприклад: probation – про-
бація).

калькування можливе й на морфемному рівні (investment – friendly – 
інвестиційно – привабливий); на рівні словосполучень (gas turbine engine – 
газотурбінний двигун) та на рівні речень (Three-quarters of the population still 
lack electricity after half a century of dictatorship – «трьом чвертям населення 
досі бракує електрики після півстоліття диктатури»). в усіх перелічених 
вище випадках в тексті перекладу зберігається структура (тобто послідов-
ність елементів) одиниць тексту оригіналу. в принципі калькування можна 
використовувати й на рівні тексту загалом (це роблять у підряднику або в так 
званому філологічному перекладі), але подібне трапляється нечасто й об-
межується дуже спеціалізованими ситуаціями. Зрозуміло, що калькування 
(так само як і трансформація) може використовуватися і як локальна стра-
тегія, коли воно застосовується до окремих елементів тексту оригіналу, але 
не є домінуючою стратегією стосовно усього тексту оригіналу загалом. 

варто відзначити, що така інтерпретація калькування у цьому дослі-
дженні обмежується нехудожніми текстами, бо тут, на відміну від художньої 
літератури, відсутній істотний вплив стилістичних чинників (денотативна 
образність, функціонально-стилістичні, експресивно-емоційні конотації 
тощо (докладніше див. [1]). крім того, згадані тексти характеризуються 
суттєво нижчим ступенем імпліцитності.

іншим потенційно глобальним підходом є стратегія трансформації, що 
може стосуватися зміни форми тексту оригіналу загалом чи його фрагментів 
або ж зсувів значення його окремих лексем чи їх груп. причинами транс-
формацій можуть бути стилістичні чинники або розбіжності між нормами 
мови оригіналу та мови перекладу. Згадані зміни реалізуються шляхом за-
стосування локальних трансформацій, зміст яких викладено далі. 
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серед трансформацій, що стосуються зміни форми тексту оригіналу 
в тексті перекладу, знаходяться додавання слів, їх вилучення або переста-
новка. інші зміни форми тексту оригіналу в тексті перекладу включають 
перефразування (передача змісту тексту оригіналу іншими словами) і роз-
бивання складних речень на два або більше простих чи об’єднання останніх 
в одно складне. 

до трансформацій, що спричинюють зсуви у значенні окремих лексем 
тексту оригіналу або їх груп, відноситься, перш за все, контекстуальна за-
міна, тобто вживання слова мови перекладу, якого немає серед відповідників 
слова мови оригіналу у словнику, проте яке відповідає даному контексту. 
розрізняють [2] декілька видів контекстуальної заміни: смисловий розвиток 
(вживання лексеми, яка є логічним розвитком значення слова, що перекла-
дається), конкретизація (заміна слова ширшої семантики на лексему вужчої 
семантики) та генералізація (операція з протилежним змістом). інші види 
контекстуальної заміни включають антонімічний (заміна в тексті перекладу 
лексеми тексту оригіналу на її антонім при збереженні змісту тексту оригі-
налу) та описовий (лексема тексту оригіналу замінюється в тексті перекла-
ду словосполученням з більшою кількістю слів) переклади, а також заміну 
слова однієї частини мови іншою (при відсутності однослівного відповід-
ника у мови перекладу). 

випадки використання студентами лише одної із згаданих стратегій об-
межуються лише дуже початковими етапами засвоєння іноземної мови та її 
перекладу, коли спостерігається послівний переклад, тобто застосування 
стратегії калькування у чистому вигляді. На вищих етапах формування пере-
кладацької компетентності спостерігається паралельне застосування обох 
стратегій, однак їх співвідношення варіюється в залежності від чинників, 
які потребують спеціального дослідження. дослідники процесу перекладу 
[4; 6; 7] розрізняють переклад, орієнтований переважно на поверхневу струк-
туру тексту оригіналу (sign-oriented renderings), та той, що більше орієнто-
ваний на його глибинну структуру (sense-oriented renderings), тобто смисл. 
доведено [6], що переклад професійних перекладачів, а також дітей-білінг-
вів [4], зорієнтовано переважно на глибинну структуру тексту оригіналу, 
тобто на його смисл, який вони передають у перекладу до норм мови пере-
кладу. З іншого боку, за даними тих же досліджень [4; 6], студенти у на-
вчальних перекладах більше орієнтуються на поверхневу структуру тексту 
оригіналу, застосовуючи переважно калькування. оскільки метою їх на-
вчання є наближення до рівня фахового перекладача, то бажано збільшити 
питому вагу трансформацій в структурі їх перекладацької компетентності, 
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а для цього необхідно встановити чинники, що спричинюють вибір страте-
гії студентів під час перекладу, і враховувати їх при розробці методики 
формування їх перекладацької компетентності.

через те що, як уже згадувалося раніше, калькування як головна стра-
тегія перекладу ґрунтується на орієнтації на поверхневу структуру тексту 
оригіналу, ступінь відповідності тексту перекладу, породженого за допо-
могою калькування, може залежати від ступеня збігу структури речення 
тексту оригіналу (чи його фрагмента) з відповідними структурами мови 
перекладу. у випадку розбіжності принципів побудови висловлення у двох 
мовах калькування спричинює мовні помилки, які виникають під впливом 
міжмовної інтерференції, і можуть викликати також викривлення або втра-
ти змісту тексту оригіналу. відповідно можна сформулювали таку гіпотезу 
дослідження: співвідношення стратегій калькування і трансформацій у на-
вчальних перекладах студентів залежить від ступеня збігу структури речен-
ня тексту оригіналу чи його фрагмента з відповідними структурами мови 
перекладу – питома вага калькування буде збільшуватися в міру посилення 
згаданих збігів, а частка трансформації зростатиме внаслідок підвищення 
ступеня їх розбіжностей. 

у перевірці вірності цієї гіпотези і вбачається перспектива подальшого 
дослідження як продовження наших попередніх розвідок [3].

література:
1. Зорівчак р. п. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія / 

р. п. Зорівчак. – львів: вид – во при лду видавничого об’єднання «вища шко-
ла», 1983. – 175 с. 

2. карабан в. і. переклад англійської наукової і технічної літератури / 
в. і. карабан. – вінниця : Нова книга, 2004. – 576 с.

3. ліпко і. п., черноватий л. М. стратегії майбутніх фахівців з міжнарод-
ного права при перекладі професійно орієнтованих текстів англійською мовою 
/ і. п. ліпко, л. М. черноватий // юридична техніка: доктринальні основи та 
проблеми викладання: [тези доповідей та повідомлень учасників науково – прак-
тичної конференції (м. харків, 30 вересня – 1 жовтня 2015 року)] / за ред. проф. 
в. в. комарова та і. д. Шутака. – харків: Нац. юрид. ун – т ім. Ярослава Мудро-
го, 2015. – с. 142–145. 

4. черноватий л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: під-
ручник для студентів вищих закладів освіти освітньо – кваліфікаційного рівня 
«магістр» за спеціальністю «переклад» / л. М. черноватий. – вінниця: Нова 
книга, 2013. – 376 с. 

5. черноватий л. М. Зміст стратегій калькування і трансформації у пере-
кладознавчому аналізі / л. М. черноватий // тези іі міжнародної наукової кон-



157

ференції «актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців 
у полікультурному просторі». – одеса: південноукраїнський національний пе-
дагогічний університет імені к. д. ушинського, 2016. – с. 30–33. 

6. Lörscher, W. The Translation Process: Methods and Problems of its Investigation 
/ W. Lörscher // Meta. – Vol. 50. – N2. – 2005. – P. 597–608.

7. Venuti, L. Strategies in translation / L. Venuti // Routledge Encyclopedia of 
Translation Studies. – London : Routledge, 2001. – P. 240–244.

t. artemenko1

some PeculiaRities oF FoReign language 
communicative comPetence FoRmation

Communicative language teaching aims broadly to apply the communicative 
approach by making foreign language communicative competence the goal of 
language learning. It is known that foreign language communicative competence 
is an integral professional feature characterized by language knowledge, skills 
and methods of professional activity and abilities to implement professional 
communication. This approach aims to develop students’ communicative activity 
in professional sphere [1, c. 67]. It takes into account the linguistic factors, goals 
and experience of speakers, their intentions, strategies and tactics in speech 
communication [2, c. 103]. Communication takes place when people perform 
a variety of different acts of some social nature using different strategies and 
tactics. There is no simple equation between linguistic forms and communicative 
functions. It is important to examine with the students the effective functioning 
of language units in dialogical discourse, to analyze their semantic and pragmatic 
characteristics, taking into account the communicative intentions of the 
communicants. This approach will contribute to the formation of the communicative 
competence in the process of students’ foreign language learning. Students will 
learn to choose the language tools that reflect their life strategies [3, с. 142].

The analysis of some pragmatic and semantic characteristics of affirmative 
sentences, for example, shows that their meaning is characterized by some 
pragmatic variation depending on the communicative intentions of the speaker. 
They are not always used only as statements, but actualizing constative speech 
acts in the dialogical discourse, they have different shades of meaning, depending 

1  кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 2 Національ-
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on the communicative strategies of the speaker. Their meaning is characterized 
by pragmatic variation and depends on real communication between people. They 
can, for example, while describing something express irony showing the speaker’s 
emotive – evaluative attitude to a certain event. They are defined in this case as 
speech activities with an expressive illocutionary aim. 

An effective and smooth communication between people is generally 
actualized in spoken dialogues.The aim of the present paper is to describe some 
effective functioning of the initial constative statements and constative reply 
statements in the dialogical discourse and to consider the significance of the 
speaker’s and hearer’s intentions in speech communication. The pragmatic 
approach to the analysis of the initial constative statements permits to show that 
their meaning in the dialogical discourse is characterized by some pragmatic 
variation and depends on the communication environment. They express the 
speaker’s attitude to some actions of the hearer. They may be defined as speech 
activities with perlocutionary purposes of persuading the hearer to do some action, 
influencing the feelings and emotions of the hearer. They may draw attention to 
the hearer’s personality. The analysis of some ways of realization of these 
perlocutionary purposes in speech communication and the language means of 
expressing speaker’s feelings and emotions show that initial constative statements 
are characterized by pragmatic variation. It is due to several factors: the initial 
position, type of nomination which shows the hidden motivation, the means of 
evaluation intensification, specifiers of pragmatic intention. The analysis of the 
initial statement functioning has led to the conclusion that in real communication 
the principle of the truth becomes irrelevant to please the principle of politeness. 
The organization of language material is mainly determined bу the intentions of 
the speaker, his social role and his emotional state. Being a means of influence 
initial statements can fulfill such communicative needs of the speaker as evaluation 
with the shade of irony, expressing emotions and feelings. It should be mentioned 
that in communication space the roles of both the speaker and the hearer are 
equally important.

The speech strategies of the hearer reflect the main types of social processes: 
association and dissociation. Association strategies may be actualized in some 
tactics: concretization, generalization, explanation, clarification, elucidation. 
Dissociation strategies may be actualized in the tactics of opposition, retraction, 
discredit, evasion and others. The analysis of some pragmatic and semantic 
characteristics of the constative reply statements demonstrates that their meaning 
is characterized by some pragmatic variation and depends on the hearer’s 
communicative intentions. The constative reply statements define the interrelation 
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between the initial and reply statements and express the hearer’s attitude to the 
initial statement in the form of different strategies. The hearer’s strategies are 
actualized by different tactics: direct correlation, particularization, generalization, 
clarification. The pragmatic meaning of the constative reply statements may be 
actualized in direct, indirect and implicated forms of nomination. The pragmatic 
variation of the constative reply statements, the organization of language material 
is determined by the hearer’s intention and his social role. Special attention should 
be given to the description of the hearer’s emotional state and his attitude to the 
speaker. The analysis of the constative reply statements functioning has led to the 
conclusion that their variation in the dialogical discourse includes a variety of 
tactics and is characterized by diversity of language means.

The analysis of the communicative intentions of the speaker and the hearer 
in the dialogical discourse, the analysis of the effective functioning of language 
units,of their semantic and pragmatic characteristics contribute greatly to the 
formation of the foreign language communicative competence in the process of 
students’ foreign language learning. 
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active student-centeRed teaching veRsus 
tRaditional methods oF teaching

The world is changing from an individualized society to a knowledge – based 
society. Unlike workers of the industrial age, who were expected to acquire most 
of the necessary knowledge prior to performing a job, information – age workers 
are expected to process large amounts of information on the job and develop the 
knowledge needed to solve problems or make decisions. The complex skills that 
define success for workers of the information age include critical thinking and 
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doing, creativity, collaboration and teamwork, cross – cultural understanding, 
communication using a variety of media, technological fluency and continuous 
learning of new skills.

One way for schools and classrooms to address complex skills is by deploying 
technology in the classroom to support active, student – centered learning. In 
student – centered classrooms the goal of education is to create independent, 
autonomous learners who assume the responsibility for their own learning.

Currents research on learning suggests that the real power of technology in 
the classroom is its potential to facilitate basic changes in the way teaching and 
learning occur. Based on teaching and learning theories that focus on students 
exploring, manipulating and generating knowledge, teachers can build student – 
centered learning environments supported and enabled by the information and 
communication technology resources available through the Internet. 

What makes the Internet advantageous for supporting teaching and learning 
in the classroom is not only its capability of supporting a number of media 
features – such as texts, graphics, animation, audio, video or hyperlinks – but also 
its support of a number of pedagogical methodologies that can provide teachers 
with valuable and necessary tools for teaching and learning. Principally, Internet 
technologies can function as cognitive tools for researching and representing 
knowledge. Cognitive tools are both mental mechanisms and digital devices that 
support, guide and extend the thinking processes of users. Cognitive tools function 
as intellectual partners to stimulate and facilitate critical thinking and higher order 
learning in students. Some examples of computer – based cognitive tools include 
databases, spreadsheets, multimedia software, graphic organizers, graphing and 
charting programs and computer programming languages. Using Internet 
technologies as cognitive tools has the potential to augment teaching and learning 
in several ways:

– Student – centered learning – Learning activities enhanced by Internet 
technologies can create powerful learning environments that facilitate independent 
and collaborative student – centered learning.

– Collaborative learning – The communication features of the Internet 
provide meaningful ways for students to learn with and from one another.

– Student engagement – The multimedia features of the World Wide Web 
motivate students to work with information and content, to reflect on the material 
and to articulate their knowledge and understanding.

– Scaffolding – Web – enhanced learning activities provide multiple methods 
for teachers to support student learning without relying primarily on direct 
instruction.
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– Authentic setting – The information features of the World Wide Web 
provide authentic or real – world contexts to support transfer of knowledge to 
other contexts.

– Lifelong learning – Learning activities that utilize Internet technologies 
can motivate students and help them learn to manage their own learning.

To learn successfully, the students must do more than just listen to a lecture 
or a presentation from a teacher – they must do something. And then they must 
think about what they are doing. Active learning occurs when instructional 
activities involve students in doing things and thinking about what they are doing.

A highly active (and interactive) learning environment has always been one 
aspect of the classroom of effective teachers. Technology can enhance and extend 
instructional activity (and interactivity) to stimulate students to engage in learning 
even as it makes teaching a more enjoyable experience.

The attributes of the traditional classroom learning environment are teacher – 
centered instruction, passive role of a student, single – path progression, isolated 
work, information delivery, reactive response, isolated, artificial context. Active – 
learning environment facilitated by technology is characterized by student – 
centered learning, multipath progression, using multimedia, collaborative work, 
information exchange, authentic, real – world context.

Active learning environments are characterized by meaningful or relevant 
activity that is directly related to the curriculum and supported by knowledge-
building collaboration with peers and tutors and by the expert guidance of 
a teacher. For example, a teacher elicits prior knowledge from students through 
discussions about the content and then legitimizes the content and related concepts 
by making it relevant to the lives of the students. Discussion is a common strategy 
for promoting active learning, as are approaches based on a problem-solving 
model, such as role playing, simulations, debates and dramatic presentations. In 
active learning environments, teachers and students assume roles that are 
fundamentally different from those in traditional learning environments.

The implementation of technology-enhanced, student-centered learning 
environments requires teachers to change their beliefs about classroom practices 
and, in some cases, change their actual classroom practices. In a student – centered 
learning environment, the role of a teacher shifts from directing decisions about 
learning to guiding, facilitating and supplementing instruction. In the new learning 
environments facilitated by technology, the role of a teacher becomes much more 
diverse and multifaceted:

The teacher as a leaner – In a student-centered learning environment it is no 
longer necessary for the teacher to know all there is to know about a particular 
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subject or topic being discussed, studied or researched. Instead, teachers shift from 
teaching their students to learning with their students and sometimes learning 
from their students. Teachers maintain relevance in the classroom by modeling 
the process of learning that they are asking their students to perform. 

The teacher as an instructional designer – Proficiency in instructional design 
methodologies is necessary to effectively apply student-centered learning principles 
in learning environments using the Internet. The usual approach is based on principles 
of knowledge transmission and focuses on the elaboration and structuring of domain 
content. The instructional strategies that support student – centered learning require 
teachers to design activities that enable students to master complex cognitive skills 
used to construct knowledge. Thus, teachers must learn how to teach their particular 
content or subject matter – something Shulman calls pedagogical content knowledge 
(PCK) – so that students understand the way that knowledge develops and can apply 
that knowledge flexibility and in multiple contexts.

The teacher as an instructional facilitator and a coach – In a student-centered 
classroom students are actively engaged in aspects of learning that are generally 
performed by the teacher in a conventional classroom. Instilling in students the 
responsibility for their own learning is probably one of the most important lessons 
a teacher can impact. The teacher should model the interpretation and extrapolation 
of information by guiding, consulting and providing feedback. 

The teacher as an evaluator – In a student-centered learning environment 
product and process are both important aspects of learning. Therefore, the teacher 
not only evaluates final student performance on a central task or problem but also 
designs measures to evaluate the underlying activities and procedures. These 
process measures can be derived from observations, interviews, student logs, 
outlines, presentations and rating from team or group members.

The teacher as a technologist – For students to become knowledge constructors, 
problem solvers and critical thinkers, technology must be an integral part of the 
learning process. In student-centered learning environments technology is a tool 
the teacher uses for teaching and learning. The teacher does not have to be 
a technology expert but must be confident in using technology and in supporting 
student use of technology. 

Although technology can support teachers and students in accessing, 
managing, analyzing and sharing information, a well-developed understanding of 
how to fully exploit the features and resources of the Internet in an educational 
context has not fully emerged.

The instructional tasks a teacher assigns have a lot to say about that teacher’s 
theories and beliefs about teaching and learning. Different approaches to teaching 
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the same content can represent very different theories. For example, paper – and – 
pencil activities in which students choose a correct answer or solution may indicate 
that learning how to solve a problem is just as important as getting the right answers.

Changes in the roles of teachers and students in active, student – centered 
classroom can also influence the way instructional materials are designed, 
developed and delivered. This lesson will provide you with some basic tools to 
help you determine the appropriate Internet technologies for particular subject 
matter and learning goals. These tools will also help you select teaching 
methodologies that are appropriate to meet the multiple learning needs of students.
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the english language electives as the 
Foundation oF success in laW studY  

and caReeR 

In today’s globalised marketplace, companies are increasingly working 
internationally. Exposure to foreign legal systems and legislative processes is 
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becoming commonplace and lawyers are now required to communicate 
successfully in English using the appropriate legal language and terminology. Due 
to the international nature of legal work, a lawyer’s ability to understand and 
communicate complicated legal processes and legislation in English is an 
invaluable skill providing a competitive advantage when operating in an 
international environment. 

Most foreign law schools require their students to study a minimum of 50 % of 
core subjects from their chosen course area of specialization. The balance of students’ 
studies is comprised of elective subjects, which are available in other course areas. 

Electives can help law students develop a deeper understanding of a specific 
subject area within their degree discipline. They can choose electives that are 
relevant to their personal and professional goals. For example, the English 
language electives enable law students to take courses that not only strengthen 
their skills and abilities for future various graduate programs, but also foster the 
proficiencies employers most value in the workforce.

Moreover, employers such as law firms, banks, public authorities and 
international corporations say they need lawyers with practical legal English skills. 
They need lawyers who can negotiate international deals, draft and amend 
contracts and write opinions and formal letters professionally and accurately. For 
example, the EU TUNING Educational Structures project started in 2000 to (re – 
)design, develop, implement, evaluate and enhance quality first, second and third 
cycle degree programmes in the higher educational sector. It distinguishes two 
types of competences: generic and specific ones. The generic competences are 
universal for all higher education cycles and degrees, namely instrumental, 
interpersonal and systematic competences. Specifically, generic communication 
competence is a combined one of this triple and implies understanding, reading, 
speaking, writing in a foreign language (i.e. working in English as a foreign 
language). The Tuning outcomes identifies the subject specific competences for 
nine subject areas e.g. Business Administration, Chemistry, Education Sciences, 
European Studies, History, Geology (Earth Sciences), Mathematics, Nursing and 
Physics. Besides, it defines the competency requirements for oral and written legal 
communication as the ability to communicate clearly in the English or French 
language; identify the purpose of the proposed communication; use correct 
grammar, spelling and language suitable to the purpose of the communication and 
for its intended audience; and d. effectively formulate and present well reasoned 
and accurate legal argument, analysis, advice or submissions [1].

It is important that In 2010, guided by the approach of the EU TUNING 
Educational Structures project Expert Advisory Group (EAG) and a Discipline 
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Reference Group (DRG) has developed a set of six Threshold Learning Outcomes 
(TLOs) for the Bachelor of Laws degree, a program of study recognized as meeting 
the academic requirements specified for the purposes of admission to practice as a legal 
practitioner in Australia. The project also included representatives from peak Australian 
legal organizations, together with senior legal educators from Australia, New Zealand, 
the United Kingdom, Canada, and the United States. The TLOs represent what 
a Bachelor of Laws graduate is expected «to know, understand and be able to do as 
a result of learning» and cover the areas of: knowledge; ethics and professional 
responsibility; thinking skills; research skills; communication and collaboration; and 
self – management. According to TCOs «appropriate» communication includes 
a knowledge and ability to work in plain English, as well as the use of legal, specialist 
terms where appropriate, in both traditional forms of communication (such as letters, 
briefs, questioning, and oral presentations) and contemporary forms of communication 
(such as email, video – link, and interactive online communications) [2]. 

Yaroslav Mudryi National Law University is the forefront of higher education 
reforms, in particular tuning the Bachelor of Science (B. S.) in Law degree to the 
EU and world competence standards. The core curriculum provides a solid 
foundation in the various areas of law, including legal research and training course. 
Students also have the opportunity to focus on specific areas of interest by taking 
electives in the areas of legal studies, and Professional English. Foreign Language 
Department #2 initiated development of the number of Professional English 
electives: International Legal English, Public Speaking and Military English. 
Every elective is 4,5 credits. The general objective is to build the foundation law 
students will need to succeed in law study, career and beyond. The elective 
programs are flexible in nature and tailored to law students’ career needs. In means 
the methodological base consists of the competences representing a dynamic 
combination of knowledge, understanding, skills and abilities. For example, 
communicative competence can be described as including grammar competence 
(knowledge of grammar rules, lexis and phonetics), pragmatic competence 
(knowledge of how to express a message), strategic competence (knowledge of 
how to express a message in a variety of circumstances), social – cultural 
competence (knowledge of social etiquette, national mind – set and values etc.) For 
lawyers this includes a knowledge and ability to work in plain English, as well as 
the use of legal, specialist terms where appropriate, in both traditional forms of 
communication (such as letters, briefs, questioning, and oral presentations) and 
contemporary forms of communication (such as email, video – link, and interactive 
online communications). Effective written communication requires an appreciation 
of different genres such as letter writing, drafting, and scholarly written argument.
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That’s why it is appropriate to develop one of the English electives, in 
particular Speak English Professionally: International Legal English, which will 
introduce law students to terminology, concepts, and tools lawyers and legal 
academics use to make their arguments. It will be as a roadmap to help law 
students explore the subject matter more deeply on their own from original 
sources according to their interests and needs. Capstones will be the culminating 
achievement of the elective in the form defense outcome such as presentation, 
thesis, and oral defense. The elective will be also designed for boosting 
Professional English speaking skills in person, online and on the phone. Law 
students will learn how to identify and make a strong personal introduction; 
develop and demonstrate the speaking skills for group discussions; how to agree 
or disagree, how to clarify, restate and summarize; practice how to give 
information and respond to requests on the phone; study and role play effective 
interviewing; identify how culture influences your speech; use culture to help 
you speak correctly; demonstrate the best body language for different cultural 
settings. Moreover, law students will learn step by step how to build the site and 
they will learn the grammar, vocabulary and writing skills needed to create it. 
By the end of this elective course, law students are supposed to be able to: write 
a proper headline for their ePortfolio; describe their study and work in one 
sentence and in longer forms; write an effective summary about themselves, CV 
and motivation letters; apply appropriate vocabulary to write their education 
and professional experience for their resume; write specific comments and 
network work with others, e.g. in LinkedIn.

Finally, law is a subject of international community and in our globalized 
world, it is an expanding field and law cannot be understood and practiced today 
without appropriate level of multicultural professional competence. The Bachelor 
of Science (B. S.) in Legal Studies or Law at Yaroslav Mudryi National Law 
University prepares its graduates for success in both law school and for careers 
in legal assisting, paralegal, and other law – related professions with a rigorous 
curriculum designed to provide them with necessary critical thinking, writing and 
research skills, as well as an in – depth understanding of the entire legal system, 
including the court system, clients, and lawyers. When taking the English language 
electives our graduates will open the door to success in their education in law 
school, various graduate programs or in various capacities in law firms, government 
offices and private businesses. In short, the knowledge and skills they acquire will 
serve them well, regardless of the career path they choose. Their choice of the 
English language electives put them one step ahead of those who did not have 
similar educational opportunities.
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Ю. і. усманов1

прАво нА життЯ Як імперАтивнА нормА 
в універсАльниХ міжнАродниХ документАХ

сьогодні важливість реалізації і захисту права на життя людини є оче-
видною, адже без такого фундаментального права всі інші права людини 
перестають мати будь-яке значення. тому у зв’язку з сучасними подіями на 
сході україни, виникає потреба для більш детального вивчення питання 
регламентації і захисту права на життя як імперативної норми в міжнародних 
документах задля недопущення порушень їх положень.

варто зазначити, що значна увага до прав людини міжнародним суспіль-
ством була приділена лише після II світової війни, адже колосальні втрати 
живої сили під час цього лиха стали поштовхом для закріплення в міжна-
родних договорах права на життя в якості імперативної норми, а також по-
дальшого його вивчення, яке продовжує відбуватися і в наш час також.

прийнято вважати, що першим універсальним міжнародним актом, який 
приділив увагу основним правам людини, є статут організації об’єднаних 
Націй, який був прийнятий у 1945 році [1, с. 173–180]. в цьому документі 
вперше на міжнародному рівні згадується термін «права людини» без його 
детального тлумачення, але саме в цьому нормативному акті вперше також 
закріплюється принцип заборони дискримінації людини, оскільки остання 
володіє такими правами незалежно від раси, статі, мови і релігії.

іншим міжнародним документом, який закріплює право на життя, є біль 
про права людини, який складається із Загальної декларації прав людини, 
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Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, двох Факультатив-
них протоколів до нього, а також Міжнародного пакту про економічні, со-
ціальні і культурні права.

базовим документом серед вищезазначеного переліку є, звісно, Загаль-
на декларація прав людини, яка була прийнята 10 грудня 1948 року гене-
ральною асамблеєю ооН резолюцією 217 (ііі) [2, с. 6]. Як справедливо 
відмічають багато вчених, декларація сьогодні розглядається як універсаль-
ний каталог прав і свобод людини, який підкреслив рівність всіх у правах 
і свободах [3, с. 6, 7].

стаття 3 декларації проголошує, що кожна людина має право на життя 
[4]. таким чином даний документ вперше в історії на міжнародному рівні 
закріпив і чітко виділив дане право в окрему статтю, тим самим підкреслив-
ши особливе його значення.

деякі вчені, зокрема М. в. буроменський, в. о. карташкін зазначають, 
що декларація була прийнята генеральною асамблеєю ооН у формі резолю-
ції, яка має рекомендаційний характер, а тому норми, які містяться в цьому 
акті, мають більш декларативний характер, а не імперативний. однак далі 
зазначають, що такі норми по факту стали звичаєво-правовими, а тому мають 
характер міжнародно-правового зобов’язання для всіх держав [5, с. 16]. Не 
можна не відмітити також той факт, що не менше 90 національних конститу-
цій, прийнятих після 1948 року, мають перелік фундаментальних прав, які або 
ретранслюють положення декларації, або ж включені під її впливом» [6].

На відміну від Загальної декларації прав людини, в ст. 6 пакту закріплю-
ється не просто норма, що «кожен має право на життя», а вперше в історії 
закріплює імперативне правило, що таке право є невід’ємним для кожної 
людини, його ніхто не може бути позбавлений.

варто також зазначити, що на практиці недоліки багатьох міжнародних 
актів часто усуваються правотлумаченням з боку таких органів ооН, як: 
економічна й соціальна ради ооН (екосор), рада ооН з прав людини 
і комітет ооН з прав людини тощо.

важливо підкреслити, що на цьому етапі розвитку міжнародного права, 
тобто до 1989 року, не зважаючи на закріплене право людини на життя в між-
народних актах, його тлумаченні та захисті з боку міжнародних організацій, 
таке право не мало абсолютного характеру, адже смертна кара досі не була 
заборонена в жодному універсальному міжнародному документі.

саме для того, щоб виправити таку ситуацію, у 1989 році був прийнятий 
другий Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадські 
й політичні права, головним покликанням якого було повне скасування 
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смертної кари, оскільки саме такий захід з боку міжнародної спільноти дав 
би змогу говорити про прогрес у розвитку міжнародного права, реальне та 
ефективне забезпечення людини правом на життя.

по своїй суті другий Факультативний протокол є унікальним докумен-
том, адже вперше в історії людства на міждержавному рівні була закріплена 
заборона застосовування всіма державами смертної кари в якості виду по-
карання, що свідчить про гуманізацію та суттєвий прогрес в розвитку всьо-
го міжнародного права.

крім загального універсального рівня міжнародного захисту права на 
життя людини, регламентація і захист такого права здійснюється і на регіо-
нальному рівні, а саме у Європі, америці та африці.

підсумовуючи вищесказане, можна зазначити, що згідно з універсаль-
ними міжнародними нормативними актами право на життя на сьогодні 
є імперативним і невід’ємним правом кожної людини. На сьогоднішній день 
це право продовжує розвиватись і вдосконалювати механізми захисту як на 
міжнародному, так і регіональному рівні, адже до сих пір залишаються не-
вирішеними такі його питання, як: його загальна відносність, неможли-
вість розкрити повну суть права на життя в міжнародних актах, проблема 
евтаназії, статусу права на життя в період збройних конфліктів тощо.

отже, право на життя є актуальним питанням для вивчення у XXI сто-
літті, адже потребує нових і нових відповідей на багато проблем, від вирі-
шення яких залежить весь подальший розвиток людства.
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в. п. тичина1

оргАніЗАЦіЙно – прАвовА структурА 
оргАніЗАЦіЇ економічноЇ співробітниЦтвА  

тА роЗвитку 

однією з найважливіших ознак міжнародної організації, що відрізняє її 
з-поміж інших суб’єктів міжнародного права, є наявність постійної організацій-
но-правової структури, особливий характер взаємодії органів та специфіка їхньої 
компетенції [10, с. 31]. така структура слугує певним «двигуном», за допомогою 
якого реалізуються потенційні можливості міжнародної організації, закладені 
в її установчому акті. З цього приводу г. і. тункін зазначав, що саме внутрішньо-
організаційний механізм дає життя міжнародній організації [11, c. 343].

таким чином, мета статті полягає в дослідженні організаційної струк-
тури оеср як міжнародно-економічної організації.

Можна виділити такі основні завдання цієї статті:
– охарактеризувати органи управління організації економічного спів-

робітництва та розвитку;
– виділити повноваження органів управління організації економічного 

співробітництва та розвитку;
– встановити взаємодію органів управління організації економічного 

співробітництва та розвитку.
структура органів міжнародних фінансових організацій в цілому визна-

чається положеннями установчих актів, правилами процедури органів, які 
служать правовою основою для створення їх внутрішньо-організаційного 
механізму.

система органів, що визначає механізм взаємодії держав в рамках між-
народної фінансової організації, як організаційної структури оеср, закрі-
плена в конвенції про заснування організації економічного співробітництва 
та розвитку від 14 грудня 1960 року [1] (далі – «конвенція»). правоздатність 
організації, привілеї, імунітети посадових осіб та представників її членів 
визначаються також положеннями додаткового протоколу № 1 до цієї кон-
венції від 14 грудня 1960 року [2] та додаткового протоколу № 2 до цієї 
конвенції від 14 грудня 1960 року [3]. 

процедурні та внутрішні питання діяльності окремих органів управлін-
ня позначені в основних документах оеср, серед яких: рішення ради 

1  аспірантка кафедри міжнародного права Національного юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого.
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з управління організації від 15 липня 2015 року [4], що об’єднує дві части-
ни правил управління оеср. до них відносяться: резолюція C(2006)78/
REV1/FINAL (A/ Resolution C(2006)78/REV1/FINAL), де зазначені роль, 
майбутні напрямки діяльності організації, визначені обов’язки генерально-
го секретаря і ради, описано взаємозв’язок між радою та спеціалізованими 
комітетами; резолюція C(2014)120/REV2 (B/ Resolution C(2014)120/REV2), 
де встановлено процедуру прийняття рішень радою; правила процедури 
організації, затверджені радою в жовтні 2013 року [5], охоплюють органі-
зацію нарад, у тому числі за участю країн, які не є членами організації, 
процедуру прийняття правових документів ради, комітетів та інших допо-
міжних органів; положення про персонал організації, їх права та привілеї, 
затверджене радою в жовтні 2016 року [6], де викладені основні умови 
служби співробітників організації, а саме їх основні права, обов’язки 
і зобов’язання; кодекс поведінки посадових осіб оеср [7], а також Фінан-
сові положення оеср, затверджені радою в грудні 2013 року [8], які регу-
люють питання фінансового управління, бюджету оеср. відповідно до цих 
положень в обов’язки генерального секретаря входить організація, введення 
в дію відповідні заходів контролю, систем і процесів для забезпечення ефек-
тивного і дієвого управління організацією. 

організація економічного співробітництва та розвитку має три основні 
органи управління:

– рада оеср – загальний контроль і визначення стратегічних пріорите-
тів організації. об’єднує делегатів усіх країн-учасниць за участю представ-
ника Європейської комісії, під головуванням генерального секретаря. раді 
підпорядковується низка постійних комітетів.

– секретаріат оеср – основними завданнями секретаріату, на чолі 
якого стоїть генеральний секретар, є аналіз пріоритетів організації, підго-
товка аналітичних матеріалів, організація засідань комітетів і ради.

– спеціалізовані комітети оеср – обговорення проблем в певних сфе-
рах державного регулювання і вироблення стандартів, реалізація проектів 
організації. складаються з представників країн – членів оеср і країн, що 
мають статус спостерігача.

рада організації економічного співробітництва та розвитку є вищим 
органом оеср. відповідно до ст. 7 конвенції на рівні постійних представ-
ників країн – членів оеср рада збирається не менше двох разів на місяць 
під головуванням генерального секретаря; рішення приймаються на основі 
консенсусу. крім того, один раз на рік (як правило, в кінці травня – на по-
чатку червня) проводяться міністерські зустрічі на рівні міністрів закордон-
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них справ, фінансів і зовнішньої торгівлі; на цих засіданнях обговорюються 
ключові питання, встановлюються загальні напрямки діяльності організації. 

у складі ради також функціонує виконавчий комітет (засідає один раз 
на тиждень). головними завданнями якого є визначення характеру угоди 
з того чи іншого конкретного питання, формулювання відповідних пропо-
зицій на основі матеріалів, підготовлених допоміжними органами організа-
ції, загальний контроль над виконанням рішень.

виконавчий комітет складається з десяти представників-членів органі-
зації, як правило, це глави делегацій цих держав, акредитовані при оеср. 
і хоча формально жодній з країн не гарантоване постійне місце в комітеті, 
на практиці провідні держави Заходу – сШа, великобританія, Франція, 
ФрН, Японія та італія – обираються його членами постійно. решта чотири 
місця розподіляються між іншими країнами, причому і тут встановилася 
практика постійного представництва груп держав, пов’язаних між собою 
або особливими економічними, політичними зв’язками, або країн з одного 
і того ж регіону Європи. Наприклад, у виконавчий комітет постійно обира-
ється представник країн бенілюксу, скандинавських країн і неодмінно пред-
ставник іспанії або португалії.

таким чином, рада організації економічного співробітництва та розви-
тку виконує типові для вищого керівного органу міжнародної організації 
функції, проте порядок її формування має певні особливості.

постійно діючим апаратом оеср, що забезпечує роботу її структурних 
органів, є секретаріат. управління секретаріату займається збором і оброб-
кою інформації, розробкою документів і рекомендацій, випускає доповіді та 
аналітичні записки з економічних і соціальних питань, видає публікації. 

відповідно до статті 10 конвенції робота секретаріату здійснюється під 
керівництвом генерального секретаря, який призначається радою терміном 
на 5 років. Нині чинний генеральний секретар оеср хосе анхель гурріа 
(José Ángel Gurría) в травні 2015 року був переобраний на третій термін 
керівництва. йому надають допомогу один або кілька заступників (або по-
мічник генерального секретаря), які призначаються радою за його рекомен-
дацією. генеральний секретар є вищою представницькою посадою органі-
зації економічного співробітництва та розвитку, головує на засіданнях ради 
та сесіях постійних представників держав-членів, забезпечує виконання 
політики організації, може надавати пропозиції раді чи будь-якому іншому 
органу оеср. крім цього, генеральний секретар призначає нових штатних 
співробітників, які можуть бути необхідними організації відповідно до її 
планів, затвердженими радою (ст. 11 конвенції). 
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секретаріат оеср складається більш ніж з 2 500 співробітників, які 
виконують роботу відповідно до пріоритетів, визначених радою оеср. 
Згідно зі ст. 20 конвенції загальні витрати організації, розподіляються від-
повідно до шкали, яка встановлюється радою. робота секретаріату фінан-
сується за рахунок внесків країн-учасниць. розмір членських внесків роз-
раховується за спеціальною формулою, в основі якої лежить показник вало-
вого внутрішнього продукту кожної з держав. так, внесок сШа становить 
приблизно четверту частину річного бюджету організації, далі йдуть Японія 
(16 %), Німеччина (9 %), Франція (7 %), великобританія (7 %) і т. д.

діяльність секретаріату побудована відповідно до структури комітетів, 
де кожен директорат секретаріату об’єднує один або декілька комітетів, 
а також їх робочі групи та підгрупи. Фахівці яких займаються збором даних, 
відстеженням основних тенденцій, аналізом і прогнозами економічних про-
цесів, вивченням соціальних зрушень, структури торгових зв’язків, навко-
лишнього середовища, сільського господарства, технологій, оподаткування 
тощо. 

саме на підставі результатів цієї роботи приймаються відповідні рішен-
ня, проводяться дискусії між країнами-членами в профільних комітетах 
оеср.

підготовкою цих матеріалів за різними тематичними напрямки, необ-
хідних для роботи комітетів оеср, займаються відповідні директорати 
секретаріату організації економічного співробітництва та розвитку: дирек-
торат з питань співробітництва в питаннях розвитку оеср (Development 
Cooperation Directorate); директорат з питань економіки (Economics 
Department); директорат з освіти та навичок (Directorate for education and 
Skills); директорат з питань зайнятості, праці та соціальних питань 
(Directorate for Employment, Labour and Social Affairs); центр по підприєм-
ництву, малому та середньому бізнесу, регіонального розвитку (Centre for 
Entrepreneurship, SMEs and local development); директорат з питань охорони 
навколишнього середовища (Environment Directorate); директорат з фінан-
сових питань і питань підприємництва (Directorate for Financial and Enterprise 
Affairs); директорат з державного управління та територіального розвитку 
(Public Governance and Territorial Development Directorate); директорат оеср 
з науки, технологій та інновації (Directorate for Science, Technology and 
Innovation); директорат по статистиці (Statistics Directorate); центр бюджет-
но – податкової політики (Centre for Tax Policy and Administration), директо-
рат оеср з торгівлі та сільському господарству (Trade and Agriculture 
Directorate).
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директорати, по суті, грають роль міжнародних інформаційно-аналітич-
них центрів. одна з функцій директорату полягає в організації щорічних 
зустрічей міністрів, засідань комітетів за участю представників національних 
урядів (два рази на рік), а також періодичних засідань експертів – співробіт-
ників дослідних інститутів, освітніх установ, неурядових організацій країн – 
членів і країн – партнерів оеср.

інша функція директорату оеср полягає в розробці і реалізації аналі-
тичних проектів. ці проекти полягають, як правило, в проведенні міждер-
жавного аналізу, моніторингу, збору статистичних даних для вивчення та 
прогнозування поточних проблем, в тому числі в сфері економіки, освіти, 
соціально-економічного розвитку, науки та інновацій.

пропозиції щодо реалізації та результати проектів складають основу для 
вироблення рішень, що включають політичні рекомендації, які приймають-
ся під час засідань. для вирішення більш вузьких проблем в рамках дирек-
торату існують відділи, дослідницькі центри, робочі та експертні групи. 
важливою складовою роботи директоратів є публікація матеріалів, засно-
ваних на аналізі зібраних даних. таким чином, всі країни-учасниці, як і інші 
держави, можуть скористатися досвідом інших держав.

важливо також звернути увагу на те, що діяльність оеср на сьогодні 
будується на базі міждисциплінарних досліджень. Наприклад, в напрямку 
визначення причин старіння населення держав-членів організації, задіяне 
широке коло експертів зі сфери оподаткування та підприємницької діяль-
ності, а також фахівців з питань охорони здоров’я, ринку зайнятості та со-
ціальної політики. Нерозривно пов’язані між собою проблеми торгівлі та 
інвестицій, розвиток біотехнологій зачіпає політику в галузі сільського 
господарства, промисловості, науки, технологій, охорони навколишнього 
середовища та економічного розвитку.

Як бачимо, секретаріат оеср поєднує в своїй діяльності функції ви-
конавчого та адміністративного органу, він виступає головним ініціатором 
у розробці та прийнятті програм роботи організації.

більше того, за час свого існування організація економічного співробіт-
ництва та розвитку заснувала спеціальні органи, які займаються вирішенням 
особливо важливих проблем. до них відносяться: центр розвитку 
(Development Centre); цільова група з фінансових заходів (Financial action 
Task Force); Міжнародне енергетичне агентство (International Energy Agency); 
Міжнародний транспортний форум (International Transport Forum), агентство 
з ядерної енергії (Nuclear Energy Agency), сахель і клуб Західної африки 
(Sahel and West Africa Club).
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у сучасній структурі Мео організацій її ланками виступають різного 
гатунку комітети та комісії. вони можуть бути спеціально передбачені ста-
тутом (оеср, НаФта – північно-американська асоціація вільної торгів-
лі) чи засновуватися як допоміжні органи (очес – організація чорномор-
ського економічного співробітництва), бути постійними або тимчасовими – 
сформованими для розв’язання якоїсь конкретної проблеми.

так, відповідно до статті 9 конвенції, рада може засновувати такі допо-
міжні органи, які можуть бути необхідними для досягнення цілей організа-
ції. в першу чергу це комітети, підкомітети, робочі групи, групи експертів 
з таких напрямків, як економіка і сприяння розвитку, торгівля, рух капіталу, 
ринки капіталу, страхування, податкова політика, конкурентна політика, 
туризм, міжнародні інвестиції і багатонаціональні корпорації, енергетична 
політика, промисловість, сталь, наукова і технологічна політика, інформа-
ційна та освітня політика, комунікації та комп’ютеризація, соціальні питан-
ня, державне управління, навколишнє середовище, сільське господарство, 
рибальство та ін. також варто відзначити, що в рамках оеср діють і інші 
організаційно-правові форми співробітництва, що існують поза правилами 
статті 9 конвенції, зокрема, це глобальні форуми (наприклад, глобальний 
форум з прозорості та обміну інформацією для цілей оподаткування) [9], 
тимчасові спеціальні або цільові групи.

в даний час в оеср працює більше 250 комітетів, робочих та експертних 
груп, що складаються з представників 35 країн – членів організації та країн, 
що мають статус спостерігачів. близько 40 000 старших посадових осіб з на-
ціональних адміністрацій задіяні в роботі засідань комітетів організації.

таким чином, директорати і відповідні комітети – це базові основопо-
ложні структурні одиниці організації – кістяк системи вироблення та узго-
дження ініціативних рішень.

На основі вище зазначеного, можна зробити висновок, що організацій-
но – правова структура організації економічного співробітництва та розви-
тку гранично функціональна і раціональна, має чітку систему спеціалізації, 
необхідний набір ефективних механізмів взаємодії для прийняття багато-
сторонніх пропозицій і програм, систему моніторингу та контролю реаліза-
ції схвалених ініціатив. 

вищі органи оеср загалом виконують функції, типові для аналогічних 
органів міжнародних економічних організацій. так, кожен директорат веде 
аналітичну роботу з конкретних проблем, які обговорюються в рамках до-
радчих органів – комітетів, підкомітетів, робочих груп і т. д. у цьому сенсі 
структура організації нагадує структуру наукової установи, однак, кількість 
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і статус учасників, планетарний масштаб, значущість досліджуваних про-
блем – невід’ємна ознака оеср, як міжнародної економічної організації.
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д. с. бойчук1

прАво нА ЗА ЗброЮ Як склАдовА прАвА  
нА ЗАХист: міжнАродниЙ досвід

право людини на захист у загальному його розумінні представлено 
нормою ч. 6 ст. 55 україни. воно охоплює велике коло суспільно – правових 
відносин у яких може безпосередньо реалізовуватися. право людини на 
зброю є фактично правом людини на технічний аспект, знаряддя реалізації 
її права на захист у вигляді необхідної оборони (ст. 36 кримінального кодек-
су україни). конституційне регулювання права на зброю на сьогодні в укра-
їні відсутнє, як і відсутнє регулювання таких відносин на рівні закону (різні 
проекти закону україни «про зброю» протягом багатьох років знаходяться 
у верховній раді, перший такий проект був підготовлений ще у 1994 р. на-
родним депутатом україни в. в. костицьким та п. л. Фрісом). На сьогодні 
регламентація відносин у галузі цивільної зброї здійснюється на рівні галу-
зевих наказів Мвс (№ 622 від 21.08.1998 р.). 

статус цивільної зброї змінювався протягом різних часів історії україн-
ської державності відповідно до загальних тенденцій певного хронологіч-
ного проміжку.

На сьогодні питання легалізації зброї (яке постає, як правило саме щодо 
короткоствольної нарізної зброї – як зручної для реалізації права на необ-
хідну оборону) є достатньо дискусійним як серед правників, так і в суспіль-
стві в цілому. події 2013–2014 років надали новий поштовх для активного 
обговорення цього питання, тому ця тема вбачається достатньо актуальною 
на сьогодні.

Міжнародний досвід також не характеризується однозначністю законо-
давчого регулювання правовідносин з цього питання. іноземні країни логіч-
но поділити на категорії відповідно до ступеня дозволеності цивільної зброї: 

– держави, де на законодавчому рівні особи мають право на володіння 
цивільною вогнепальною зброєю (у т.ч. нарізною короткоствольною);

– держави, в котрих існують обмеження щодо права на зброю (за колом 
осіб та/чи за видами зброї);

– держави, що на законодавчому рівні проводять політику роззброєння 
населення;

– держави, де вогнепальна зброя є вилученою з цивільного обороту, або 
її обіг суттєво обмежений.

1  аспірант кафедри теорії держави і права Національного юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого.
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традиційним прикладом першої категорії регулювання інституту цивіль-
ної зброї є друга поправка до конституції сШа (загальновідома «The second 
amendment»), котра встановлює право осіб на зброю на конституційному 
рівні. аналогічно, стаття 10 конституції Мексики дозволяє саме населенню 
[1] держави право на володіння зброєю. стаття 107 конституції Швейцарії 
також присвячена «зброї та бойовій техніці» [2]. також дозволено обіг ко-
роткоствольної вогнепальної зброї в естонії, латвії, литві, Молдові [3, с. 12].

друга категорія полягає у втіленні державою популярною практики щодо 
обмеження цивільного обороту зброї, надаючи таке право або лише певним 
категоріям громадян, або на певні категорії зброї. Наприклад, охоронці 
в чорногорії мають пільговий доступ до отримання ліцензії на цивільну 
вогнепальну зброю, працівники сфери охорони в оае мають право на но-
сіння виключно перцевих аерозолів; в італії та азербайджані судді, депута-
ти, та інші державні службовці мають право на службову зброю; в гватема-
лі й гондурасі мають пільги на придбання вогнепальної зброї вищі посадо-
ві особи, в казахстані – військовослужбовці [3, с. 12]. 

україну також можна віднести до другої категорії країн: короткоствольна 
вогнепальна зброя є повністю вилученою з цивільного обороту, існують відпо-
відні обмеження за колом осіб та за видами зброї. Загально-дозволеною вважа-
ється мисливська гладкоствольна та нарізна зброя (хоча, з відповідними адмі-
ністративними обмеженнями: вік, психічне здоров’я, відсутність судимості, 
тощо). право на носіння так званої «травматичної» зброї (законодавець вико-
ристовує термін «пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу патронів 
споряджених гумових або аналогічних за своїми властивостями метальними 
снарядами несмертельної дії [4]) в україні належить до певних категорій осіб: 
працівників правоохоронних органів, суддів, журналістів тощо [5]. 

третя категорія іноземних країн (державна політика роззброєння) пред-
ставлена домініканською республікою, колумбією й Нікарагуа (вводилися 
тимчасові заборони на носіння зброї); в афганістані, Ємені, палестині за-
боронено носити зброю на певній території; в аргентині, бурунді, велико-
британії, іраку, камбоджі, таїланді, Філіппінах, чилі були ініційовані акції 
зі здачі зброї. певні країни у зв’язку з зростанням збройної злочинності 
посилили законодавчі межі дозволеності зброї, серед них: австралія, бель-
гія, Німеччина, Нова Зеландія, Фінляндія, афганістан, бразилія, велико-
британія, венесуела, Зімбабве, Ємен, коста-ріка, кувейт, палестина, папуа – 
Нова гвінея, таїланд, Ямайка [3, с. 12].

четверту групу представляють ряд країн африки, азіатські країни з авто-
ритарними режимами (де оборот цивільної вогнепальної зброї майже від-
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сутній); ватикан, ірландія, кувейт, кенія, Марокко, М’янма, ефіопія, респу-
бліка корея, тринідаді і тобаго (де право на зброю суттєво обмежене); 
люксембург та Малайзія, в яких встановлена абсолютна заборона на всі види 
громадянської зброї [3, с. 12].

слід зауважити, що в державах, законодавством яких зброя є дозволеною 
в цивільному обігу, мова йде, беззаперечно, про певний адміністративний 
порядок надання дозволів, відповідну криміналістичну реєстрацію зброї 
тощо – тобто, як речі зброя наділяється особливим правовим статусом. 

На рівні міжнародного договірного права, як правило, регулюються від-
носини, пов’язані з військовою зброєю (та особливо – зброєю масового 
ураження). правовий статус цивільної зброї традиційно не виступає об’єктом 
регулювання таких нормативно-правових документів. це, з одного боку, 
пов’язано з неоднаковістю внутрішньодержавного регулювання цього інсти-
туту (перш за все, в галузі сертифікації таких засобів). З іншого боку, тен-
денції глобалізації можуть свідчити про необхідність подібного узагальнен-
ня саме на міжнародному рівні. 

окремим аспектом міжнародного права виступає порядок переміщення 
цивільної зброї через державні кордони фізичними особами та процедура 
отримання дозволю на зброю іноземцями. 

підбиваючи підсумки, слід наголосити на наступних позиціях. тради-
ційно в дискусіях щодо питання легалізації зброї іноземний досвід приво-
диться як правило у позитивному ключі. тим не менш, проведений аналіз 
свідчить про те, що обсяг дозволеності цивільної зброї в країнах світу пред-
ставлений всіма можливими показниками. більш того, неможливо запере-
чувати, що статика у цьому напрямі відсутня й іноземне державне регулю-
вання цього аспекту знаходиться на стадії змін або їх необхідності. крім 
того, вбачається можливим ставити питання про необхідність міжнародного 
договірного регулювання правового статусу цивільної зброї. вирішуючи 
питання про необхідність внесення законодавчих змін на кшталт української 
«The second amendment», іноземний досвід повинен бути розглянутий мак-
симально об’єктивно з різних його сторін. окремим аспектом, що має вплив 
на вирішення цього питання, слід рахувати рівень так званої «зброєвої куль-
тури» населення, який має безпосереднє відношення саме до рівня загальної 
правосвідомості.
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трибунА молодого вченого

м. А. Августінов1

стАтус біженЦЯ в укрАЇні в Аспекті 
співробітниЦтвА З увкб оон

З дня проголошення незалежності україни на її територію внаслідок інтен-
сивних міграційних процесів прибула певна кількість різних категорій мігрантів, 
які не мали українського громадянства. вагому частку цих мігрантів становили 
саме біженці. у 2014 році україна вперше зіштовхнулася з проблемою пере-
селенців, зважаючи на війну на сході, та політичну ситуацію яка склалася, за-
галом це внутрішні переселення українців, але україна також є країною що 
приймає біженців та надає їм притулок. Збільшилась кількість росіян, які просять 
притулку в україни і якщо раніше заяви про надання притулку надходили пере-
важно від тих, хто очікував на екстрадицію до росії, то тепер мотивація пере-
важної більшості заяв – загроза політичних переслідувань.

стаття 30 Закону україни «про біженців та осіб, які потребують додат-
кового або тимчасового захисту» від 8 липня 2011 р. [1] встановлює, що 
україна має співпрацювати з іншими державами, управлінням верховного 
комісара організації об’єднаних Націй у справах біженців, іншими між-
народними організаціями з метою повернення біженців у країни їх грома-
дянської належності (підданства) або попереднього постійного проживання. 
але у багатьох випадках таке повернення є неможливим, зважаючи на по-
літичну ситуацію в таких країнах, тому біженці, за умов інтеграції в україн-
ське суспільство, мають право отримати громадянство.

Заходи, пов’язані з інтеграцією в українське суспільство іноземців та 
осіб без громадянства, передбачені концепцією державної міграційної полі-
тики, схваленої указом президента україни від 30 травня 2011 р. № 622 [2].

управління верховного комісара ооН у справах біженців (увкб 
ооН) забезпечує захист і допомогу біженцям у різних країнах світу. увкб 
ооН була створена 14 грудня 1950 р. на підставі резолюції 428 (V) гене-
ральної асамблеї ооН [3]. цією ж резолюцією було затверджено статут 
увкб ооН, яким встановлено компетенцію верховного комісара ооН 
у справах біженців[3]. Штаб – квартира увкб ооН розташована у женеві 
(Швейцарія).

1 Cтудент 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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Згідно зі статутом уквб ооН наділяється правом «під егідою органі-
зації об’єднаних Націй приймати на себе обов’язок щодо надання міжна-
родного захисту біженцям». у цьому контексті «міжнародний захист» 
є основною функцією увкб ооН і вона може бути визначена як сукупність 
дій, що направлені на забезпечення основних прав біженців і на підвищення 
їхньої фізичної безпеки та захисту, починаючи з надання захисту, притулку 
і поваги основних прав людини, включаючи принцип не вислання, без яких 
безпека або навіть виживання біженця знаходяться під загрозою, і закінчу-
ючи «виключно досягненням надійного рішення, в ідеалі – через відновлен-
ня захисту у країні походження біженця» [4,с. 148].

абзацом 1 статті 1 статуту увкб ооН [3, ст. 2] передбачено, що верхо-
вний комісар ооН у справах біженців, діючи під керівництвом генеральної 
асамблеї, бере на себе обов’язок усіма способами, до закінчення проблеми 
біженців, допомагати урядам та за їх згодою, приватним організаціям, чиї дії 
спрямовані на полегшення асиміляції біженців у нових країнах. діяльність 
верховного комісара є аполітичною та носить гуманітарний та соціальний 
характер, який спрямований, як правило, на окремі групи та категорії біженців.

у той же час статут увкб ооН, на нашу думку, містить очевидне проти-
річчя. З одного боку, він стверджує, що робота управління стосується, як 
правило, груп та категорій біженців. З іншого боку, він пропонує визначення 
біженця, що є, за великим рахунком, індивідуальним, коли статусу домагають-
ся через розгляд справи за суб’єктивними та об’єктивними складовими.

поширення компетенції увкб визначено у розділі IIстатуту [3], значною 
мірою вона стосується осіб – біженців, які мають право на захист з боку 
управління. На нашу думку, слід звернути увагу саме на таке положення, де 
зазначено, що компетенція поширюється на всіх осіб, «які знаходяться поза 
державою свого громадянства або, якщо вони не мають громадянства, поза 
державою свого постійного проживання внаслідок обґрунтованих побоювань 
переслідування за ознаками раси, релігії, громадянства або політичних пере-
конань, і які не можуть чи не бажають з причини таких побоювань користу-
ватися захистом уряду держави своєї громадянської належності, або, якщо 
вони не мають громадянства, повернутися в країну свого попереднього 
постійного проживання». це положення має універсальне значення, без 
будь – яких географічних обмежень. також, розділ IIстатуту визначає осіб, 
які втратили право на захист з боку верховного комісара. 

увкб ооНрозпочало свою роботу у 1951 р. по закінченні другої світо-
вої війни вона надала допомогу більш як мільйону біженців у Європі.сьо-
годні увкб ооН є однією з провідних гуманітарних агенцій світу, його 
персонал із 6500 співробітників допомагає 20,8 мільйонам людей у понад 
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100 країнах. це не лише біженці, але й пов’язані групи, такі як: шукачі при-
тулку, біженці, які повертаються на батьківщину, та окремі категорії з близь-
ко 20–25 мільйонів людей, які переміщені в межах їхніх власних країн та 
офіційно визнані «внутрішньо переміщеними особами» [5].

конвенція про статус біженців1951року і прокол до неї 1967 року є осно-
вою сучасного міжнародно – правового регулювання у сфері захисту прав 
біженців.обидва документи ратифіковані Законом україни «про приєднан-
ня україни до конвенції про статус біженців та протоколу щодо статусу 
біженців» від 10 січня 2002 р. [6].

у 1996 році уряд україни запросив увкб ооН надати допомогу в ре-
інтеграції колишніх депортованих осіб, котрі повернулися до криму. у від-
повідь увкб ооН розпочало широкомасштабну кампанію набуття грома-
дянства, програми організації зайнятості, реконструкції притулків і навчан-
ня толерантності. вартістю в 5,3 мільйони доларів сШа, надана увкб ооН 
протягом минулих одинадцяти років допомога для реінтеграції людей, які 
поверталися до криму, є найширшою програмою, пов’язаною із запобіганням 
та скороченням без громадянства, що її досі здійснювало увкб ооН в одній 
країні. Як наслідок, близько 250 000 людей, які повернулися, отримали до-
помогу в набутті українського громадянства [5].

З метою розвитку взаємного співробітництва, спрямованого 
на розв’язання проблем біженців, а також інших категорій осіб у межах 
мандата управління верховного комісара ооН у справах біженців,23 верес-
ня 1996 р. між україною та увкб ооН було укладено угоду, яка закріплює 
правовий статус увкб ооН в україні, визначає умови співробітництва, 
привілеї та імунітет організації [7]. 23 вересня 1998 р. до зазначеної угоди 
було укладено протокол, який дозволяє увкб за згодою уряду україни може 
відкривати відділення представництва увкб у містах україни [8].

співробітництво полягає у наданні захисту та гуманітарної допомоги на 
основі статуту увкб, рішень та резолюцій увкб, прийнятих органами 
організації об’єднаних Націй. представництво увкб ооН спрямовує свою 
діяльність також на надання консультацій та співпрацю з урядом україни 
у підготовці та здійсненні проектів в інтересах біженців. уряд україни, 
у свою чергу надає вільний доступ співробітникам увкб до біженців та 
інших осіб, які належать до компетенції увкб, а також у місця, де здійсню-
ються проекти увкб, з метою контролю за всіма етапами їх втілення [5; 7].
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comPetition oF Rules aRising FRom PaRtY 
autonomY limitations in inteRnational 

commeRtial aRBitRation

Arbitration has become the preferred dispute settlement method for private 
parties engaged in international commercial transactions owing to the offered 
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possibility of a more efficient, confidential and neutral process with easy and 
effective international enforcement. Provided that arbitration is based on the 
consent of the parties, it also allows for flexibility over a wide range of matters, 
including choice of substantive and procedural law [1, p. 2]. A principle of party 
autonomy is the basic and guiding one in determining the procedure to be followed 
in an international commercial arbitration. It has been endorsed not only in national 
laws, but by international arbitral institutions and organizations [2, p. 315]. As 
stated in UNCITRAL Model Law Art. 19 (1), Subject to its provisions, the parties 
are free to agree on the procedure to be followed by the arbitral tribunal in 
conducting the proceedings [3].

However, the mentioned principle is not without limits, which can be divided 
into two groups concerning the situation prior to the commencement of an 
arbitration and post such commencement.

1. On the stage of drafting an arbitration agreement the parties enjoy very 
broad freedom in selecting the arbitration regime and in prescribing the procedure 
to be followed. But it is subject to such restrictions as: the arbitration agreement 
must be a valid one according to the law which governs it (usually the law 
governing the substantive contract, in which the arbitration clause is embedded, 
but is not necessarily that law) and the arbitral procedure itself should comply 
with the mandatory rules of law (this issue will be addressed below) [4, p. 2]. 
Other restrictions might arise where the parties select institutional arbitration but 
attempt to make amendments to institutional rules, in a way which is unworkable 
or is not accepted by the administering body[4, p. 3].

2. After the tribunal is constituted, the parties themselves cannot unilaterally 
change the terms of the arbitration agreement without the consent of the arbitral 
tribunal [4, p. 5]. Notwithstanding the idea of the Model Law that the freedom of 
the parties to agree on a procedure «should be a continuing one», in any case the 
arbitrators cannot be forced to accept any procedures with which they disagree, 
since they can always resign rather than carry out the unwanted procedural 
stipulations [5, p. 556–567]. Where the arbitration agreement is silent and does not 
deal with the procedural point, the parties are entitled to make an agreement at any 
time during the arbitral proceedings. However, they must do so within assumptions 
reasonably held by the arbitrators at the time when they accept their mandate. That 
means, there is an implied term that any agreement the parties may come to on 
matters of procedure will be within usual or common parameters for commercial 
arbitrations of the type and nature of the arbitration before the arbitral tribunal.

After all, one emerging issue which is deemed as one of the most burning 
ones in daily international arbitration practice is the impact on party autonomy of 
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mandatory rules of a state with some relationship to the arbitration [6, p. 70].
Mandatory rules of law are laws that purport to apply irrespective of the law 
chosen by the parties to govern their contractual relations. They can reflect states’ 
internal or international public policy, and generally protect economic, social or 
political interests; they can be either procedural (for example requiring due 
process) or substantive (as certain tax, competition and import/export laws etc.) [1, 
p. 2, 3]. These rules might pertain either to the proper law of the contract (lex 
causae), or to the law governing at the place of arbitration (lex fori), or to the legal 
order of a third country (e.g. trade sanctions, claimed to be applied or taken into 
account, over and abovethe lexvoluntatis chosen by the parties to a particular 
transaction), or to a supranational order (e.g. resolutions of the UN Security 
Council, EU competition laws, other norms pertaining to an international public 
policy), or lastly, to the legal order governing at the potential place where 
enforcement of the award might have to be sought [6, p. 13, 14].

The problem here lies in a fact that the interests of states and parties are 
suchwise put in direct competition, thus arbitrators’ objective is to resolve this 
possible conflict, which can be done on the assumption of arbitrators’ allegiance – 
whether it is lying with the parties that appoint them (the arbitration is a private 
act between private parties) or with the states that support them (the arbitration is 
performing a public function that stems from sovereign power) [1, p. 3].

A basic rule to resolve such conflict of interests is contained in article 15(1) of 
the ICC Rules which provides: «The proceedings before the Arbitral Tribunal 
shall be governed by these Rules and, where these Rules are silent, by any rules 
which the parties or, failing them, the Arbitral Tribunal may settle on, whether or 
not reference is thereby made to the rules of procedure of a national law to be 
applied to the arbitration.»[7].

Thus this article sets out a hierarchy of rules to govern the arbitral proceedings 
as follows:

1. ICC Rules (meaning mandatory rules in this case).
2. Parties’ agreement.
3. Arbitral tribunal determination [4, p. 8].
Still the scope of arbitral tribunal’s discretion remains quite wide. Article 15 

(1) of the Model Law provides as follows: «Subject to these Rules, the arbitral 
tribunal may conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate, 
provided that the parties are treated with equality and that at any stage of the 
proceedings each party is given a full opportunity of presenting his case.»[3]. The 
question whether or not to apply mandatory rules of law will rest on the essentially 
subjective appreciation, i.e. on the arbitral tribunal’s rule of reason test (or its test 
in respect of the so – called «application – worthiness») [6, p. 70].
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In the first place if the parties’ agreement is inconsistent with a mandatory 
rule of law then the parties’ agreement may not be accepted. However, an arbitral 
tribunal has an obvious moral obligation to carry out its task with due diligence 
[2, p. 290]. Thus, in deciding whether to accept the parties’ agreement, or reject 
or modify it, the arbitral tribunal should evaluate the parties’ request in the light 
of the arbitral tribunal’s own obligations and duties and after considering the 
position of the arbitral tribunal itself. In carrying out this evaluation it will be 
helpful if the tribunal is able to identify the reasons why the parties have reached 
their agreement, insofar as the tribunal is able to do so [4, p. 11].

The interesting fact appears to be that some scholars suggests it is in the 
parties’ interest to select arbitrators hostile to the imposition of mandatory rules. 
To the extent that business remains competitive for arbitrators, it is further 
suggested that the incentive for arbitrators to use any discretion to uphold party 
autonomy is so great that mandatory rules will rarely receive more than lip service. 
However, such a view, believing arbitrators to be more concerned with short – term 
personal gains than the longevity of arbitration as an institution or the protection 
of legitimate, threatened interests, is mostly regarded as cynical and is criticized 
[1, p. 9,10].

In conclusion, the discussion in each individual case is one of the most 
demanding, challenging and responsible tasks of the today’s arbitrator as far as 
each case has its own «dynamics», and merits its own very careful examination 
[6, p. 71]. The reason for the complexity of this issue is that mandatory rules leave 
arbitrators «tangled up in arbitration’s identity crisis» [1, p. 39]. The fact that party 
autonomy and state interests are in direct competition when mandatory rules are 
involved means that the pragmatic compromise is not enough and some developed 
criteria for more precise determination of whether to apply one or another rule is 
yet required.
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деЯкі питАннЯ АдАптАЦіЇ сімеЙного 
ЗАконодАвствА укрАЇни до реглАменту рим 

iii (eu) № 1259/2010

Міграція громадян і відкритість внутрішніх кордонів Європейського 
союзу (Єс) призводить до того, що з кожним роком кількість шлюбів між 
особами різних національностей зростає. Щороку в Європейському союзі 
укладаєтьсяблизько 350 тис. міжнаціональних шлюбів, але одночасно з цим 
десь половина з них розпадається. у свою чергу, це призводить до появи 
великої кількості питань, наприклад, який суд повинен розглядати справу 
про розлучення або, яке право, слід застосувати до цих правовідносин.Не-
зважаючи на наявність тісних соціально – політичних зв’язків між європей-
ськими країнами, що мають глибоке історичне коріння, сфера шлюбно – 
сімейних відносинне зазнала значного впливу процесів гармонізації та 
уніфікації в рамках Єс. Як наслідок, наявність істотних відмінностей 

1 студентка 5 курсу господарсько-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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в шлюбно – сімейному праві країн – членів Єс, невизначеність в колізійних 
та юрисдикційних правилах в цій області розглядається як перешкода 
для розширення мобільності населення в Єс.

питання юрисдикції в шлюбно – сімейних відносинах спочатку регулю-
валося конвенцією від 28 травня 1998 року про компетенцію, визнання та 
виконання рішень в сфері майнових відносин між подружжям та відпові-
дальності батьків за спільних дітей. потім з цих питань були прийняті акти 
вторинного права: регламент від 29 травня 2000 року (відомий як «брюссель 
II»), і замінив його регламент від 27 листопада 2003 року («брюссель II bis»). 
регламенти «брюссель II» і «брюссель II bis» стосувалися виключно рішень, 
що відносяться до шлюбних стосунків, за винятком зобов’язань щодо алі-
ментів і батьківської відповідальності за спільних дітей. 

у липні 2006 року комісія Єс висунула пропозицію щодо покращення 
правового регулювання провадження у справах про розлучення і, як наслідок, 
20 грудня 2010 року у брюсселі був прийнятий ще один акт – Council 
Regulation № 1259/2010. у червні 2012 року документ набув чинності і став 
відомий як регламент рим III. він став частиною законодавства таких країн 
як австрія, бельгія, болгарія, Німеччина, іспанія, Франція, італія, латвія, 
люксембург, Мальта, угорщина, португалія, румунія, словенія та литва.

відповідно до ст. 249 договору про заснування Європейської спільноти 
від 1957 року, регламент – акт загальної дії, він є обов’язковим у повному 
обсязі та підлягає прямому застосуванню у всіх державах – членах [1]. це 
означає, що він підлягає застосуванню усіма державами – членами союзу, 
незалежно від того перебувала держава в складі Єс до прийняття регламен-
ту, чи ні. у європейській правовій доктрині регламент прийнято розглядати 
в якості інструмента уніфікації права, завдяки якому вводяться повністю 
однакові (уніфіковані) правила поведінки для всіх суб’єктів права Єс.

Здійснюючи адаптацію сімейного права україни до європейського за-
конодавства, регламент рим III цікавить нас своєю метою – забезпечення 
правової визначеності, гнучкості та права вимагати справедливого розгляду 
справ міжнародного розлучення, з’ясовуючи яке саме законодавство слід 
застосовувати в такій судовій справі. 

структура регламенту рим ііі складається з чотирьох глав [2]. особливу 
увагу слід звернути на декілька статей цього акту. Зокрема, стаття 1, яка має 
назву «сфера» вказує на те, що регламент рим ііі застосовується у ситуаціях, 
пов’язаних із конфліктом законів про розлучення. положення цього регламенту 
не поширюється на наступні питання, навіть якщо вони виникають лише в якос-
ті попередніх у контексті розлучення або судового розгляду: 1) правоздатність 
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фізичної особи; 2) існування, дійсність або визнання шлюбу; 3) анулювання 
шлюбу; 4) вибір прізвища одним із подружжя; 5) майнові наслідки шлюбу; 
6) батьківська відповідальність; 7) аліментні зобов’язання; 8) спадкоємність. 

стаття 5 передбачає, що подружжя може домовитися та обрати закон, 
що врегульовуватиме питання розлучення. такими «законами» можуть бути: 
1) право держави, де подружжя постійно проживає на момент домовленостей 
про вибір права; 2) закон тієї держави, де подружжя у минулому проживало, 
за умови, що один з подружжя на теперішній час там постійно проживає; 
3) право держави громадянства одного з подружжя на момент домовленостей 
про вибір права; 4) право суду. 

відповідно до статті 7 угода про вибір права має бути укладена у пись-
мовій формі із зазначенням дати її укладення та підписана сторонами. будь – 
яке повідомлення про вибір права, що зроблено за допомогою електронних 
засобів, буде вважатися таким, що здійснене у письмовій формі. 

статтею 8 регламенту рим ііі передбачено випадки правозастосування 
у разі відсутності домовленостей подружжя про вибір права. у такому ви-
падку застосуванню підлягає закон держави: 1) де подружжя постійно про-
живає на момент судового розгляду; 2) де подружжя у минулому постійно 
проживало, за умови, що строк такого проживання не перевищує одного року 
та один з подружжя до цих пір проживає в цій державі; 3) право держави, 
громадянами якої є подружжя на час судового розгляду; 4) вибір права судом. 

відповідно до статті 60 Закону україни «про міжнародне приватне 
право» від 23 червня 2005 р. (далі – Закон) припинення шлюбу та правові 
наслідки припинення шлюбу визначаються правом, яке діє на цей час щодо 
правових наслідків шлюбу [3]. відповідно до цієї статті правові наслідки 
шлюбу визначаються спільним особистим законом подружжя, а за його від-
сутності – правом держави, у якій подружжя мало останнє спільне місце 
проживання, за умови, що хоча б один з подружжя все ще має місце про-
живання у цій державі, а за відсутності такого – правом, за яким обидва 
з подружжя мають найбільш тісний зв’язок іншим чином. подружжя, яке не 
має спільного особистого закону, може обрати право, що буде застосовува-
тися до правових наслідків шлюбу, якщо подружжя не має спільного місця 
проживання або якщо особистий закон жодного з них не збігається з правом 
держави їхнього спільного місця проживання. угода про вибір права при-
пиняється, якщо особистий закон подружжя стає спільним.

отже, за винятком деяких положень, вказаний Закон певним чином 
адаптований до загальноєвропейського сімейного законодавства в частині 
регулювання питань припинення шлюбу. у той же час, на нашу думку, гід-
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ними уваги є нові підходи, використані у регламенті рим ііі. Зокрема, до-
цільним було б доповнити ч. 1 ст. 60 Закону нормою, відповідно до якої суд 
мав би можливість самостійно обирати належне до застосування право. 
також, варто вказати на те, що відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону вибір права 
обмежений лише правом особистого закону одного з подружжя на відміну 
від регламенту рим ііі, ст. 5 якого визначає цілий комплекс колізійних 
прив’язок у такому випадку. тому для того, щоб уникнути в майбутньому 
непорозумінь між сторонами спору необхідно розширити ч. 2 ст. 60 Закону 
україни «про міжнародне приватне право» в частині вибору права подруж-
жям, врахувавши положення ст. 5 регламенту рим ііі.

Загалом слід сказати, що регламент рим III є значною новацією. він 
досить широкий за сферою застосування і за характером правил. він стосу-
ється і шлюбних, і аліментних відносин і виходить із загального правила 
про свободу вибору застосовуваного права та юрисдикції сторонами. але 
свобода розсуду сторін дещо обмежена. З одного боку, вибір сторін повинен 
бути певним (не давати приводу для сумнівів) і вчинений у письмовій фор-
мі. З іншого боку, вибір сторін з питань і права, і юрисдикції повинен бути 
обумовлений фактичним зв’язком відносин з відповідною державою. але 
незважаючи на це, регламент рим III, як і регламенти рим і та рим іі, є ще 
одним кроком на шляху вдосконалення та гармонізації сімейного законодав-
ства країн Європейського союзу.Щодо україни, то цей документ має спри-
яти розвитку колізійного регулювання у сфері шлюбно – сімейних відносин. 
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А. А. Анпілова

співвідношеннЯ принЦипів 
сАмовиЗнАченнЯ нАЦіЙ тА територіАльноЇ 

Цілісності держАви

протягом останніх десятиліть перед міжнародним співтовариством го-
стро стоїть питання співвідношення двох основних принципів міжнародно-
го права: принципу самовизначення націй та принципу територіальної ці-
лісності держави. прагнення до національного відродження та самовизна-
чення часто призводить до міжнаціональних конфліктів, становить 
внутрішню загрозу територіальної цілісності та політичної стабільності 
суверенної держави. 

самовизначення означає право нації вибирати такий шлях розвитку, що 
найбільшою мірою відповідає їхнім історичним, географічним, культурним, 
релігійним та іншим традиціям та уявленням. Зміст принципу самовизна-
чення націй розкривається через право створювати суверенну незалежну 
державу, вільно приєднуватися до незалежних держав або об’єднуватися 
з нею, встановлювати інший політичний статус.

сутність принципу територіальної цілісності є захист території держави 
від будь – яких посягань, в тому числі внутрішніх. На практиці майже не-
можливе компромісне співвідношення двох дефініцій, оскільки воно усклад-
нюється проблемою подвійних стандартів у політиці великих держав, які 
застосовують не однаковий підхід до визнання нових суб’єктів міжнародно-
го права, виходячи зі своїх політичних та економічних інтересів та вирішен-
ня зовнішньополітичних проблем, без урахування інтересів націй, які ви-
борюють свою незалежність[1, с. 183].

Як правило, держава, в межах якої відбувається національно– визвольний 
рух вбачає у цих процесах загрозу територіальної цілісності. За таких об-
ставин, міжнародне співтовариство, значення якого у впорядкуванні кон-
флікту суттєве, повинно виконувати роль незалежного безстороннього арбі-
тра. 

Необхідно враховувати, по – перше, обставини, які є підставами для 
національно – визвольного руху, а також права та інтереси, які у такий спо-
сіб намагається відстоювати нація. Щоб претендувати на самовизначення 
як винятковий захід необхідна сукупність таких умов: ті, що мають намір 
реалізувати це право, є «нацією»; держава, в межах якої можливе таке виді-
лення, порушує права цієї групи людей; відсутні інші ефективні заходи 
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в рамках внутрішнього чи міжнародного права, що можуть вирішити про-
блеми цієї групи.

Нація – це соціально – економічна й духовна спільнота людей з певною 
психологією і свідомістю, яка відбулася історично і якій властива стійка 
сукупність сутнісних характеристик, серед яких: мова, звичаї, культура, 
релігія; політичні і громадські інституції; історія, з якою вони себе іденти-
фікують; певна територія[2, с.736].

порушення державою внутрішнього самовизначення нації (позбавлення 
права на участь в управлінні державою, дискримінація за расовою чи етніч-
ною ознакою та ін.) є зловживанням владою, прямим порушенням права на 
самовизначення нації, що автоматично нівелює пріоритетність принципу 
територіальної цілісності. Недопустимим є затвердження одного принципу 
шляхом порушення іншого. таким чином, самовизначення розглядається як 
реакція на утиски чи обмеження. 

За умови, що інтерес нації може бути задоволено, а право поновлено 
наданням автономії у складі держави – пріоритет повинен надаватися прин-
ципу територіальної цілісності, з метою уникнення подальшої фрагментації. 
в цьому вбачається компроміс між двома непорушними засадами. так, 
у 1974 році після демократичної революції державна влада португалії нада-
ла Мадейрі політичну автономію. 

по – друге, слід враховувати характер поведінки сторін конфлікту. пра-
во на самовизначення має здійснюватися демократичним шляхом, у рамках 
закону. в межах даного принципу необхідно діяти як нації, що захищає свої 
права та інтереси, так і державі. ініціатива використання демократичних 
засобів впорядкування відносин (референдум, плебісцит, петиції та ін.) ха-
рактеризує одну із сторін як сумлінного суб’єкта міжнародного права: націю, 
як таку, яка має політичний центр або організацію, яка у разі утворення 
незалежної держави зможе забезпечити її функціонування; державу, як таку, 
що намагається врегулювати конфлікт з урахуванням інтересів нації. 

Можна згадати про рішення верховного суду канади щодо односторон-
нього виходу провінції квебек зі складу федерації. суд постановив, що 
квебекці не є колонізованим народом, і їх права не порушуються, тому вони 
не можуть посилатися на принцип самовизначення народів. водночас він 
також визнав, що навіть якщо б не було жодного права на односторонній 
вихід за міжнародним правом, то успіх такої спроби залежав насамперед від 
міжнародного визнання чи фактичного визнання сецесії міжнародною спіль-
нотою. верховний суд також зазначив, що квебек не може вийти в одно-
сторонньому порядку незважаючи на те, наскільки самі квебекці підтриму-
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ють ідею відділення. водночас він визнав, що якщо таких квебекців буде 
більшість, то це буде сигналом, який не може бути проігнорованим іншими 
провінціями та федеральним урядом канади. обидві сторони повинні до-
мовлятися про правові механізми сецесії[3 с. 154]. Як відомо, з ініціативи 
квебекської партії були проведені два референдуми з питання відділення від 
канади – в 1980 і 1995 роках, проте тоді прихильники незалежності не змо-
гли заручитися підтримкою більшості жителів. Національно– визвольні рухи, 
зокрема, були обумовлені боротьбою жителів квебеку за розширення ви-
користання французької мови в житті суспільства і держави. події того часу 
стали поштовхом для пошуків шляхів порозуміння між англомовною біль-
шістю та франкомовною меншиною. результатом стало запровадженнядер-
жавної політики мультикультуралізму, в основі якої лежить ідея захисту 
рівних прав представників тих чи інших культурних груп. прийнята в 1980 р. 
конституція країни передбачає офіційну рівність між англійською та фран-
цузькою мовами на всій території канади. Нині в канаді на урядовому рівні 
реалізується програма розвитку офіційних мов меншин (Development of 
Official– Language Communities Program), яка має сприяти життєздатності 
франко – та англомовних меншин канади та заохочувати їх участь у всіх 
сферах життя суспільства шляхом угод про співробітництво з організаціями 
меншин, територіями, муніципальними та федеральними органами[4, с.6, 
7]. події у канаді є яскравим прикладом застосування інститутів демократії 
з метою збереження територіальної цілісності та добробуту держави без 
порушення прав окремої верстви населення. 

окремим важливим аспектом є прагнення новоствореної держави до 
міжнародного визнання, схвалення її дій міжнародним співтовариством, 
що у майбутньому гарантує ефективне функціонування назовнішній арені 
. така мета повинна спонукати нації, що виборюють свою незалежність, 
діяти в межах міжнародних стандартів. у свою чергу держави мають ви-
ходити з того, що чим більшою мірою порушуються права та інтереси 
нації, чим триваліший період не вживаються дієві заходи спрямовані на 
поновлення такого права, тим вища ймовірність надання пріоритету інтер-
есам нації. у протилежному випадку, національно – визвольний рух, в ході 
якого нівелюється значення міжнародного визнання, порушуються між-
народні стандарти, зокрема шляхом ініціювання озброєних конфліктів, 
підривної діяльності, маніпуляції суспільною думкою за допомогою різно-
манітних засобів, з боку нації, що виборює незалежність, набуває ознак 
сепаратизму. це унеможливить наступне визнання співтовариством, і за 
таких умов ставить під загрозу подальше функціонування новоствореної 
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держави на міжнародній арені, її економічний та політичний внутрішньо-
державний добробут.

по – третє, у разі неможливості компромісної реалізації принципу те-
риторіальної цілісності та принципу самовизначення націй, пріоритет, не-
залежно від обставин, завжди належить принципу поваги прав людини. Як 
свідчить практика останніх десятиліть, національно – визвольні рухи при-
зводять до посягання на людське життя, що є неприпустимим. вирішувати 
питання про пріоритетність інтересів держави або нації необхідно під гаслом 
забезпечення та охорони прав людини. 

таким чином, принцип самовизначення нації може бути реалізований за 
умови збереження територіальної цілісності держави через розвиток та 
утвердження інститутів демократії. перший з названих принципів має об-
межувати антидемократичну політику влади. реалізація права націй на само-
визначення, безспірно, є загрозою територіальній цілісності держави, але ця 
загроза прямо пропорційно залежить від поваги держави до прав та інтер-
есів кожної нації.

виходячи з вищезазначеного, не слід розглядати реалізацію нацією 
права на самовизначення та з іншого боку захист державою територіальної 
цілісності як взаємовиключні явища. така позиція підтверджується, по – 
перше, можливістю їх комплексного, гармонійного поєднання шляхом 
впровадженняінституту автономії. по – друге, перше із зазначених явищ 
повинно розглядатися як виняток із другого. жоден із зазначених принципів 
не має переваги над іншим, поки пріоритетність одного з них не обумовлена 
індивідуальними обставинами, вагомими і безспірними.
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о. в .Афоніна1

Щодо окремиХ питАнь електронноЇ комерЦіЇ 
в міжнАродному привАтному прАві

На сьогодні глобальна мережа інтернет – малодосліджений об’єкт, з по-
гляду юридичної специфіки відносин, що виникають у зв’язку із практичним 
їх використанням. 

питання електронної комерції ставали предметом досліджень багатьох 
фахівців, таких як: л. в. горшкова, о. а. кобелев, в. и. скиба, г. Я. резго, 
с. і. чайка, к. Шахбазян, а. в. юрасов та інших.

проте аспекти електронної комерції є зараз одними з найбільш актуаль-
них. у сучасних умовах питання сприяння більш широкому доступу до 
міжнародної електронної комерції все частіше переходять в розряд пріори-
тетних. саме це дає привід авторці також розглянути дане питання.

інтернет являє сукупність з’єднаних між собою інформаційних серве-
рів – комп’ютерів, на яких зберігається різноманітна інформація. сама ме-
режа інтернет не є ані суб’єктом, ані об’єктом регулювання. предметом 
регулювання є правовідносини між провайдерами інтернет-сервісів і корис-
тувачами, між самими користувачами та у взаємодії із іншими особами 
і державними органами , міжнародними установами у зв’язку з передачею 
інформації і наданням послуг через інтернет [1]

Загальновизнаного поняття «електронна комерція» не існує. сот під елек-
тронною комерцією розуміє виробництво, рекламу, продаж та розповсюдження 
товарів через телекомунікаційні мережі. у рамках оеср під електронною ко-
мерцією розуміють усі види та форми комерційних угод, які включають комер-
ційну діяльність фізичних та юридичних осіб, які базуються на передачі даних 
у цифровій формі, включаючи в себе текст, аудіо – та відео передачі. 

головною сучасною проблемою електронної комерції постає невизнання 
державними органами юридичної сили документів і повідомлень, які існують 
тільки в електронній формі. типовий закон юНсітрал про електронну 
торгівлю закріплює орієнтири для тлумачення таких вимог, як «письмова 
форма», «підпис» і «оригінал» стосовно електронних повідомлень. Закон 
застосовується до будь-якого виду інформації в формі повідомлення даних, 
використовуваної в контексті торговельної діяльності. під терміном «повідо-
млення даних» розуміється інформація, підготовлена, відправлена, отрима-

1  студентка 5 курсу господарсько-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого
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на або збережена за допомогою електронних, оптичних або аналогічних 
засобів, включаючи електронний обмін даними, електронну пошту, теле-
граму, телекс або телефакс [4].

З питань електронної комерції гаазька конференція в 1999 році запро-
понувала рекомендації, які можуть служити основою для розробки правил 
регулювання інтернет-комерції:

1. Замість створення нових норм для регулювання електронної комерції 
слід застосовувати існуючі правила, принципи і процедури, шляхом відпо-
відного тлумачення, включаючи використання функціональних еквівалентів.

2. для контрактів онлайн в питаннях юрисдикції і застосовного права, 
якщо виконання відповідного зобов’язання здійснюється в режимі офлайн 
(поза мережею інтернет), існуючі норми Мпп продовжують залишатися 
в силі. Якщо виконання контракту здійснюється в режимі онлайн, місце ви-
конання не має значення в якості колізійної прив’язки. у такому разі відпо-
відної колізійної прив’язкою є місце знаходження кожної сторони контракту.

3. при здійсненні електронних угод у питаннях застосовного права та 
юрисдикції провідним принципом має бути принцип автономії волі сторін.

у даний час на міжнародному рівні склався основний принцип електро-
нної комерції, що сторони, які уклали електронну угоду, не можуть ставити її 
під сумнів тільки з тієї причини, що вона укладена або виповнюється електро-
нним способом. вже сформувався правовий звичай, відповідно до якого як 
підпису при укладенні відплатних договорів використовується номер кредит-
ної картки, а у відносинах між постійними партнерами – електронно-цифро-
вий підпис. правила, що регулюють процес ідентифікації особи мають в осно-
вному національний характер. саме тому існує проблема визнання іноземних 
електронних цифрових підписів у національних судах. 

окрім підписів постає питання з місцем знаходження комерційного під-
приємства, адже його не завжди можна встановити. це виникає через веден-
ня комерційної діяльності «віртуальними компаніями» без зв’язку з фізичним 
місцем знаходження. Необхідно брати до уваги місце знаходження облад-
нання, на якому розміщений сайт, використовуваний для здійснення угоди. 
Фактичне місце розташування обладнання може розглядатися в якості міс-
цезнаходження підприємства, якщо підприємець має сервер у володінні. до 
уваги приймається не стільки місце розташування обладнання, скільки його 
приналежність конкретній особі. також адреса інтернет-сайту (домен) вказує 
на правовий зв’язок з конкретною державою, за яким закріплений певний 
сегмент мережі. проте користувач може мати веб-сервери і реєструвати до-
менні імена інтернет-сайтів у країнах, в яких він не має «комерційного під-
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приємства». адреса інтернет-сайту відображає приналежність доменного 
простору певної держави, але не може визначати місце знаходження особи 
або місце здійснення його діяльності в інтернеті.

цей висновок підтверджений в доповіді робочої групи юНсітрал: 
«Факт використання доменного імені або адреси електронної пошти, 
пов’язаних з будь-якою країною, не створює сам по собі презумпцію пере-
бування комерційного підприємства в даній країні». у доповіді пропонуєть-
ся вважати місцем знаходження комерційного підприємства країну, яка 
вказується самими сторонами (своєрідний прояв принципу автономії волі). 

ведення комерційної діяльності в інтернеті не виводить підприємства 
з правового поля відповідних держав. проте виникає багато питань щодо 
юрисдикцій та визнання певних правових категорій однієї країни в національ-
них судах іншої країни. онлайн-врегулювання може стати розв’язанням до 
широкого спектра проблем. Європейська комісія розробила Європейську 
процедуру врегулювання малих претензій (ESCP), яка вступила в силу для 
всіх членів Європейського союзу з січня 2009. ця процедура передбачена для 
вирішення транскордонних спорів, в яких розмір претензій не перевищує 2 
тисяч євро. Згідно ESCP, врегулювання здійснюється в письмовій формі при 
використанні інформаційно-комунікаційних технологій. положення ESCP 
є рекомендаційними, а не директивними. проте, ESCP задає певну рамку, яка 
буде сприяти впровадженню онлайнових судових процедур, а також підви-
щувати в цілому рівень довіри до альтернативного врегулювання спорів.
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в. і. бабаєвська1

особливості нАбрАннЯ чинності угоди  
про АсоЦіАЦіЮ між укрАЇноЮ тА 

ЄвропеЙським соЮЗом

укладення угоди про асоціацію між україною, Європейським союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами– чле-
нами від 21 березня і 27 червня 2014 р. [1] (надалі – угода про асоціацію або 
угода) для українців та україни є надзвичайно важливим моментом. Наміри 
україни підписати угоду про асоціацію з Єс стали не лише її прагненням 
до створення нових, більш тісних політичних, економічних відносин з Єв-
ропою, а й документально реалізували обраний вектор розвитку нашої 
країни.

процес прийняття тексту угоди про асоціацію відбувався з 2007 по 
2011 рр.19 грудня 2011 р. під час п’ятнадцятого саміту «україна – Єс» лі-
дери україни та Єс офіційно заявили про завершення переговорів щодо 
угоди про асоціацію. 19 липня 2012 р. угода про асоціацію між україною та 
Єс була парафована.

На підставі розпорядження кабінету Міністрів україни «питання укла-
дання угоди про асоціацію між україною, з однієї сторони, та Європейським 
союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми держа-
вами– членами, з іншої сторони» від 21 листопада 2013 р. № 905 – р [2] 
підписання угоди було відтерміновано на невизначений строк.

Новий уряд україни, сформований після революції гідності, відновив 
курс на євроінтеграцію україни. відтак, розпорядження кабінету Міністрів 
україни від 21 листопада 2013 р. № 905 – р [2]було скасовано на підставі 
розпорядження кабінету Міністрів україни від 2 березня 2014 р. № 113 – р 
[3]. цей юридичний факт створив правові підстави для підписання угоди 
про асоціацію між україною та Євросоюзом. угода має дві частини: полі-
тичну та економічну. політична частина угоди про асоціацію була підписа-
на 21 березня 2014 р., а економічна – 27 червня 2014 р.

Як зазначає в. М. стешенко, факт підписання угоди про асоціацію ство-
рив правові підстави для наступного й найбільш важливого етапу надання 
згоди на обов’язковість цього міжнародного договору – ратифікації угоди 
всіма сторонами, які її підписали [4, с. 429].

1  студентка 4 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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Згідно з пунктом 2 статті 486 угоди про асоціацію між україною та 
Європейським союзом, ця угода набере чинності після її ратифікації всіма 
сторонами в перший день другого місяця, що настане після дати здачі на 
зберігання до генерального секретаріату ради Європейського союзу остан-
ньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження 
[1, ст. 486].

таким чином, угода про асоціацію між україною та Європейським со-
юзом почне діяти через місяць після здачі на зберігання документів про 
ратифікацію чи схвалення всіма державами– членами Єс

процедура надання згоди на обов’язковість угоди і, відповідно, набуття 
нею чинності виглядає таким чином:

1) перший етап – після ухвалення рішення радою Єс про підписання 
угоди і, власне, її підписання, угода має бути схвалена Європейським пар-
ламентом. 

2) другий етап передбачає дії на національному рівні. На цьому етапі 
кожна держава – член Єс повинна ратифікувати або схвалити угоду відпо-
відно до її національного законодавства. Національні процедури держав – 
членів досить суттєво відрізняються. Наприклад, у деяких державах має 
відбутися ратифікація національним парламентом, а в деяких – схвалення. 
в окремих випадках може використовуватись референдум. Щодо угоди про 
асоціацію між україною та Єс у більшості випадків матиме місце саме ра-
тифікація цієї угоди парламентами держав – членів союзу [5].

16 вересня 2014 р. верховна рада україни та Європейський парламент 
синхронно ратифікували угоду про асоціацію між україною та Єс [4, c. 431; 6].

З огляду на ратифікацію з боку україни зазначеної угоди, – іншими 
словами, з огляду на виконання україною необхідних для набрання чиннос-
ті цією угодою внутрішніх процедур згідно ізстаттею 486[1, ст. 486],гене-
ральний секретаріат ради Єсу вербальній ноті від 30 вересня 2014 р. визнав 
за можливе тимчасове застосування угоди про асоціацію з 1 листопада 
2014 р. до моменту повного набрання зазначеною угодою чинності [7].

у період тимчасового застосування угоди про асоціацію продовжують 
діяти ті положення угоди про партнерство і співробітництво між україною, 
з однієї сторони, і Європейськими співтовариствами та їхніми державами – 
членами, з іншої сторони, від 14 червня 1994 р. [8], що не охоплюються 
тимчасовим застосуванням угоди про асоціацію між україною та Європей-
ським союзом[1].

Наразі свою згоду на обов’язковість угоди про асоціацію між україною 
та Європейським союзом висловили усі 28 держав – членів Єс. 
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разом з тим 6 квітня 2016 р. у Нідерландах відбувся референдумпро за-
твердження угоди про асоціацію між Європейським союзом та україною. 
12 квітня 2016 р. були опубліковані остаточні результати референдуму, 
згідно з якими 61 % учасників референдуму висловилися проти угоди про 
асоціацію, а 38 % підтримали її. Незважаючи на те, що референдум мав 
консультативний (коригувальний) характер, його результати були враховані 
урядом Нідерландів, тому угода про асоціацію між україною та Єс наразі 
не може набрати чинності у її повному обсязі і продовжує застосовуватися 
тимчасово.

попри тривалі терміни, необхідні для набрання чинності угоди Євро-
пейським союзом та його державами– членами, її послідовна та ефективна 
імплементація може стати дієвим механізмом подальшого сталого економіч-
ного розвитку та модернізації нашої держави, оновленою стратегією рефор-
мування усіх ключових сфер і впровадження європейських стандартів 
з метою дійсного підвищення рівня життя населення україни та реалізації 
нашої стратегічної мети – набуття повноправного членства в Європейському 
союзі[5]. водночас угода про асоціацію не є кінцевою метою співробітни-
цтва україни з Європейським союзом, а являє собою лише необхідний ін-
струментарій наближення до Єс.

виникає питання – а навіщо ж потрібне тимчасове застосування? спра-
ва в тому, що угода стосується питань як виключної (в європейському праві 
також вживається термін «комунітарна») компетенції Єс, так і національної 
компетенції держав – членів Єс. такий тип міжнародних договорів має на-
зву змішаних, адже вони стосуються як держав – членів Єс, так і самого 
Європейського союзу. тому положення, які відносяться до національної 
компетенції держав – членів Єс, вимагають ратифікації або схвалення вусіх 
державах – членах Єс, а ті положення, які відносяться до виключної компе-
тенції Єс, вимагають схвалення лише з боку ради Єс та Європейського 
парламенту і відповідно можуть застосовуватись тимчасово, до набуття 
чинності угодою у повному обсязі [9].

у підсумку можна зазначити, що угода про асоціацію між україною та 
Євросоюзом є найбільшим міжнародно – правовим документом за всю іс-
торію україни та найбільшим міжнародним договором з третьою країною, 
коли – небудь укладеним Європейським союзом. угода визначає якісно 
новий формат відносин між україною та Єс на принципах «політичної 
асоціації та економічної інтеграції» і слугує стратегічним орієнтиром сис-
темних соціально – економічних реформ в україні.
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в. і. бабаєвська1

превентивнА дипломАтіЯ оон Як меХАніЗм 
врегулЮвАннЯ конФліктів

уже понад 70 років організація об’єднаних Націй виступає на світовій 
арені,як найважливіша міжнародна організація, яка координує зусилля 193 
держав задля миру, безпеки, ведення ефективного міжнародного діалогу. 
актуальність обраної теми визначається зростанням ролі інструментів ооН 
в сучасних умовах глобалізації, постійних військових конфліктів, збільшен-
ня терористичних загроз. такий стан речей вимагає перегляду низки прин-
ципових положень практичної діяльності ооН. 

роль інструментарію ооН у врегулюванні конфліктних ситуацій вже 
давно привертає увагу вчених – міжнародників, зокрема а. абугу, с. в. від-
нянського, Н. в. гаврилова, т. в. Зонова, а. Моренчука, в. олеандрова, 
е. рахматуллаєва, г. ю. родика, в. ціватого та інших. 

говорячи про врегулювання конфліктних ситуацій, а. Нікітін у власному 
дослідженні виокремлює наступні робочі механізми ооН: підтримання миру 
(peace keeping); превентивна дипломатія (preventive diplomacy); встановлення 
миру (peace making); примус до миру (peace enforcement); миробудівництво 
в постконфронтаційний період (peace building) [1, с. 8]. варто зауважити, що 
діяльність всіх механізмів опосередкована багатосторонньою дипломатичною 
діяльністю, тобто сукупністю практичних заходів, прийомів і методів, засто-
совуваних з урахуванням конкретних умов і характеру розв’язуваних задач 
між державами– членами ооН та безпосередньо ооН. 

сьогодні особливу увагу привертає саме превентивна дипломатія. у ши-
рокому значенні, «превентивна дипломатія» розуміється як сукупність дій, 
спрямованих на попередження різного роду загроз.її основу складають чоти-
ри основних елементи: 

1. «превентивне розгортання сил ооН», тобто недопущення конфлікту 
завдяки розташування у проблемній зоні військових контингентів ооН, ство-

1 студентка 4 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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рення демілітаризованих зон. превентивне розгортання за весь час відбулося 
лише 3 рази, у центрально-африканській республіці, Македонії, гаїті. дійсно, 
збройні конфлікти були недопущені, проте такий метод превентивної дипло-
матії є фінансово затратним, саме тому країни в подальшому не вдавалися до 
його застосування, навіть коли й мала місце очевидна гострота проблеми. 

2. «встановлення довіри» полягає у врегулювання суперечок шляхом 
переговорів. 

3. «далеке виявлення» – аналіз ситуації у місцях можливого розгортан-
ня конфлікту для можливості подальшого швидкого реагування.

4. «примус до миру» полягає у застосуванні військової сили, з метою 
примусу учасників конфлікту погодитися на збереження або відновлення 
миру на умовах світового співтовариства [2, с. 86].

таким чином, головна ідея превентивної дипломатії полягає у недопу-
щенні переростання міждержавних спорів у збройні протистояння. Як 
влучно зазначив Зартман в. «методи превентивної дипломатії спрямовані на 
попередження суперечок доки вони не стали проблемами, а проблем – доки 
вони не перейшли у стадію насильницьких конфліктів»[3, с. 1].

Згідно зі статистичними даними за 2011 рік, завдяки механізму превен-
тивної дипломатії кількість конфліктів малої інтенсивності, які зародилися 
в період 2000–2009 років, складали приблизно лише половину від кількості 
аналогічних конфліктів, які відбувалися у 90 – ті роки минулого століття. За 
цей же період кількість нових конфліктів високої інтенсивності (початково 
таких чи тих, що згодом стали такими) також скоротилося з 21 до 16 [4]. 

Яскравим прикладом застосування превентивної дипломатії є її поши-
рення на багаторічні конфлікти у африці. ситуація на африканському кон-
тиненті обумовлена переплетенням кланової, конфесійної та етнічної при-
належності, особливостями політичного та соціально – економічного харак-
теру, а основою для ескалації конфліктних ситуацій виступає «хронічне 
матеріальне неблагополуччя» африки. африканські конфлікти називають 
«скринею пандори», яка може в будь – який момент відчинитися, навіть не 
зважаючи на операції по запобіганню виникнення кризових ситуацій. проте, 
завдяки діям ооН, все ж простежується позитивна динаміка в певних мо-
ментах. На наш погляд, перш за все, необхідно докласти максимум зусиль 
для роззброєння країни в межах четвертого методу превентивної дипломатії.

На нашу думку, розглядаючи вже існуючі воєнні конфлікти, в тому чис-
лі і на території нашої держави, варто зауважити що превентивна диплома-
тія не є досконалим інструментом. активного втручання потребують і такі 
країни, як індія, пакистан, канада, іспанія, італія, Єгипет, Малайзія. але 
превентивна дипломатія ооН на сучасному етапі не спроможна в доскона-
лій формі протистояти конфліктам в їх «зародковій формі». 
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причиною цього є відсутність належним чином спланованої стратегії ді-
яльності, неузгоджене використання кількох методів дипломатичного регулю-
вання конфліктів одночасно. саме одностайність є запорукою ефективної ді-
яльності ооН на міжнародній арені. На порядку денному стоїть вирішення ще 
однієї проблеми – матеріального забезпечення попередження виникнення 
конфліктів. На даний час варто констатувати факт, що успіх превентивної ди-
пломатії багато в чому залежав від ефективної діяльності власних інститутів 
конфліктуючих країн (Македонія, гватемала, перу, чехія) – країни мали сильні 
контролюючі спецслужби та збройні сили. тому превентивна дипломатія ооН 
має відповідати глобалізаційним потребам і повсякчас реформуватися.
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о. Ю. балашова1

міжнАродно-прАвове регулЮвАннЯ 
ЮвенАльноЇ ЮстиЦіЇ: перспективи 

впровАдженнЯ в укрАЇні

діти – це специфічна категорія суспільства і через особливість свого 
соціального становища вони потребують окремого підходу, методів норма-
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тивно-правового регулювання та захисту. відповідно до статті 1 конвенції 
про права дитини від 20 листопада 1989 р. дитиною є кожна людська істота 
до досягнення 18 – річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної 
особи, вона не досягає повноліття раніше[1, ст. 1].

На жаль, реальний стан речей засвідчує, що діти часто стають суб’єктами 
правопорушень, зокрема кримінальних злочинів. За даними судової статис-
тики, кількість кримінальних справ про злочини, вчинені неповнолітніми чи 
за їх участю, що перебували у 2015 р. на розгляді місцевих загальних судів 
україни, становила майже 7 тис. [2]. тому безумовно необхідним є застосу-
вання спеціальних нормативно-правових норм щодо здійснення правосуддя 
за участю дітей, що регламентують цю сферу як на рівні міжнародного 
права, так і на рівні національного права.

Ми погоджуємося з позицією, яку виклав в. М. стешенко, що сучасне 
міжнародне право універсального характеру не містить спеціальних між-
народно-правових договорів, які регулюють питання ювенальної юстиції [3, 
с. 156]. Наразі здійснення ювенальної юстиції засноване на загальних нормах 
статуту ооН, Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 р., Між-
народного пакту про громадянські та політичні права і Міжнародного пакт 
про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р., а також на 
нормах женевської декларації прав людини від 26 вересня 1924 р., декла-
рації прав дитини від 20 листопада 1959 р. та конвенції про права дитини 
від 20 листопада 1989 р.

Наведені вище акти здебільшого містять загальні принципи, що регулю-
ють статус дитини та систему міжнародно-правового захисту прав дитини, 
зокрема як учасника кримінально-правових відносин. першу групу прин-
ципів цілком репрезентує такий загальний принцип прав дитини:жодна 
дитина не може піддаватися катуванням та іншим жорстоким, нелюдським 
або таким, що принижують гідність, видам поводження чи покарання. Ні 
смертна кара, ні довічне тюремне ув’язнення, які не передбачають можли-
вості звільнення, не призначаються за злочини, вчинені особами, молодши-
ми 18 років. другу групу принципів складають гуманне ставлення до кожної 
позбавленої волі дитини і повагу до гідності її особи з урахуванням потреб 
осіб її віку. Зокрема, кожна позбавлена волі дитина має бути відокремлена 
від дорослих, якщо тільки не вважається, що у найкращих інтересах дитини 
цього не слід робити, та мати право підтримувати зв’язок із своєю сім’єю 
шляхом листування та побачень, за винятком особливих обставин [1].

одним з універсальних міжнародно-правових документів, що регулюють 
порядок здійснення правосуддя щодо неповнолітніх і, зокрема, містить саме 
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поняття «ювенальної юстиції» є Мінімальні стандартні правила, що стосу-
ються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (пекінські правила) від 
29 листопада 1985 р. цей документ займає центральне місце у системі уні-
версальних актів рекомендаційного характеру щодо цього питання. у пе-
кінських правилах 1985 року зазначається: «…за вчинення правопорушень, 
що караються за законом держави, неповнолітні мають притягуватися до 
відповідальності, яка відрізняється від відповідальності повнолітніх осіб…». 
у світовій практиці доведено, що суддя, який засудив дорослого злочинця, 
не може судити неповнолітнього і це положення, на нашу думку, є надзви-
чайно важливим. у пункті 1.4 пекінські правила встановлюють, що право-
суддя щодо неповнолітніх має бути складовою процесу національного роз-
витку кожної країни в рамках всебічного забезпечення соціальної справед-
ливості для всіх неповнолітніх, одночасно сприяючи таким чином захисту 
молоді та підтриманню мирного порядку в суспільстві.

З огляду на зазначені положення, хотілося б проаналізувати сучасний 
стан системи відправлення правосуддя стосовно дітей в україні, перспекти-
ви впровадження ювенальної юстиції та наявне національне нормативно-
правове регулювання стосовно цього питання. 

Як зазначає к. б. левченко, у зв’язку з браком уваги до проблем неповно-
літніх та за відсутності спеціальних підходів до цієї категорії громадян у на-
ціональному судочинстві, а також з метою врахування міжнародних стан-
дартів у цій сфері, в україні було розпочато процес створення юстиції спе-
ціально для неповнолітніх т. зв. ювенальної юстиції. перші ініціативи щодо 
створення системи ювенальної юстиції в україні здійснювалися з 2003 року 
у формі підготовки та оприлюднення низки інформаційних матеріалів та 
проектів нормативних документів, впровадження регіональних пілотних 
проектів [4, с. 46, 47].

Ще у 2005 році в україні було розроблено концепцію створення та роз-
витку системи ювенальної юстиції в україні, головною метою якої перед-
бачалося підвищення рівня правового захисту неповнолітніх, зменшення 
рівня дитячої злочинності, підвищення відповідальності держави і суспіль-
ства за умови зростання та розвитку дітей. ця концепція містить багато 
важливих положень, зокрема, визнається необхідність впровадження ін-
ституту пробації, створення спеціалізованих ювенальних судів і суддів. 
З огляду на нещодавно запущену в україні судову реформу, яка зокрема 
знайшла своє вираження у викладенні Закону україни «про судоустрій 
і статус судів» у новій редакції від 2 червня 2016 р., було б логічно при-
пустити, що в ньому було втілено певні концептуальні засади концепції. 
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але, на жаль, ні. і мабуть, враховуючи вплив судової реформи на систему 
судочинства україни, питання про систему ювенальної юстиції поки не 
стоїть «на порядку денному»: система здійснення правосуддя нині пере-
буває у дещо «колаптичному» стані, коли кількості діючих суддів ледве 
вистачає для забезпечення принципу неупередженості, тому не вбачається 
можливим запровадження додаткової судової спеціалізації– ювенальних 
суддів.

Не можна залишити поза увагою той факт, що економіка україни наразі 
дуже залежна від грошової допомоги іноземних донорів. україна підписала 
низку європейських угод, які містять умови отримання чергових валютних 
траншів, однією з яких є впровадження системи ювенальної юстиції. але 
можна однозначно сказати, що слід зважати на сучасні реалії і визначати 
формування системи ювенальної юстиції питанням досить актуальним, але 
поки що не зовсім реальним для запровадження. Як висновок з питання 
нормативного регулювання системи ювенальної юстиції – воно потребує 
подальшого доопрацювання як на міжнародно-правовому, такі на національ-
ному рівні.
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о. о. баранова1

міжнАродно-прАвовА відповідАльність  
ЗА порушеннЯ беЗпеки у космічному 

просторі

Cерйозною проблемою протягом всієї історії існування міжнародного 
космічного права було питання відповідальності суб’єктів космічної ді-
яльності. ця проблема набула особливої актуальності у наш час, адже 
в останні десятиліття дуже активного розвитку зазнала космічна техні-
ка, розширилось коло суб’єктів які беруть участь в космічних відносинах, 
поряд з державами активними учасниками космічних відносин стали не-
урядові організації, діяльність яких зачіпає інтереси багатьох держав 
планети. 

Міжнародно-правова відповідальність є обов’язком суб’єкта міжнарод-
ного права відшкодувати шкоду, заподіяну ним іншому суб’єктові цього 
права. така відповідальність виникає в разі порушення норм міжнародного 
права, міжнародно-правових зобов’язань, закріплених у договорах, звичаях, 
актах міжнародних організацій, які мають обов’язковий характер, рішеннях 
міжнародних судів та арбітражі [1, c. 434].

у космічній сфері регламентація відповідальності переважно забезпе-
чується за рахунок таких міжнародно-правових документів, як договір про 
принципи діяльності держав із дослідження і використання космічного про-
стору, включаючи Місяць та інші небесні тіла 1967 р. (далі – договір про 
космос) [2] та конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану 
космічними об’єктами 1972 р. (далі – конвенція про відповідальність) [3].

Міжнародне космічне право розрізняє два типи відповідальності: полі-
тичну відповідальність за національну діяльність у космічному просторі та 
матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами.

договір про космос містить лише дві статті, спрямовані на регулювання 
питання відповідальності, а саме ст. VI та VII, причому перша з них при-
свячена політичній, а друга – матеріальній відповідальності. Зауважимо, що 
відповідно до загального міжнародного права держава не несе матеріальну 
відповідальність за дії юридичних осіб, які не виступають від її імені чи за 
дорученням держави, відтак це становить одну з особливостей відповідаль-
ності в космічному праві [4, c. 681].

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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конвенція про відповідальність, у свою чергу, дає ряд визначень, які 
застосовуються для її цілей та чіткості розуміння всіх ланок причинно-на-
слідкового зв’язку як підстави відповідальності. так, зокрема, конвенція дає 
визначення понять «шкода», «запуск», «держава запуску» і «космічний 
об’єкт». Зауважимо, що відповідальність за шкоду в контексті даної конвен-
ції, по суті, ототожнюється з поняттям майнової, а не матеріальної відпові-
дальності, оскільки окрім фізичної шкоди індивідууму (позбавлення життя, 
тілесне ушкодження або інша шкода здоров’ю) стосується винятково зни-
щення чи пошкодження майна держав або фізичних чи юридичних осіб, або 
майна міжнародних міжурядових організацій (ст. I) [3].

Наступним аспектом, який потребує дослідження, є те, наскільки різ-
ниться специфіка відповідальності залежно від того, де було заподіяно 
шкоду(на поверхні Землі, повітряному судні в польоті чи в космічному про-
сторі). у конвенції про відповідальність закріплено такі два види: абсолют-
на відповідальність (ст. II) [3] і відповідальність, яка настає лише тоді, коли 
шкоди завдано за наявності вини (ст. III) [3]. відповідальність у разі завдан-
ня шкоди на поверхні Землі або повітряному судну в польоті, згідно з по-
ложеннями конвенції, є абсолютною, не потребує доказування вини, нато-
мість вимагає виплати повної компенсації за шкоду, завдану космічним 
об’єктом (ст. II) [3]. конвенція про відповідальність не встановлює верхньої 
межі компенсації, що характерно для абсолютної відповідальності в інших 
галузях міжнародного права [4, c. 682].

у контексті визначення кола держав, наділених правом подання пре-
тензій про компенсацію за шкоду, конвенція передбачає три альтернативні 
випадки: 

– претензія подається державою, якій завдано шкоди або юридичним 
чи фізичним особам якої було завдано шкоди, до держави запуску (прив’язка 
національної належності постраждалих осіб); 

– якщо держава громадянства потерпілої сторони не подала претензії, 
претензія може бути подана державою, на території якої завдано шкоди фі-
зичній чи юридичній особі, до держави запуску (територіальна прив’язка до 
місця завдання шкоди); 

– якщо жодна з наведених вище держав(ані держава громадянства по-
терпілої сторони, ані держава, на території якої було завдано шкоди) не по-
дала претензію або не повідомила про свій намір це зробити, держава, на 
території якої постійно проживають постраждалі особи, може подати пре-
тензію державі запуску (територіальна прив’язка до місця постійного про-
живання постраждалих осіб) (ст. VIII) [3]. 



211

Незважаючи на те, яка з наведених вище категорій держав подає пре-
тензію, це повинно бути зроблено дипломатичними каналами (ст. IX) [3].

певні положення, пов’язані з відповідальністю за діяльність у косміч-
ному просторі, закріплені в угоді про рятування космонавтів, повернення 
космонавтів і повернення об’єктів, запущених у космічний простір 1968 р. 
(далі – угода про рятування) [5], угоді про діяльність держав на Місяці та 
інших небесних тілах 1979 р. (далі – угода про Місяць) [6] та трьох зводах 
принципів ооН з певних видів космічної діяльності: принципах викорис-
тання державами штучних супутників Землі для міжнародного безпосеред-
нього телевізійного мовлення [7, с. 122], принципах, що стосуються дис-
танційного зондування Землі з космічного простору [8] та принципах, що 
стосуються використання ядерних джерел енергії у космічному просторі [9]. 
кожен із зазначених документів має свої особливості, але загалом закріпле-
ний у них підхід до питання відповідальності запозичений із договору про 
космос та конвенції про відповідальність, про що згадується у преамбулах 
до них. З метою уникнення повторів зупинимося лише на тих моментах, які 
є спеціальними для даної категорії документів.

угода про рятування передбачає, що держава запуску, яка отримала ін-
формацію, що космічний об’єкт, який впав на Землю, є небезпечним чи 
шкідливим за своїм характером, зобов’язана негайно вжити заходів для 
усунення можливої небезпеки заподіяння шкоди (ст. 5) [10]. в інших галузях 
права такий обов’язок покладається на постраждалу сторону [4, c. 682]. 
угода передбачає й порядок вирішення спорів з питань політичної відпові-
дальності. Зазначено, що якщо держава має підстави вважати, що інша 
держава не виконує зобов’язання, які випливають з угоди, чи порушує її 
права за угодою, вона вправі вимагати проведення двосторонніх консульта-
цій. участь у таких консультаціях є обов’язковою. 

важливо зазначити, що особливий масив документів, які стосуються 
відповідальності за діяльність у космічному просторі, становить документ 
під назвою «проекти статей та принципів» комісії міжнародного права, 
а саме: проект статей про відповідальність держав за міжнародно-проти-
правні діяння 2001 р. , проект статей про відповідальність міжнародних 
організацій 2011 р. , проект статей щодо запобігання транскордонній шкоді 
від небезпечних видів діяльності 2001 р. та проект принципів, що стосують-
ся розподілу збитків у разі транскордонної шкоди, заподіяної в результаті 
небезпечних видів діяльності 2006 р. Найбільш релевантним до теми до-
слідження є проект статей про відповідальність держав за міжнародно-про-
типравні діяння 2001 р. у проекті статей зазначені обставини, які виключа-
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ють протиправність. до них документ відносить згоду самої потерпілої 
держави на здійснення іншою діяння(це не стосується імперативних норм 
міжнародного права), самооборону, порушення при контрзаходах проти 
протиправного діяння, форс-мажор, лихо та стан необхідності. Згідно з при-
писами проекту, в порядку реалізації відповідальності потерпіла держава 
має право вимагати від делінквента припинити діяння або вжити заходів 
з виправлення стану. виправлення стану може набувати форми відновлення 
попереднього стану (реституція), виплати суми, необхідної для відновлення 
положення (компенсація), або надання гарантій неповторення . крім того, 
за принципом співрозмірності вона наділяється правом у порядку взаємнос-
ті призупинити виконання своїх зобов’язань. це право виникає після ви-
черпання міжнародних процедур урегулювання. реалізація міжнародної 
відповідальності передбачає повідомлення делінквента та пред’явлення йому 
вимог.

підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що станом на сьогодні є ряд 
міжнародно-правових документів, які прямо чи опосередковано регламен-
тують питання відповідальності за діяльність у космічному просторі. однак 
з огляду на те, що основний масив норм, які формують інститут відповідаль-
ності в цій галузі міжнародного права, був розроблений ще на початку 
космічної ери, то залишаються не повністю врахованими особливості від-
повідальності таких суб’єктів космічної діяльності, як міжнародні міжуря-
дові організації та приватні оператори. Щодо особливостей національного 
регулювання відповідальності за космічну діяльність, то можна сказати, що 
такі питання врегульовані законодавчими актами самої країни. питання 
відповідальності за шкоду, заподіяну об’єктами, запущеними в космічний 
простір, мають велике значення, тому що відповідна діяльність здатна впли-
нути довкілля та призвести до втрат життя і власності.
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FRench Ban on suRRogacY in a vision  
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Surrogate motherhood as one of the most common types of assisted 
reproductive technology helps couples who are unable to have children naturally 
to become genetic parents. The problem of ambiguous attitude to surrogate 
motherhood in the world allows us to be divided countries into three groups: the 
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first group consists of countries where this type of ART resolved at the legislative 
level (e.g., Ukraine), the second group of countries is characterized by the fact 
that despite this question is not determines by law, cases of the surrogacy 
procedures are taking placede facto (India); in the third group of countries – 
surrogacy is strictly prohibited (France, Italy).

It is quite predictably that the practice of the European Court of Human Rights 
regarding this delicate subject is connected with the countries which ban 
surrogacy – Italy and France. The dream of having a child pushes infertile parents 
bypassing domestic laws enter into «gestational surrogacy arrangement»and even 
quite predictable problems in future do not stop them in their will.

In this article I want to focus on some crucial aspects of cases versus France 
related to situations when citizens of countries which ban surrogacy come into 
relations of surrogate motherhood with foreign element. 

According to practice of the European Court of Human Rights in their legal 
proceedings were two cases versus France – Mennesson v. France and Labassee 
v. France. The applicants in the first case are Mr and MrsMennesson, citizens of 
Franceand their children – twins born in America in 2000. Twins were born by 
dint of surrogacy motherhood in California where this type of ART is legally 
recognized. Judgment given in California ruled that they are twins’ parents. The 
next step for this couple was to register their newborn children in the French 
register of birth, marriages and deaths so they appeal to the Consulate of France 
with this view. The French authorities suspected that Mr and MrsMennesson used 
surrogacy agreements and the authorities refused to enter the birth certificates. 
Later,the birth certificates were nevertheless entered in the register on the 
instructions of the public prosecutor, who subsequently brought proceedingsagainst 
the couple with a view to having the entries annulled [1, p. 10].

So there is the first problem which arise in such cases. In this case the Court of 
Cassation decided that according to French Civil Code: «all agreements relating to 
reproduction orpregnancy for a third party shall be null and void», so such applicants’ 
claims were dismissedonthe grounds that recording such entries in the register would 
give effect to a surrogacy agreementthat was null and void on public– policy grounds 
under the French Civil Code. In the other words, the legal parent – child relationship 
established abroad is non – existent in the eyes of the authorities. 

Mr and MrsMennesson sued to the European Court of Human Rights to review 
the decision’s compatibility with the right to respect for private and family life 
which established by Article 8 of the European Convention on Human Rights. 

Article 8 of Convention says that Everyone has the right to respect for his 
private and family life, his home and his correspondence; there shall be no 



215

interference by a public authority with theexercise of this right except such as is 
in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests 
of national security, public safety or the economic wellbeing of the country, for 
the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for 
the protection of the rights and freedoms of others [2, p. 10]. The Court decided 
to examine some points of this Article in the aspect of this case. 

First aspect was concerning «family life». The Court ruled that there was no 
violation of it. They motivated such decisionby fact that Mr and MrsMennesson 
had cared for the twins as parents since the children’s birth and that they all lived 
together in a way that was indistinguishablefrom «family life» in the accepted 
sense of the term.Also as applicants had not claimed that since their life together 
with children the obstacles they faced had been insurmountable and they also had 
not demonstrated that they had been prevented fromusing right to respect for their 
family in France. During all this time there was nothing to suggest that they were 
at risk of being separated by the authorities because of their situation under French 
law. According to all mentioned above the Court decided that a fair balance 
between family’s and State interestwas observed [3, p. 3].

Second element of Article 8 of the Convention that was examined by the Court 
was «respect for private life». The Court held that there was such type of violation 
relating twins. An integral part of the concept of private life is the right to identity. 
When authorities refused to issue twins’ birth certificates, they put children in 
a position of legal uncertainty so the Court considered that this contradiction 
undetermined the children’s identity within French society. Though their biological 
father is French they met problems of possibility to get nationality of their 
biological paretns’ country. Having regard to the importance of biological 
parentage as a component of identity, it cannot be said to be in the interests ofthe 
child to deprive him or her of a legal relationship of this nature where the biological 
reality of thatrelationship has been established and the child and parent concerned 
demand full recognition thereof [4, p. 25]. Also it could not be said to be in the 
best interests of the child to deprive him or her of a legal tie of this nature when 
the biological reality of that tie was establishedand the child and the parent 
concerned sought its full recognition. In thus preventing the recognition and 
establishment of the children’s legal relationship with their biologicalfather, the 
French State had overstepped the permissible margin of appreciation [1, p. 12].

Almost the same situation was in Labassee v. France case. French couple 
concluded an international surrogacy agreement with a woman from Minnesota 
in United States. The child’s birth certificate where Mr and MrsLabassee were 
recognized as her parents was refused to enter in register by French authorities 
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on the same grounds as in previous case. This couple also claimed to theEuropean 
Court of Human Rights and the decision on this case was the case as in previous 
one.

The most important and unsatisfactory moment of these two cases is that the 
ECHR do not have authority to rule on the question of prohibiting or authorizing 
surrogacy arrangements. Despite the Court checked whether the interference had 
been «necessary in a democratic society» (according to Article 8), due to the fact 
that there is no consensus in European countries on surrogacy because of the 
difficult ethical issues, countries have a wide margin of appreciation in making 
decisions relating this subject. The Court also had to ascertain whether a fair 
balance had been struck between the interests of the State and those of 
theindividuals directly concerned, with particular reference to the fundamental 
principle according towhich, whenever children were involved, their best interests 
must prevail.

Despite the fact that these children born through surrogacy can not get 
citizenship of the country in which they live with their parents because of the ban 
surrogacy, they do not lose their US citizenship and such parent – child relationships 
are stay recognized in the United States. Such children usually have difficulties 
in possibility to realize their rights to social protection and their inheritance rights 
could be less favorable.

The refusal of the French authorities to recognize the legal relationship 
between children born as a result of surrogacy treatment abroad and the couples 
who had the treatment stemmed from a wish to discourage French nationals from 
having recourse outside France to a reproductive technique that was prohibited 
in France with the aim of protecting the children and the surrogate mother.Today 
French legislation is still on the point to ban surrogacy. 
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М. В. Безхутра1

основні проблеми ЗвичАЮ Як джерелА 
міжнАродного публічного прАвА

Якщо, ми запитаємо будь – яку людину «що таке звичай?», вона нам 
відповість, що це те, до чого ми звикли, те, що історично давно використо-
вуємо у повсякденному житті і не хочемо змінювати – і це буде правильно. 
говорячи про звичай в міжнародному праві, то звичай – правова форма ре-
гулювання суспільних відносин, які склалися протягом тривалого часу між 
людьми, державами і втілюють у собі підсумок історичної практики, а також 
породжує ті відносини, що можуть бути врегульовані у майбутньому. Зазна-
ченому питанню приділяли увагу такі видатні вчені, як д. анцилотті, г. кель-
зен, Ф. I. кожевніков, Є. о. коровій, в. М. корецький, г. I. тункін та ін. 
серед дослідників сьогодення ними займаються п. Н. бірюков, I. I. лукашук, 
ю. М. колосов, Є. с. кривчікова, М. ю. черкес та ін. [1].

На мою думку, проблемним залишається питання щодо застосування 
міжнародно – правового звичаю для вирішення тих питань, що з’являються 
між суб’єктами міжнародного права, а також, щодо надання звичаю юри-
дичної сили з боку суб’єктів міжнародного права, і найголовнішим, на мою 
думку, є питання «чи може звичай в подальшому бути джерелом міжнарод-
ного права?».

правовий звичай – санкціоноване державою правило поведінки, що скла-
лося історично, у результаті багаторазового повторення людьми певних дій. 

1  студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 
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Як відомо, правовий звичай є одним із джерел права та буває міжнародним та 
внутрішньодержавним. Міжнародно – правовий звичай має деякі особливос-
ті, порівняно з внутрішньодержавним, а саме те, що це правило тривалий час 
застосовувалося у взаєминах усіх або деяких держав, якщо ці взаємини не 
були врегульовані міжнародним договором. Необхідна умова його існування – 
визнання всіма або деякими державами, виражене або в активній формі (у 
вигляді певних дій), або шляхом утримання від дій. Міжнародно – правовий 
звичай виникає в результаті тривалої і однакової практики суб’єктів міжна-
родного права, в процесі якої формуються стереотипи їх поведінки стосовно 
однорідних об’єктів, з приводу однотипних проблем тощо. 

сучасна практика все більше включає в себе збирання і фіксування цих 
норм у писаних правових джерелах (найдавніші пам’ятки права в індії, 
греції, Франції, Німеччини, стародавньої русі та ін.), що і зумовило виник-
нення проблеми застосування міжнародного звичаю для розв’язання питань, 
які виникають у взаємовідносинах між суб’єктами міжнародного права.

Заміна звичаїв державно – правовими нормами може проводитися по– 
різному. в одному випадку це санкціонування звичаю, при якому правило 
залишається колишнім, але стає юридичним. в інших випадках державно– 
правова норма, приходячи на зміну звичаю, вносить певні уточнення (без 
зміни суті та змісту), що роблять конкретне правило більш чітким. і ще один 
варіант, коли правова норма з’являється як синтез кількох звичаїв. таким 
чином, послідовна заміна звичаїв, перетворює їх на позитивне право. цей 
процес змінює значення міжнародно – правового звичаю як джерела права 
на джерело саме норм та договорів. Як вже згадувалось, звичай формується 
протягом тривалого часу, а сьогодні найбільшого поширення набувають до-
кументально підтверджені норми. Формування звичаїв не відбувається, 
відбувається лише їх трансформація. і вже застосування лише правового 
звичаю для вирішення існуючого конфлікту стає недостатнім і неможливим 
[2, c. 83]. Формулювання звичаю, яке подано у ст. 38 статуту Міжнародного 
суду ооН, підтверджує визнання міжнародного звичаю одним із основних 
джерел міжнародного права. крім цього, ст. 38 вказує на згоду всіх членів 
міжнародного співтовариства щодо основних елементів, наявність котрих 
є необхідна для констатації звичаєвих норм міжнародного права. отже, 
йдеться про наявність, з одного боку, практики, а з іншого – визнання цієї 
практики у вигляді правової норми.

у теорії міжнародного права міжнародно – правовим звичаєм прийнято 
вважати поведінку суб’єктів міжнародного права, яка встановлюється шля-
хом її тривалого та одноманітного застосування на міжнародному рівні. 
проте цілком можлива ситуація, коли певна практика держав або інших 
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суб’єктів є постійною та одноманітною, а також відповідає всім іншим умо-
вам, які необхідні для наявності саме практики держави, однак вона так і не 
стає звичаєм міжнародного права.

процес створення звичаєвих норм є досить складним і тривалим. Згідно 
із ст. 38 статуту Міжнародного суду ооН звичай визначається як «доказ 
загальної практики, визнаної як правова норма». Зважаючи на це, можна 
виокремити елементи, які включає процес утворення звичаю:

– загальність – необхідний для утворення норм загального міжнарод-
ного права;

– тривалість – утворення звичаю протягом тривалого часу, хоча за сьо-
годнішніх умов цей процес є набагато коротшим;

– однотипність і повторюваність – полягає в тому, що практика, в про-
цесі якої формуються міжнародно-правові норми, має бути достатньо визна-
ченою, однаково повторюватися;

– визнання – визнання суб’єктами міжнародного права правил поведін-
ки як правової норми, що перетворює його в міжнародно-правовий звичай.

Макс соеренсен навів достатньо тривіальний приклад узвичаєння, який 
тим не менш чітко ілюструє суть феномену необов’язковості тривалої та 
одноманітної практики, зазначивши, що нікого не дивує той факт, що дипло-
матичне листування здійснюється на білому папері. проте міжнародне 
звичаєве право стає предметом постійної критики з усіх сторін, починаючи 
з того, що воно є безсистемним, непослідовним, застарілим або вигаданим, 
та закінчуючи критикою доктрин міжнародного звичаєвого права.

окремі вчені підходять революційно до звичаю як джерела міжнарод-
ного права, пропонуючи в цілому виключити звичай із джерел міжнародно-
го права, залишивши «винятково демократичні процеси створення норм 
міжнародного права». свою позицію вони аргументують тим, що міжнарод-
не звичаєве право насправді не базується на згоді, яка мається на увазі, або 
загальному прийнятті обов’язковості всією світовою спільнотою, оскільки 
згода, яка мається на увазі, і загальне прийняття є не більше, ніж фікцією, 
яку використовували в різні історичні періоди для підтвердження універ-
сальності норми. більше того, у світі, де існує безліч культур і цінностей, 
загальне прийняття неможливе. ряд вчених виділяє міжнародне звичаєве 
право як окрему міжнародно-правову категорію, зазначаючи, що таке право 
складають норми, які мають особливо сильний вплив на поведінку держави. 
тобто, ми могли б визнати міжнародне звичаєве право системою особливо 
«сильних» норм. це визначення, проте, не буде розрізняти випадки, в яких 
норма набула більшої сили, тому що вона стала розглядатися, як правова 
норма. термін міжнародне звичаєве право просто описуватиме певний набір 
норм у залежності від їх походження [3, c. 41, 42].



220

отже, хочу зазначити, що сьогодні процес відтворення звичаю в нормах 
зупинив утворення нових звичаїв. На мою думку треба приділити увагу 
збереженню міжнародно-правового звичаю, як джерела міжнародного пра-
ва і звернути увагу на те, що не потрібно санкціонувати звичай. але, як 
свідчить практика, звичай ніколи не може повністю бути замінений іншим 
механізмом регулювання суспільних відносин. 

також, треба зазначити, що проблемним питанням є звичаєвий характер 
міжнародної правотворчості. Як найбільш детальна регламентація цієї про-
цедури могла б позбавити міжнародні відносини від колізій, прогалин та 
маніпуляцій у правовому регулюванні. крім того, її наслідком могло б стати 
та можливе розв’язання багатьох інших «класичних» запитань міжнародно-
го права: питання про норми та джерела міжнародного права, його суб’єктів, 
участі інших суб’єктів у регламентації міжнародних відносин тощо.

в умовах, коли багато країн усвідомлено відмовляються від підписання 
міжнародних договорів, не бажаючи обмежувати себе невигідними 
зобов’язаннями, саме міжнародний звичай залишається чи не єдиним засобом 
для встановлення базового регулювання в багатьох, особливо нових, сферах 
міжнародного спілкування. однак саме утворення міжнародних звичаїв уже 
протягом багатьох десятиріч викликає велику кількість теоретичних та прак-
тичних запитань, коло яких постійно розширюється. Якщо процес укладання 
та виконання міжнародного договору, а також інші пов’язані з ним міжнарод-
ні відносини є більш-менш врегульованими, то відносини з утворення та за-
стосування міжнародного звичаю такої чіткості в нормативній регламентації 
не мають. Найскладніші проблеми стосуються саме міжнародної звичаєвої 
правотворчості, адже ще й досі немає чітких відповідей ані щодо часу, по-
трібного для утворення міжнародного звичаю, ані щодо форм вираження так 
званого opinio juris, ані щодо суб’єктів такої правотворчості тощо. власне 
міжнародна правотворчість може розумітися в різних аспектах. особливо 
яскраво це проявляється саме на прикладі міжнародних звичаєвих норм. 
у класичному розумінні норми міжнародних звичаїв, як і норми міжнародних 
договорів, мають проходити два етапи свого формування, щоб отримати силу 
юридично обов’язкового правила поведінки в міжнародних відносинах.

На першому етапі відбувається формування самого правила поведінки, 
тобто норми, яка, однак, ще не має статусу правової. це «об’єктивний» 
елемент у структурі міжнародного звичаю, для формування якого необхідно, 
щоб певна одноманітна поведінка суб’єктів міжнародного права в аналогіч-
них ситуаціях маламісцепротягомдостатньодовгогопроміжкучасу. другим, 
обов’язковим для формування саме правової норми є етап, на якому до 
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«об’єктивного» елементу міжнародного звичаю додають «суб’єктивний» 
елемент – згоду суб’єктів міжнародного права на надання вже сформованій 
міжнародній звичаєвій нормі поведінки характеру юридично обов’язкової. 

варто зауважити, що окремо в цьому контексті слід розглядати «миттє-
ві» звичаї, існування яких обґрунтовують деякі дослідники, зокрема і. і. лу-
кашук. він розділяє міжнародні звичаї на традиційні та нові: «у сучасному 
міжнародному праві є два види звичаєвих норм. перший, традиційний, 
є неписаним правилом, яке склалося в практиці, за яким визнається юридич-
на сила. другий – це новий вид, до якого належать норми, створювані не 
тривалою практикою, а визнанням правил як таких у тому чи іншому акті».

первісно переважну роль у формуванні звичаєвої норми в її класично-
му розумінні відігравали саме держави як основні суб’єкти міжнародного 
права. проте наразі коло суб’єктів міжнародної правотворчості в цілому та 
на окремих етапах зокрема продовжує зростати.

окреме питання викликають суб’єкти другого етапу утворення міжнарод-
них звичаїв, тобто етапу висловлення opinio juris (або ж основного етапу 
міжнародної звичаєвої правотворчості в її найбільш вузькому розумінні). 
Незважаючи на те, що традиційно висловлення opinio juris було прерогативою 
держав, у наш час усе більшу роль у процесі визнання певної звичаєвої норми 
поведінки в міжнародних відносинах правовою нормою відіграють ще й інші 
суб’єкти міжнародного права. Зростає авторитет міжнародних організацій та 
міжнародних судових органів, адже саме їхня позиція часто стає визначальною 
в питанні встановлення факту наявності певних звичаїв [4, c. 124–127].

Я погоджусь з думкою о. о. Нігреєвої, що окреслене коло запитань по-
требує більш глибоких та ґрунтовних досліджень, однак і вищевикладене 
дає підстави зробити такі висновки:

1) міжнародна звичаєва правотворчість потребує більш чіткої регламен-
тації в міжнародному праві, зокрема необхідно визначитися з етапами, за-
собами та суб’єктами цього процесу, встановити форми вираження його 
результатів;

2) міжнародна звичаєва правотворчість може розглядатися в різних ас-
пектах: як самостійний процес та як складова або етап більш широкого 
процесу міжнародного нормоутворення;

3) розмежування етапів міжнародної звичаєвої правотворчості не є лег-
кою справою через неоднозначне розуміння таких двох основних елементів 
міжнародного звичаю, як практика та opinio juris;

4) конкретної відповіді вимагає запитання щодо теорії «миттєвих» між-
народно – правових звичаїв, адже їхнє існування перекреслило б багато 
базисних положень щодо міжнародного правотворчого процесу в цілому.
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5) суб’єктне коло міжнародної звичаєвої правотворчості безпосередньо 
залежить від її визначення. Новітньою тенденцією є його поширення із залу-
ченням суб’єктів, чия міжнародна правосуб’єктність не є остаточно визнаною.

безсумнівним лишається те, що міжнародний звичай має виключне зна-
чення для врегулювання міжнародних відносин та ніяким чином не посту-
пається договору, адже його норми за юридичною силою дорівнюють нормам 
договірним. разом із тим у міжнародному праві відсутнє навіть чітке визна-
чення цього джерела права. дуже часто під ним розуміють формулювання, 
що міститься у ст. 38 статуту Міжнародного суду ооН. відповідно до неї 
«суд, що повинен розглядати спори, які передаються йому, у відповідності 
до міжнародного права, застосовує… міжнародний звичай як доказ загальної 
практики, визнаної правовою нормою…» [5].

у відповідності до дуалістичної теорії, що переважає у доктрині між-
народного права, звичай повинен складатися з двох елементів:

а) об’єктивний елемент, так званий diuturnitas чи usus, що міститься 
у постійному та однаковому повторенні протягом часу певної поведінки 
з боку суб’єктів міжнародного права; 

б) суб’єктивний елемент, так званий opinion juris sive necessitates, відпо-
відно до якого для утворення звичаєвої норми необхідна наявність упевне-
ності суб’єктів міжнародного права у тому, що поведінка, яка складає usus, 
є належною згідно з певним юридичним обов’язком.

виокремлення цих двох елементів є можливим завдяки аналізу вищена-
веденої норми ст. 38 статуту Міжнародного суду ооН. Diuturnitas чи usus 
у ній – це та сама «загальна практика», opinion juris– визнання такої прак-
тики «правовою нормою».

разом із тим певна частина науковців схиляється до того, щоб розуміти 
тільки usus як необхідну ознаку звичаю. Наявність opinion juris для них за-
лишається на другому плані. Згідно з їхньою позицією, його присутність не 
завжди можна встановити, адже по суті воно становить собою внутрішнє 
переконання суб’єкта [6, c. 17]. 

таке зауваження є слушним, адже насправді практично неможливо чіт-
ко визначити наявність згоди щодо юридичної сили звичаєвої норми з боку 
усіх суб’єктів міжнародного права, якщо йдеться про норми так званого 
загального міжнародного права (довгий час звичаї вважалися нормами, 
обов’язковими для виконання усіма державами). Як правило, наявність 
opinion juris демонструють тільки держави, безпосередньо зацікавлені 
в утворенні та застосуванні того чи іншого звичаю [7, c. 49].
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отже, підсумовуючи вищесказане слід зауважити, що міжнародний 
звичай – є джерелом міжнародного права, яке не втрачає своєї значущості 
для врегулювання міжнародних відносин. для функціонування звичаю по-
винна бути наявність в ньому двох основних елементів, а саме – загальної 
практики у поведінці суб’єктів міжнародного права та їхнього розуміння 
такої практики у якості юридично обов’язкової.
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міжнАродне співробітниЦтво у сФері 
боротьби Зі ЗлочинністЮ

Наприкінці хх ст. стало зрозумілим, що міжнародна злочинність – це 
не просто питанням внутрішньодержавного значення, а одна з найгостріших 
міжнародних проблем. саме тому міжнародне співробітництво у галузі 

1 студент 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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боротьби зі злочинністю стало невід’ємною складовою міжнародних від-
носин, адже злочинність – це явище, що не має кордонів та національної 
належності; її рівень розгалуженості та прогресування визначається систе-
мою міжнародних злочинних зв’язків. 

Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю являє собою вре-
гульовану нормами міжнародного й внутрішньодержавного права погоджену 
діяльність різних країн із захисту інтересів особи, суспільства й держави від 
міжнародних і транснаціональних злочинів, а також із прийняття уповнова-
женими суб’єктами заходів, спрямованих на забезпечення національного 
кримінального процесу й відправлення правосуддя судами в справах про зло-
чини, що посягають на внутрішньодержавний порядок [1, с. 70]. Загалом, 
співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю розвивається на рівні дво-
стороннього співробітництва, на регіональному та універсальному рівнях. 

співробітництво на двосторонній основі історично є однією із перших 
форм співпраці між державами взагалі. На сучасному етапі розвитку між-
народних відносин воно не просто не втратило свого значення – його роль 
значно зросла. двосторонні угоди дозволяють більш повно врахувати харак-
тер відносин між двома державами, їхні інтереси за кожною конкретною 
проблемою. у зв’язку з цим найбільшого поширення набули двосторонні 
угоди з таких питань, як надання правової допомоги у кримінальних справах, 
видача злочинців, передача засуджених осіб для відбування покарання в кра-
їні, громадянами якої вони є тощо [2, с. 92]. Наприклад, україною ратифіко-
вана велика кількість подібних угод, серед них для наочного прикладу ми 
можемо назвати договір між україною та об’єднаними арабськими еміра-
тами про видачу правопорушників (ратифікований 05.06.2013, набув чин-
ності 20.02.2014), договір між україною та Федеративною республікою 
бразилія про видачу правопорушників (ратифікований 01.07.04, набув 
чинності 07.08.04), договір між україною та республікою грузія про право-
ву допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах 
(ратифікований 22.11.95, набув чинності 05.12.96) та багато інших. 

ці угоди регулюють порядок взаємодії судово-слідчих органів двох 
країн у процесі здійснення кримінального переслідування осіб, що пере-
бувають поза межами тієї держави, на території якої вчинено злочин. Між-
державні та міжурядові двосторонні угоди зазвичай супроводжуються 
міжвідомчими, у яких конкретизується співробітництво окремих відомств.

На регіональному рівні міжнародній злочинності протидіють європей-
ські організації (рада Європи, Європейський союз, обсЄ, Європол) і спе-
ціально створені організації в межах співдружності Незалежних держав 
(сНд). особливо слід наголосити на ефективності діяльності ради Європи, 
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яка прийняла понад 200 міжнародних конвенцій, зокрема Європейську кон-
венцію про захист прав людини і основних свобод 1950 р., що присвячена 
питанням забезпечення прав і свобод людини у кримінальному судочинстві; 
Європейську конвенцію про видачу правопорушників 1957 р., яка регламен-
тує співробітництво у боротьбі зі злочинністю, Європейську конвенцію про 
взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 р., конвенцію про відми-
вання, пошук та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 р. 
та багато інших документів. 

все більшого значення також набувають рекомендації ради Європи, які 
мають дорадчий характер. Наприклад україна як держава учасниця взяла на 
себе зобов’язання викладені в рекомендації комітету Міністрів ради Євро-
пи державам-членам щодо ролі прокурорів поза межами системи криміналь-
ного судочинства (2000) № 19. Значимість подібних рекомендацій рЄ, не-
зважаючи на той факт, що вони за своєю природою є нормами «м’якого» 
права, неможливо переоцінити, адже дія вказаних норм розповсюджується 
на широку сферу відносин: від моніторингу за виконанням державами взятих 
на себе зобов’язань та до контролю за виконанням рішень Європейського 
суду з прав людини. 

цілком зрозуміло, що двосторонніх та регіональних угод для поперед-
ження та боротьби зі злочинністю недостатньо, і як наслідок виникає по-
треба у здійсненні міжнародного співробітництва на універсальному рівні. 
стає очевидним факт, що деякі види злочинів зачіпають інтереси всього 
світового співтовариства і вести боротьбу з ними кожній країні окремо про-
сто неможливо, саме тому це створює передумови для налагодження між-
народного співробітництва держав на універсальному рівні.

Найбільш вагомою та дієвою організацією, що діє на універсальному 
рівні є ооН. Наслідком діяльності ооН є прийняття значної кількості між-
народних актів у галузі захисту прав людини та у галузі боротьби зі зло-
чинністю. Яскравим прикладом такої роботи є прийняття генеральною 
асамблеєю ооН у 1984 р. конвенції проти катувань і інших жорстоких, 
нелюдських чи принижуючих гідність видів поводження і покарання. кон-
венція дає чітке визначення такого роду дій і розглядає їх як злочинні діяння, 
за які держави-учасниці зобов’язані притягати винних до кримінальної від-
повідальності [3]. 

одним із основних напрямків співробітництва у боротьбі зі злочинністю 
на універсальному рівні є боротьба з транснаціональною організованою 
злочинністю. Найважливішим кроком у боротьбі з такою злочинною діяль-
ністю стало підписання конвенції ооН проти транснаціональної організо-
ваної злочинності, що відбулося 15 грудня 2000 р. у м. палермо (італія). 
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цим документом міжнародне співтовариство показало, що на порозі нового 
XXI століття саме транснаціональна організована злочинність фактично 
стала реальною загрозою для безпеки всього людства як за своїми масшта-
бами, так і за руйнівним впливом [4, с. 94, 95].

таким чином, міжнародне співробітництво в галузі боротьби зі злочинніс-
тю повинно передбачати вироблення й здійснення спеціальних заходів органі-
заційного, кримінально-правового та кримінально- процесуального характеру, 
спрямованих на нейтралізацію причин та умов злочинності як негативного 
явища з метою збереження міжнародного правопорядку. для більшої ефектив-
ності така повинна здійснюватися на двосторонній основі – шляхом укладання 
міждержавних угод, а також на регіональному та на універсальному рівнях. 
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принЦип АвтономіЇ волі сторін у Європі  
тА сполучениХ штАтАХ Америки

питанню автономії волі сторін (lex voluntatis)у міжнародному приват-
ному праві присвячено чимало уваги з боку світових та вітчизняних науков-
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ців і юристів – практиків. З одного боку, науковою спільнотою досліджуєть-
ся сутність автономії волі сторін, її співвідношення з колізійним регулюван-
ням, з іншого боку, вивчаються особливості реалізації автономії волі, а також 
її межі та застосовність в цілому.

Lex Voluntatis виступає одним із фундаментальних принципів регулю-
вання приватноправових відносин, які ускладнені іноземним елементом 
у міжнародному приватному праві. цей механізм дає можливість суб’єктам, 
які мають приналежність до правопорядків різних країн, розпізнати та об-
рати право, яке є найбільш наближеним до правовідносин сторін та їх воле-
виявленню. 

протягом 20 століття американські та європейські підходи до розуміння 
теоріївибору права (choice – of – law theory)були віддалені один від одного. 
у сполучених Штатах америки внаслідок, так званої, «колізійної революції» 
(the American Conflict of Laws Revolution) було витіснено традиційну теорію 
вибору права (rights theory) і розпочато впровадження нових підходів до ро-
зуміння теорії вибору права, основними принципами яких є гнучкість та 
справедливість при розгляді судами окремих справ. Європейські правові 
системи, навпаки, дотримувалися класичної концепції теорії вибору права, 
що була розроблена карлом Фрідріхом савіньї, в якій переважали принципи 
передбачуваності та правової визначеності [1, с. 1].

однак пізніше, американська та європейська теорії вибору права поча-
ли розвиватися в одному напрямку, а саме – у сфері договірного права 
(contract law). у сШа було розроблено Зведення законодавчих договірних 
норм (the Restatement (Second) of Conflict of Laws), завданням якого є інфор-
мування суддів та адвокатів про загальні принципи договірного права [2, с. 
1]. у Європі набула чинності конвенція про право, що застосовується до 
договірних зобов’язань (римська конвенція). цією конвенцією передбачено 
уніфіковані правила, які врегульовують колізії щодо вільного вибору права 
суб’єктами правовідносин у сфері договірного права в більшості країн За-
хідної Європи [3, с. 1].

в Європі, де італійський вчений паскуалє Манчіні заклав фундамент 
сучасної доктрини автономії волі сторін ще у 19 столітті, суди були розді-
лені у їх відношенні щодо свободи вибору права. але в той же час у англії, 
Німеччині та Франції судді дотримувалися принципу lex voluntatis. Євро-
пейські вчені теж були розділені на прихильників та противників цього 
принципу. Науковці по суті стверджували, що сторони не можуть «підняти» 
себе вище свого закону, обираючи інший. однак,у зв’язку із розвитком між-
народної торгівлі, опір свободі вибору права просто зник. вже у 1960 роках, 
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теорія choice– of– law була повністю імплементована та схвалена європей-
ськими суддями та науковцями. остаточною перемогою цієї доктринивва-
жається ухвалення римської конвенції у 1980 році, до складу якої було ін-
корпоровано принцип автономії волі сторін [1, с. 6].

у сполучених Штатах, як і в Європі, відбувалися диспути щодо дії 
принципу lex voluntatis. більшість американських судів, в тому числі вер-
ховний суд, визнавали теорію свободи вибору права. серед американських 
юристів – науковців прихильників теорії було набагато менше.На початку 
20 століття в сШа діяло перше Зведення законодавчих норм (the Restatement 
(First), яке непрямо заперечувало будь – яку свободу вибору права сторо-
нами.сьогодні вже діє другеЗведення законодавчих норм (§ 187), яке до-
зволяє сторонам обирати право, що буде застосовуватися. хоча, даний 
нормативний акт не має обов’язкової сили, але йому слідують в усіх шта-
тах. Навіть ті штати, які формально досі дотримуються першого Зведення, 
визнають дію § 187 другого Зведення та вільний вибір права як фундамен-
тального принципу при виникненні колізій у сфері договірного права [1, 
с. 7].

в той же час автономія волі сторін щодо вибору права не може мати 
необмежений характер. так, наприклад, Зведенням законодавчих дого-
вірних норм (Restatement (Second) § 187 (2) (a) та Єдиним торговим ко-
дексом сШа (Uniform Commercial Code§ 1–105 (1) встановлено, що закон 
держави, обраного сторонами буде застосовуватися тільки в тому випад-
ку, якщо відповідна держава має суттєве відношення до сторін або угоди 
між сторонами [2, с. 3]. Згідно зі статтею 3540 цивільного кодексу штату 
луїзіана (Louisiana Civil Code), питання договірних зобов’язань регулю-
ються правом прямо обраним сторонами, але виключно в тій мірі, в якій 
це право не порушує публічний порядок штату, чиє право в іншому ви-
падку застосовувалося би [4, с. 256]. рішенням судового комітету таєм-
ничої ради великої британії (справа «Vita Food Products Inc v. Unus 
Shipping Co Ltd») було встановлено, що вибір права суб’єктами угоди 
повинен бути добросовісним і законним. тобто вибір сторонами права не 
повинен суперечити публічному правопорядку держави, на території якої 
реалізується автономія волі сторін та такий вибір не може здійснюватися 
з метою обходу закону (fraus omnia corrumpit) – задля уникнення від за-
стосування до правовідносин примусового закону, якому вони підпоряд-
ковані [5, с. 8].

часом сторони укладають угоди, не застосовуючи принцип lex voluntatis. 
Фактично, існують декілька випадків, коли сторони не бачать причин для 
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застосування принципу вибору права. по – перше, коли сторони укладають 
угоду з серйозними намірами, але не користуються автономією волі сторін 
«в дусі авантюри» або з метою надання «розумової вправи для судді». по – 
друге, коли має бути застосоване право країни, яке є найбільш сприятливим 
по відношенню до правовідносин сторін, але правова система цієї країни 
є нерозвиненою і застосування її права тільки спричинить шкоду відповід-
ним договірним правовідносинам [1, с. 8].

узагальнюючи, сьогодніправові системи Європи та сШа слідують осно-
воположному принципу – принципу автономії волі сторін, що дозволяє 
суб’єктам обрати право, яким найбільш ефективно та доцільно будуть вре-
гульовані їхні правовідносини. так чи інакше, автономія волі сторін як 
у сШа, так і в Європі – це результат запеклих дискусій, які відбувалися 
тривалий час між представниками наукової та юридичної спільнот. основним 
набутком розвитку цього принципу необхідно вважати зближення договір-
ного права (conflicts law) сполучених Штатів і Європи. це, в свою чергу, 
позитивно вплинуло на налагодження і розвиток міжнародних комерційних 
правовідносин, які є запорукою прогресу світової економіки.
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р. р. борисюк1

Щодо деЯкиХ питАнь «сАмопроголошениХ» 
держАвоподібниХ утворень

в умовах стрімкого розвитку суспільно – публічних відносин розвиток 
міжнародного права (далі – Мп) є можливий лише у випадку існування від-
повідно закріплених інституційних гарантій захисту прав тих чи інших 
суб’єктів Мп з метою підтримання їхнього еволюційного процесу. 

Як зазначив тарасов о. в.,»…найважливішою проблемою сучасного Мп 
є правова природа держави та інших владно – територіальних політій, що 
виступають гарантами міжнародного правопорядку….» [1, c. 218]. при чому 
слід відмітити, що саме владний характер, тобто можливість застосування 
сили, як держав, так і державоподібних утворень, становить одночасно і най-
більший ефективний спосіб захисту та утвердження міжнародного порядку 
та безпеки, і є реальною, потенційною загрозою вчинення міжнародних 
правопорушень. 

ідея про те, що держава, як превалюючи суб’єкт міжнародного права, 
є найбільш повним представником народу на міжнародній арені, призвів до 
фактичного ігнорування інших потенційних суб’єктів Мп, зокрема фізичних 
та юридичних осіб, та сприяв розвитку такої міжнародно – правової катего-
рії як державоподібні утворення. так, наявність хоча б однієї чи декількох 
ознак державно – владного механізму в межах таких утворень, стало при-
чиною виникнення таких обтічних виразів як «держави в період становлен-
ня», «держава, що встановлюється», «квазідержава» тощо [1, c. 219, 220].

відповідні ознаки держави, як самостійного владно – адміністративно-
го утворення зазначені у ст. 1 конвенції Монтевідео про права й обов’язки 
держав від 26 грудня 1993 р., де встановлено, що : «держава як особа між-
народного права повинна мати: а) постійне населення; b) певну територію; 
с) уряд і d) здатність вступати в міжнародні відносини з іншими держава-
ми»[2]. 

виведення таких критерії державності, саме по собі, носить якпозитив-
ний, так і негативний характер, адже диференціація того чи іншого явища 
за відповідними, присущими лише такому явищу, ознаками сприяє конкре-
тизації та індивідуалізації останнього серед загального масиву подібних 
категорій, однак всього лише формальна відповідність вказаним ознакам 

1 студентка 4курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.
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будь – якого іншого об’єкту чи явища, яке за своїм змістом таким не є, фор-
мує проблематику щодо можливої рівності індивідуалізованого суб’єкта та 
«квазідержави».

у своєму монографічному дослідженні, тарасов о. в. влучно вказав, що 
«… проголошення рабовласницької або расистської держави ще не створює 
легітимної державності. Захоплення іноземної території й установлення 
ефективного контролю над населенням, що постійно там проживає, за до-
помогою окупаційного уряду не знищує автоматично державності потерпі-
лої суверенної особи» [1, c. 225].

у наслідок виникнення таких не поодиноких випадків агресії з метою 
встановлення державності у межах міжнародного співтовариства утворила-
ся своєрідна індивідуалізована «сіра зона», у якій діють так звані «само-
проголошені» держави, або держави de facto [1, c. 246].

Фактична відповідність таких утворень ознакам держави призводить до 
зловживання недосконалістю нормативного матеріалу, а тому різноманітні 
сепаратистські утворення здійснюють спроби проголошення суверенних 
держав з метою набуття певного міжнародно – правового статусу з подаль-
шим користуванням міжнародною правосуб’єктністю новоствореної між-
народно – правової особи. 

окрім того, такий стан речей обтяжений тим, що з тих чи інших полі-
тичних мотивів чи переконань, деякі суверенні держави погоджуються з іс-
нуванням таких утворень, а тим більше погоджуються з визнанням нелегі-
тимних міжнародно – правових осіб [3, c. 584]. тобто фактично добровільно 
та свідомо погоджуючись з протиправними діями в межах сучасного між-
народного співтовариства, тим самим підриваючи самі основи міжнародно-
го правопорядку та здорового глузду. 

Зокрема, не можна залишити осторонь події на території україни, зо-
крема в луганській та донецькій областях, які докорінно змінили політико – 
правову ситуацію в україни та дестабілізували міжнародно – правовий по-
рядок прямо посеред Європи. 

Фактичне існування таких нелегітимних утворень як самопроголошені 
«донецька Народна республіка» (дНр) чи «луганська Народна республіка» 
(лНр) не можна розглядати як юридично законними з огляду на ряд обставин, 
зокрема: 

1. Згадані «квазідержави» формально виникли на території суверенної, 
унітарної та незалежної держави. 

2. вказані утворення не визнанні міжнародним співтовариством як 
суверенні територіальні утворення чи організаціями національно – визволь-
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ного руху, оскільки на території дНр та лНр ведуться активні військові дії, 
де існування будь – яких державотворчих процесів взагалі вбачається аб-
сурдним.

3. визнання існування будь – якою державою, навіть часткове, таких 
утворень ставить під обґрунтований сумнів дотримання такою державою 
принципу суверенітету, як внутрішнього так і зовнішнього, що є недопус-
тимим явищем в сучасному правовому суспільстві. 

окрім того особливості такого гібридного військового стану, зокрема 
полягає в його орієнтації не стільки на анексію територій, скільки на за-
гальне ослаблення і дезорганізацію суверенітету материнської держави та 
фактичного обмеження правосуб’єктності української держави, шляхом 
штучного, за допомогою насильства, створення нелегітимних міжнародно – 
правових утворень в межах незалежної унітарної держави [4, c. 7].

виникнення таких утворень як дНр та лНр яскраво висвітлюють ще 
одну проблематику «самопроголошених» держав, а саме сепаратизму на-
селення на невизнаних територіях таких нелегітимних утворень. Фактично 
явище становище перебуває поза межами правового поля, адже новостворе-
ні «квазідержави» не можуть належним чином гарантувати дотримання прав 
і свобод людини [5, c. 290]. 

слід звернути увагу на те, що домагаючись примусової сецесії окремої 
території від материнської держави, сепаратизм бере у заручники все насе-
лення держави, що формує критичний міжнародно – правовий стан в межах 
суверенної держави [6]. 

ситуація, яка виникла на території україни є не першим прецедентом 
виникнення «самопрогошеної»«квазідержави». так, у резолюції № 661 «си-
туація у відносинах між іраком і кувейтом» від 2 серпня 1990 р. рада без-
пеки ооН закликала всі держави «не визнавати ніякого режиму, установле-
ного державою, що окупує». крім того, у резолюції № 662 від 9 серпня 
1990 р. рада безпеки ооН ухвалила, що «анексія кувейту іраком у будь – якій 
формі й під будь – яким приводом є юридично незаконною й уважається 
недійсною» [1, c. 226].

у своєму дослідженні тарасов о. в. досить влучно та чітко вказав, що «… 
як створення, так і припинення існування міжнародної правосуб’єктності дер-
жави сьогодні вже не залежить виключно від фактичних обставин, а визнача-
ється також найважливішим міжнародно – правовим критеріям» [1, c. 226].

таким чином, реалії міжнародно – правової ситуації на сучасному ета-
пі розвитку, вказують на ряд недосконалостей та проблем щодо виникнення 
та суті «самопроголошених»«квазідержав» та потреби конструктивної та 
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грунтовної розробкинормативно – правового регулятора відносин таких 
державо – подібних утворень з метою мінімізації ризиків дотримання прав 
та свобод людей та диференціації нелегітимних дій від законних та вмоти-
вованих прагнень створення нових держав.
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та художніх творів (далі бернська конвенція) [1]. в основу вищезазначеного 
міжнародного нормативно-правового акту було закладено романо – германську 
концепцію «права автора» (від фр. droit d’auteur), яка відрізняється від англо-
саксонських підходів до гарантування авторських прав. так, романо-герман-
ська концепція ґрунтується на особистісно-креативному, а не на економічному 
підході до детермінування авторського права на твір.

На сьогоднішній день як ніколи актуальним постає питання щодо роз-
робки нормативних конструкцій, які б сприяли захисту оригінальних ідей, 
що знайшли свій зовнішній вираз в поступально-креативній діяльності 
окремих індивідів. Якщо розглянути таку категорію, як «об’єкти авторсько-
го права» в її доктринально-правовому розрізі, то під нею слід розуміти 
оригінальні твори, які знайшли свою зовнішню об’єктивізацію. в контексті 
положень бернської конвенції в якості об’єкту авторського права слід роз-
глядати конкретний «опредметнений» (у випадку фіксації такого твору на 
матеріальних носіях)або ж «презентований» (у випадку його усного оголо-
шення, візуального представлення) суспільству твір. сама по собі ідея, 
концепція, підхід, зміст яких не знайшов своєї зовнішньої матеріалізації або 
ж не був озвучений чи продемонстрований їх автором, не може стати об’єктом 
охорони авторського права. в даному випадку ми відмічаємо, що синтезо-
вані у свідомості індивіда твори, які не знайшли свій зовнішній вираз 
в об’єктивній реальності, не являються об’єктами авторського права.

Зважаючи на багатоаспектність такої категорії, як «об’єкт авторського 
права», ми відмічаємо низку класифікаційних рядів, які на основі підрозді-
ляючих критеріїв дозволяють наочним чином відобразити різносторонність 
проявів досліджуваного поняття. Ми пропонуємо здійснювати класифікацію 
об’єктів авторського права в контексті положень бернської конвенції на під-
ставі наступних критеріїв: 

– за формою виразу: а) ті, які мають матеріальну форму закріплення; 
б) ті, які не мають матеріальної форми закріплення. так, матеріальна форма 
фіксації властива таким об’єктам, як літературні письмові твори, твори 
живопису, скульптури, архітектури тощо;

– за сферою діяльності: а) твори літератури; б) науки;в) мистецтва. 
важливість вищезазначеного класифікаційного критерію полягає у необхід-
ності забезпечити галузеву «диверсифікацію» об’єктів авторського права; 

– за суб’єктним складом їх творців: а) індивідуальні твори; б) твори 
в співавторстві. так, коли об’єкт авторського права створюється окремим 
індивідом, то увесь комплекс нематеріальних (особистісних) та майнових 
прав на відповідний об’єкт належить його творцю одноосібно. в тому ж ви-
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падку, коли твір являє собою єдине, неподільне ціле, що було створено 
у співавторстві (двома або ж більше особами), тоді права на даний твір на-
лежать у рівних частках його творцям; 

– в залежності від характеру відтворення: а) твори «статичного» харак-
теру; б) твори «динамічного» характеру. в основі вищезазначеного критерію 
покладено фізично-просторовий аспект сприйняття об’єкта авторського 
права. Що стосується творів «статичного» характеру, то до них ми відноси-
мо твори живопису, скульптуру, твори прикладного мистецтва тощо. коли 
ж ми говоримо про твори «динамічного» характеру, то до них ми відносимо 
хореографічні твори і пантоміми, музичні твори та інші;

– в залежності від формально-установчих вимог: а) твори, які об’єкти-
візуються в нормативно-визначеній формі; б) твори, які відображаються в до-
вільній формі. відповідно до положень статті 2 бернської конвенції «за законо-
давством країн союзу зберігається право приписати,що літературні і художні 
твори або будь-які певні їх види не підлягають охороні, якщо вони не закріплені 
в тій або іншій матеріальній формі» [1]. З вищезазначеного вбачається, що для 
окремих творів приписами національного законодавства може встановлюватися 
специфічна форма їх зовнішньої об’єктивізації. при цьому ми відмічаємо, що за 
загальним правилом об’єкти авторського права можуть знаходити свій зовнішній 
вираз у «будь-який спосіб та у будь-якій формі».

слід відмітити, що задля забезпечення їх правової захищеності об’єкти 
авторського права повинні відповідати наступним вимогам (установчим 
принципам): а) авторське право забезпечує охорону виключно результатів 
творчої діяльності, які знайшли свою зовнішню об’єктивізацію (тобто за-
хищається зовнішньо виражений твір, а не окрема ідея, яка існує на рівні 
свідомості індивіда); б) твір повинен бути оригінальним (тобто він повинен 
характеризуватися автентичністю, яка виражається у свого роду специфіку-
ючій неповторності); в) правова охорона твору не залежить від його худож-
ньо-естетичної та наукової цінності, призначення або ж форми його зовніш-
нього виразу (тобто твір не повинен відповідати якимось визначеним якісним 
критеріям, які носять оціночний характер); г) правова охорона твору не за-
лежить від формальних аспектів (тобто, авторське право на конкретний твір 
гарантується в силу самого факту його створення та за загальним правилом 
не залежить від форм їх матеріальної фіксації (виключення можуть перед-
бачатися приписами національного законодавства)) [2, с. 27].

в той же самий час ми повинні чітко усвідомлювати, що суспільні реа-
лії перебувають у постійній трансформації та модернізації. З розвитком 
людства усталені суспільні зв’язки постійно змінюються, категорії, яким 
раніше була властива підвищена міра актуальності, втрачають її. втім, в епо-
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ху постіндустріального суспільства науково-технічний прогрес виступає тим 
креаційно обумовлюючим чинником, який сприяє синтезу нових категорій, 
явищ, об’єктів. потрібно відмітити, що право інтелектуальної власності 
також являється категорією, яка перебуває у стані перманентної модифікації, 
що обумовлюється поступальною, прогресивно-орієнтованою модернізаці-
єю науково-технічних аспектів суспільного буття. такого роду трансформа-
ції суспільних реалій повинні знаходити об’єктивну рефлексію з боку нор-
мативно-правової сфери. у зв’язку з цим у 1994 р. міжнародною спільнотою 
була прийнята угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власнос-
ті (далі угода тріпс) [3]. в рамках вищезазначеного міжнародного догово-
ру знайшли свою нормативну формалізацію такі нові об’єкти права інтелек-
туальної власності: а) комп’ютерні програми та бази даних; б) фонограми; 
в) товарні знаки; г) географічні зазначення; ґ) промислові зразки; д) патенти; 
е) компонування (типографії) інтегральних мікросхем.
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нови, уповноваженої здійснювати юрисдикцію стосовно осіб, відповідальних 
за вчинення найбільш небезпечних злочинів проти людства, миру і безпеки. 
водночас протягом тривалого часу ідея утворення такого органу не знахо-
дила одностайної підтримки з боку значної кількості держав світу. Започат-
куванню процесу створення вказаної інституції слугувало укладення низки 
міжнародно-правових документів, що спрямовувалися на попередження 
деяких міжнародних злочинів та покарання винних у їхньому вчиненні осіб.

так, у прийнятій 1948 року, після Нюрнберзького та токійського трибу-
налів, конвенції про запобігання злочинам геноциду та покарання за нього 
передбачалася можливість притягнення до відповідальності осіб, винних 
у вчиненні злочину геноциду та інших передбачених конвенцією діянь, 
компетентним міжнародним кримінальним судом (ст. VI). одночасно у ре-
золюції від 9 грудня 1948 року генеральна асамблея ооН запропонувала 
комісії міжнародного права «розглянути питання про створення міжнарод-
ного юридичного органу, на який покладається розгляд справ осіб, звинува-
чуваних у вчинені злочину геноциду» [1, с.106]. вказана подія ознаменува-
ло початок тридцятирічного процесу розробки проекту статуту відповід-
ного органу. причинами подібного зволікання слугували, зокрема, 
створення регіональних та міжнародних систем захисту прав людини, 
притягнення винних осіб до покарання національними судам, і страх керів-
ників держав та частини політиків постати перед таким судом. 

лише в 1982 році процес створення Міжнародного кримінального суду 
(далі – Мкс) значно активізувався, з огляду на відновлення роботи комісії 
міжнародного права над вказаним тематичним кластером. видається цікавим 
той факт, що 1989 року на сесії генеральної асамблеї ооН тринідад і тобаго 
запропонувала створити Міжнародний кримінальний трибунал по боротьбі 
з наркотиками, проте пізніше комісія ініціювала розгляд питання про ство-
рення міжнародного судового органу, здатного розглядати справи щодо осіб, 
винних у вчиненні злочинів проти миру і людяності. така пропозиція була 
прийнята до уваги і в 1990 році генеральна асамблея знову висунула реко-
мендацію про створення Мкс, проте без згадки про обіг наркотиків [2, c. 67].

Нарешті, 17 липня 1998 року ознаменувалося прийняттям на диплома-
тичній конференції в римі 120– ма державами римського статуту – міжна-
родного договору, яким було засновано Міжнародний кримінальний суд. так, 
римський статут визначив Мкс як постійний орган, уповноважений здій-
снювати юрисдикцію стосовно осіб, відповідальних за найсерйозніші зло-
чини, що викликають стурбованість міжнародної спільноти, і доповнює 
національні системи кримінального правосуддя [3]. 
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водночас на відміну від Міжнародних трибуналів по колишній югос-
лавії і руанді, Мкс є незалежною постійно діючою міжнародною інститу-
цією. організаційна структура суду включає президію, апеляційне відді-
лення, судове відділення та відділення попереднього провадження (попе-
реднього розгляду справ), канцелярію прокурора, секретаріат (ст.34). суд 
володіє міжнародною правосуб’єктністю, яка є необхідною для здійснення 
вказаних у статуті функцій і досягнення визначених цілей. Зокрема, він 
правомочний укладати договори, набувати й відчужувати рухоме та нерухо-
ме майно й брати участь в процесуальних діях [4, с.84]. 

стаття 5 римського статуту встановлює виключний перелік злочинів, 
які підпадають під юрисдикцію Мкс (юрисдикція ratione materiae), серед 
них: злочини геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини, злочини 
агресії. так, злочин геноциду полягає в скоєнні небезпечних діянь, що спря-
мовані на повне або часткове знищення певної національної, етнічної, расо-
вої чи релігійної групи. до другої групи належать злочини проти людяності, 
що охоплюють діяння, які вчиняються в рамках широкомасштабного або 
систематичного та усвідомленого нападу на будь-яких цивільних осіб. На-
разі на розгляді суду знаходиться справа щодо звинуваченого у скоєнні 
масових вбивств, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, жорстоких нападів 
на цивільне населення демократичної республіки конго та центральноаф-
риканської республіки угандійського збройного формування господньої 
армії опору[5, с.8]. Значну групу діянь охоплюють воєнні злочини, що по-
лягають у грубому порушенні законів та звичаїв війни, які випливають із 
женевських конвенцій 1949 р. при цьому такі злочини можуть вчинятися 
й в умовах збройних конфліктів неміжнародного характеру, опосередкованих, 
зокрема, триваючим конфліктом між діючим урядом та організованими 
збройними угрупованнями чи між такими угрупованнями. прикладом може 
слугувати відкрита справа щодо військових керівників ітурійської провінції 
демократичної республіки конго, які здійснювали вербування та заклик на 
військову службу дітей віком до 15 років та активно їх використовували 
у військових діях, здійснювали грабежі, катування. 

визначення переліку діянь, які відносяться до груп злочинів, регламен-
тується ст.6–8 римського статуту, що ж стосується злочину агресії, то в ст. 
5 міститься застереження, відповідно до якого суд здійснюватиме юрисдик-
цію стосовно відповідних діянь з моменту погодження складу цього зло-
чину та визначення умов, за яких суд реалізуватиме свої повноваження. так, 
резолюцією RC/Res.6 від 11 липня 2010 року, що містить узгоджене визна-
чення поняття злочину агресії, передбачається внесення поправок до ста-
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туту Міжнародного кримінального суду, що наберуть чинність на початку 
2017 року. для цілей статуту агресія означає «планування, підготовку, іні-
ціювання або здійснення особою, яка в змозі фактично здійснювати керів-
ництво або контроль за політичними або військовими діяннями держави, 
акта агресії, який у силу свого характеру, серйозності і масштабів є грубим 
порушенням статуту ооН». при цьому перелік діянь, що кваліфікуються 
як акти агресії за статутом Мкс є аналогічний тим, які знайшли своє відо-
браження ще у резолюції га ооН № 3341 від 14 грудня 1974 року «визна-
чення агресії»[6].

слід також вказати,що юрисдикція Мкс (юрисдикція ratione 
temporis) розповсюджується тільки на діяння, скоєні після набрання чиннос-
ті римським статутом, тобто з 1 липня 2002 року.при цьому, якщо та чи інша 
держава приєднається до статуту після вказаної дати, суд зможе здійснюва-
ти свою юрисдикцію тільки щодо злочинів, скоєних після набуття чинності 
статутом для відповідної держави,за винятком підсудності злочинів, скоєних 
у державі, яка не є учасницею римського статуту та зробила заяву про ви-
знання юрисдикції суду щодо цих злочинів.

Здійснення юрисдикції щодо будь-якого злочину, підсудного Мкс, може 
ініціюватися за передачею ситуації державою-учасником, яка звертаючись 
до прокурора з проханням провести розслідування, надає документи, що 
підтверджують обставини скоєння злочинів. передача ситуації може бути 
здійснена радою безпеки ооН (справа проти абдулли аль – сенуссі) та за 
ініціативою прокурора, після санкції палати попереднього провадження та 
відповідно до порядку встановленого ст. 15 римського статуту. в 2010 р. 
відбулося перше розслідування за ініціативою прокурора проти лідерів голо-
вних політичних фракцій кенії, які після виборів вчиняли злочини проти 
людяності (депортацію, насильницьке переміщення, зґвалтування) [7, с.12].

при цьому юрисдикція Мкс (юрисдикція rationeloci) поширюється на 
злочини, учинені на території держави, що ратифікувала римський статут; 
злочин був учинений громадянином держави, яка ратифікувала римський 
статут; злочин був скоєний в ситуації, що становить загрозу міжнародному 
миру й безпеці, і рада безпеки ооН звернулася до Міжнародного криміналь-
ного суду відповідно до розділу 7 римського статуту (на практиці це мало 
місце, коли рада безпеки ооН використовувала відповідне повноваження 
і передавала ситуацію щодо дарфуру в Мкс 2005 р.); держава, яка не рати-
фікували римський статут, заявила про злочин як про такий, що відносить-
ся до юрисдикції Мкс. Яскравим прикладом останнього є формат відносин 
україни та Мкс. так, постановою вру від 4 лютого 2015 р. україна визнає 
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юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з метою притягнення до 
кримінальної відповідальності у Міжнародному кримінальному суді щодо 
передбачених ст. 7 та 8 римського статуту злочинів проти людяності, воєнних 
злочинів, скоєних на території україни починаючи з 20 лютого 2014 року 
і по теперішній час вищими посадовими особами російської Федерації та 
керівниками терористичних організацій «дНр» та «лНр», яких визначить 
прокурор Міжнародного кримінального суду [8]. На сьогодні справа ще 
не розглядалася.

таким чином, Міжнародний кримінальний суд є важливим міжнародним 
органом, що покликаний сприяти встановленню миру та недопущенню 
вчинення найжорстокіших злочинів проти людяності та безпеки світової 
спільноти, притягненню до відповідальності винних у скоєні цих злочинів. 
у зв’язку з цим, оскільки суд за короткий час свого існування підтвердив 
власну ефективність у реалізації вказаної мети, ратифікація римського ста-
туту може стати «відповіддю» на ситуацію, що сьогодні склалася в україні.
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м. А. валовини1 

порівнЯльнА ХАрАктеристикА кримінАльно-
проЦесуАльного ЗАконодАвство укрАЇни  

тА крАЇн ромАно-гермАнськоЇ прАвовоЇ сім’Ї 
(нА приклАді ФрАнЦіЇ тА німеччини)

Національна правова система україни знаходиться на шляху становлен-
ня. такий довгий шлях розвитку зумовлений рядом об’єктивних чинників, 
зокрема тривалою відсутністю незалежності, геополітичним розташуванням 
нашої держави та відповідним впливом сусідніх держав (європейських та 
східних концепцій).

серед основних рис сучасної української правової системи можна виді-
лити наступні: генетичний зв’язок з романо-германською правовою сім’єю, 
що обумовлює наявність традиційних для романо-германського права рис; 
євроінтеграційний вектор розвитку свідчить про зближення національного 
законодавства україни з правом Єс; чітко виражена роль нормативно-право-
вого акту у праві, проте існує можливість ви користання у певних межах 
принципу прецеденту; спільність рис кримінального про цесу україни і кра-
їн романо-германської правової сім’ї [1, с. 66].

обраний шлях дозволяє прогнозувати поступове приєднання правової 
системи укра їни до сім’ї романо-германського права після успішного за-
вершення політико-правових реформ. таке приєднання відбувається посту-

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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пово, у зв’язку з чим на сьогоднішній день вітчизняну правову систему 
потрібно вважати системою перехідного типу, яка лише схиляється до ро-
мано-германської правової сім’ї.

питання зближення україни з романо-германською правовою системою 
в цілому та кримінального процесу зокрема досліджували такі вчені, як 
в. Молдован, о. Михайленко, Ф. М. решетников, в. тертишник, М і . хаус-
гова, а. Шишкін та інші.

у правових системах зарубіжних країн умовно можна виділити основні 
форми кримінальною процесу: класична європейська (континентальна) і агло-
саксонська. Якщо розглядати кримінальний процес держав романо-герман-
ського права (напри клад, Німеччини чи Франції) та україни, можна помітити 
певні схожі риси, що дає чергове підтвердження того, що наша держава по-
ступово переходить від змішаної правової сім’ї до романо-германської.

перші схожі риси можна знайти у визначенні доказової бази. відповід-
но до глави 4 кримінального-процесуального кодексу (далі – кпк) україни 
від 13.04 2012 доказами у кримінальному процесі україни слід вважати 
показання підозрюваного, обвинувачено го, потерпілого, свідків, речові до-
кази, документи, висновок екс перта. Майже ідентична класифікація доказів 
у Німеччині – це показання свідків, обви нуваченого. які допитуються як 
свідки, висновки експертів, протоколи слідчих та судо вих дій, речові докази 
[2], а у Франції – показання свідків, обвинуваченого, висновок експерта, 
речові й письмові докази [4, с. 37].

Ще одна спільна риса – це чітко виражена стадійність кримінального 
процесу, котрий складається із досудового провадження, безпосередньо 
судового розгляду та оскаржен ня судових рішень (в апеляційному та каса-
ційному порядку).

відповідно до ст. 214 кіік україни право початку досудового розсліду-
вання у формі слідства (у справах про злочини) має прокурор, слідчий, по-
терпіла особа (у справах приватного обвинувачення). досудове розслідуван-
ня у формі дізнання здійснюється у справах про кримінальні проступки [2]. 
у Німеччині правопорушення публічного об винувачення також належить 
прокуратурі. кримінально-процесуальним кодексом ФрН передбачені по-
сади слідчого судді вищого земельного суду (як і в україні) і слідчого судді 
верховного суду ФрН (які розслідують складні злочини). досудове розслі-
дування у Франції також розпочинається за ініціативою прокуратура, який 
у свою чергу керує діями поліції [3, с. 106].

Наступний етап – це судовий розгляд. в україні судовий розгляд здій-
снюється судом першої інстанції після направлення слідчим після погоджен-
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ня прокурором обвинуваль ного акту. після чого суд відкриває кримінальне 
провадження. в Німеччині та Франції процедура відкриття провадження має 
такий же характер, проте різниться склад суду. в україні та Німеччині спра-
ва може розглядатися суддею одноособово, колегіально або присяжними. 
а у Франції судовий розгляд у суді першої інстанції здійснюється лише судом 
присяжних. спільним для країн є те, що обов’язковим елементом судово-
го розгляду є судові дебати за участю сторони обвинувачення (прокурора) та 
захисту (адвоката), що є проявом одного із принципів судочинства – прин-
ципу змагальності. Ще однією спільною рисою на даному етапі є те, що судо-
вий розгляд завершується оголошенням обвинувального або виправдуваль-
ного вироку суду [4, с. 48].

Факультативним етапом є оскарження судових рішень. в україні та Фран-
ції оскарження судових рішень можливо у двох провадженнях – апеляційному 
та касаційному, у Німеччині ж касаційна стадія має назву – ревізійна. в укра-
їні та Франції апеляційна скарга на судове рішення суду першої інстанції може 
бути подана у десятиденний строк, на відміну від Німеччини, де аналогічна 
дія здійснюється у семиденний строк. список суб’єктів, які мають право на 
апеляційне оскарження як в україні, так і в зарубіжних країнах мають ті осо-
би, інтереси яких безпосередньо зачіпались, а також прокурор. Ще одна 
спільна риса – це порядок судового розгляду в апеляційному порядку. відпо-
відно до кримінально-процесуального законодавства, судовий розгляд на цій 
стадії здійснюється за тими ж правилами, що і в суді першої інстанції.

Найбільше відмінностей можна знайти на стадії касаційного проваджен-
ня. відповід но до ст. 426 кпк україни касаційна скарга на судові рішення 
може бути подана протя гом трьох місяців з дня проголошення судового рі-
шення судом апеляційної інстанції [2]. у Франції цей строк значно менший 
і становить всього п’ять діб з моменту проголошення судом апеляційної 
інстанції рішення. відповідно до кримінально-процесуального законодавства 
Німеччини на вирок апеляційного суду можна подати ревізійну скаргу. в ре-
візійному порядку можуть бути оскаржені лише вироки, постановлені 
з порушен ням закону, що є ключовим, оскільки як в україні, так і Франції 
встановлюється вимога до того, які рішення переглядається. Законодавством 
чітко закріплено, що суд касаційної інстанції перевіряє правильність засто-
сування судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального та про-
цесуального права, правової оцінки обставин і не має права досліджувати 
докази, встановлювати і визнавати доведеними обставини, що не були 
встановлені в оскаржуваному судовому рішенні, вирішувати питання про 
достовірність того чи іншого доказу.
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отже, виходячи аналізу кримінального процесу україни та країн романо-
германської правової сім’ї ( на прикладі Франції та Німеччини), можна 
зробити висновок, що кримінальний процес україни має схожі риси з ана-
логічним видом судочинства країн романо-германської системи. по-перше, 
це чітко виражена стадійність кримінального процесу. по-друге, це одна-
кові за своєю суттю елементи доказової бази та процесу доказування. по-
третє, це змагальність сторін кримінального процесу (наявність інституту 
судових дебатів). по-четверте, це чітка формалізованість та відповідність 
порядку, встановленому нормативно-правовими актами, відсутність явного 
впливу судового прецеденту.
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к. А. вангела1

міжнАродниЙ комерЦіЙниЙ АрбітрАж Як 
особливА ФормА прАвосуддЯ

в сучасних умовах розвитку та поглиблення міжнародних зав’язків між 
державами набуває свого істотного значення функціонування міжнародних 
установ, до компетенції яких віднесені питання вирішення спорів в сфері 
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зовнішньоекономічної діяльності. для вирішення комерційних спорів ство-
рюються та функціонують спеціальні інституції – міжнародні комерційні 
арбітражі, що за своєю природою є недержавними судами та діють у відпо-
відності з особливостями національного арбітражного законодавства країни, 
де їх зареєстровано. Міжнародний комерційний арбітраж спеціалізується на 
категорії спорів, що мають комерційний характер, випливають з цивільно-
правових та торгових угод і включають «іноземний елемент» в тій чи іншій 
формі (наприклад, комерційне підприємство хоча б однієї із сторін спору 
знаходиться за кордоном, або ж сторони прямо домовились про те, що пред-
мет арбітражного угоди пов’язаний більш ніж з однією країною). характер-
ною особливістю арбітражу є його договірна природа, адже здійснення 
правосуддя ґрунтується на угоді, спеціально укладеній для цього сторонами 
спору, а арбітр наділяється повноваженнями судді в межах визначених уго-
дою.

На розробку питань функціонування міжнародного комерційного арбі-
тражу було прийнято низку нормативно-правових актів, що регулюють ме-
ханізм виконання рішень арбітражу в країнах, що їх уклали, серед яких: 
женевська конвенція про виконання іноземних арбітражних рішень (1923р.); 
Нью-йоркська конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних 
рішень (1958р.), Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбі-
траж (1961р.), панамська конвенція (1975 р.), арбітражний регламент юН-
сітрал (одностайно схвалений генеральною асамблею ооН 
у 1976 р.).Законодавча регламентація функціонування міжнародного комер-
ційного арбітражу в україні забезпечується дією таких нормативних актів: 
закони україни «про міжнародний комерційний арбітраж», «про визнання 
та виконання рішень іноземних судів», «про зовнішньоекономічну діяль-
ність» та інші. 

За своєю сутністю, міжнародні арбітражі поділяються на інституціо-
нальні суди та арбітражі ad hoc. перший вид – це постійно діючі арбітражні 
суди, що зазвичай створюються при торгівельних палатах, торговельно-про-
мислових союзах чи асоціаціях та функціонують відповідно до встановле-
ного регламенту, який визначає основні правила та порядки арбітражного 
процесу конкретного суду.

арбітраж ad hoc функціонує лише для вирішення конкретного спору та 
після врегулювання розбіжностей між сторонами припиняє свою діяльність. 
в даному випадку сторони є ініціаторами створення арбітражного суду та 
самостійно регламентують порядок арбітражного провадження. серед осно-
вних завдань, що необхідно вирішити сторонам можна зазначити наступні: 
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місце арбітражу; мова арбітражу; норми права, що підлягають застосуванню 
до суті спору: порядок обрання арбітрів;порядок визначення і покриття ви-
трат, пов’язаних із провадженням; особливості форми, змісту арбітражного 
рішення, забезпечення його виконання тощо.

правовою основоюдля звернення до міжнародного комерційного арбі-
тражу є спеціальна угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних 
спорів, які виникли або можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими 
конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони дого-
вірний характер, чи ні. арбітражна угода може бути зафіксована у вигляді 
арбітражного застереження в зовнішньоекономічному договорі (контракті), 
що укладений між сторонами, чи у формі окремо підписаної сторонами 
угоди, яка може міститися і в обміні листами чи повідомленнями. для ви-
знання арбітражної угоди дійсною вона повинна відповідати основним ви-
могам: додержання письмової форми; дієздатність сторін угоди відповідно 
до закону, що до них застосовується; угода має містити чітко виражену волю 
сторін на передачу в арбітраж правових спорів.

відповідно до Закону україни «про міжнародний комерційний арбітраж» 
в україні визначено функціонування самостійної постійно діючої арбітраж-
ної установи –Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-
промисловій палаті україни. до компетенції вищезазначеної установи від-
носиться: вирішення спори з договірних та інших цивільно-правових від-
носин, які виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів 
міжнародних економічних зав’язків, якщо комерційне підприємство хоча 
б однієї із сторін спору знаходиться за кордоном; спори підприємств з іно-
земними інвестиціями і міжнародних об’єднань та організацій, створених 
на території україни, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх 
спори з іншими суб’єктами права україни. рішення сторонами виконуються 
добровільно в зазначені строки, а якщо вони не визначені то рішення під-
лягають негайному виконанню.

На підставі вище викладеного можна зазначити, що міжнародний комер-
ційний арбітраж – це універсальний та ефективний засіб вирішення між-
народних комерційних спорів, правове становище якого регулюються трьо-
ма основними групами актів: міжнародними конвенціями, національним 
законодавством території, що обрана місцем вирішення спору та арбітраж-
ними угодами сторін спору. Міжнародний комерційний арбітраж є інститу-
том, що істотно відрізняється від інституту державних судів як органів су-
дової системи. юридична природа арбітражу ґрунтується на договірній 
концепції та добровільній передачі сторонами спору повноважень на вине-
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сення остаточного обов’язкового рішення третій незалежній компетентній 
стороні.

науковий керівник: Яковюк і. в., д.ю.н., професор, завідувач кафедри між-
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в. А. васильєва1

міжнАроднА співпрАЦЯ у сФері боротьби  
іЗ кіберЗлочинністЮ

За прогнозами міжнародного агентства маркетингових досліджень 
International Data Corporation на кінець 2016 року кіберзлочинність нанесе світо-
вій економіці шкоди вартістю 650 мільярдів доларів сШа, а ближче до 2020 – 
вартістю більше ніж 1 трильйон [1]. Як на підтвердження того, що проблема 
кіберзлочинності торкнеться і україни, начальник департаменту кіберполіції 
Національної поліції україни – демедюк с. в. у інтерв’ю наголошує, що збит-
ки від кіберзлочинів за вісім місяців 2016 – го року вже склали близько 27 
мільйонів гривень, (в 2014 році збиток був 39 мільйонів, в 2015 – му – 10 міль-
йонів). важливо також, що у 2014 році управління по боротьбі з кіберзлочин-
ністю зареєструвало 4 800 злочинів у сфері IT, в 2015 році – 6 025 [2; 3].

На даний моменту міжнародному співтоваристві постала проблема кі-
безлочинності, яка щороку не лише завдає збитків національній економіці 
держав, але й руйнує взаємодію останніх на міжнародній арені. Яскравим 
прикладом вважаємо атаку на компанію Sony Picturesу 2015 році[4], після 
якої сШа запровадили санкції стосовно північної кореї, хоча уряд останньої 
не підтвердив своєї причетності до інциденту[5]. більше того, групи неза-
лежних американських експертів провели самостійне дослідження наголо-
шуючи на непричетності північної кореї[6; 7]. проте конструктивний діалог 
між державами був остаточно зруйнованим.

описана вище ситуація відображає проблемність не лише захисту мереж 
від кібератак, але й неможливість встановлення особи правопорушника 
через високоякісні властивості шифрувальної системи захисту технічних 
засобів хакерів, існування зон у світовому інтернет-просторі, де відслідко-
вування взагалі є майже неможливим, недостатність інформації про сукуп-
ність усіх IP – адрес, які змінювалися зловмисниками для приховування 
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реального місцезнаходження пристрою-знаряддя злочину та неможливість 
відстеження першоджерела сигналу таких технічних засобів.

саме тому пропонуємо: 
1. На міжнародному рівні розглянути питання щодо можливості ство-

рення легального механізму зараження технічного пристрою осіб, атакуючих 
мережі об’єктів загальнодержавного значення, вірусом-відстежувачем, який 
би міг прослідкувати шлях зміни IP-адреси правопорушником, і що більш 
важливо – формулювання домовленості між державами щодо вільного до-
ступу органів із забезпечення кібербезпеки однієї держави до інформацій-
ного середовища іншої. для чого необхідно:

1.1.обумовити питання правомочностей держав на проведення вище-
зазначених процедур у разі появи підозр у вчиненні кіберправопорушення 
у міжнародному інформаційному просторі, прийняти рекомендації стосовно 
організаційних питань впровадження, використання та регулювання розпо-
всюдження програми-віруса.

1.2. розробити реєстр IP-адрес відповідальних органів кібербезпеки 
серед держав, які погодяться на співпрацю у сфері впровадження такої від-
стежувальної процедури і затвердити, що технічні засоби із зазначеною 
адресою матимуть вільний доступ до систем вистежування активності по-
тенційного кіберзлочинця на території держави-учасника такої домовленос-
ті. тобто, створити інформаційну мережу закритого типу за участі усіх 
держав-учасників домовленості, із вільним доступом до оперативної інфор-
мації стосовно кіберзлочинів конкретними державними органами відповід-
ної компетенції будь-якої із держав-учасниць, та надати право доступу до 
цього реєстру лише із захищених пристроїв за відповідно зареєстрованою 
у реєстрі ір-адресою відповідного протоколу.

2. вирішити питання правового регулювання зон інформаційного про-
стору, де вистежування неможливе або наявна послуга анонімного зв’язку 
(наприклад, ефіопія, габон, екваторіальна гвінея).

проте однією із ключових вимог до слідчих під час транснаціональ-
них розслідувань кіберзлочинів є негайна реакція колег у країні перебуван-
ня зловмисника, якщо таке місце перебування все ж вдалося визначити. а тут 
виникає проблема відсутності міжнародних інструментів взаємодопомоги 
стосовно екстреної взаємодії. хоча конвенція про кіберзлочинність[8],і при-
діляє все більше уваги положенням про міжнародну співпрацю, передбаче-
них ст. ст. 23, 25 вищезазначеної конвенції, проте, невирішеним залишаєть-
ся питання «мережі 24/7», робота якої передбачена статтею 35 конвенції про 
кіберзлочинність[там само]. ідея «мережі 24/7» заснована на вже існуючій 
концепції цілодобового контактування держав групи восьми з питань між-
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народної злочинності в сфері інформаційних технологій[9; 10; 11; 12]. адже 
створення контактних центрів має 2 основні функції:

1) швидкість взаємодії у разі існування єдиного контактного центру;
2) прискорення розслідування у разі надання вищезазначеному центру 

права самостійного встановлення системи інформаційно-технологічної ко-
операції в залежності від країн, на території яких знайдено сліди вчинення 
кіберзлочину або будь-якої інформації, яка може на них вказувати[11].

З огляду на положення конвенції, крім технічної допомоги і надання 
правової інформації щодо особливостей національного законодавчого регу-
лювання доступу до інформаційних мереж, основними завданнями контак-
тного пункту мають бути: збереження даних; збір доказів; визначення міс-
цезнаходження підозрюваних.

тому, вважаємо, що доцільно було б покласти на контактні центри 
обов’язок регулювання питань використання віруса-відстежувача, створен-
ня якого пропонувалося автором вище.

Єдиним недоліком залишається прогалина у конвенції стосовно питан-
ня який саме орган буде відповідати за експлуатацію контактного центру 
«мережа 24/7», також відсутні положення стосовно організаційного забез-
печення діяльності таких центрів, що створює перешкоду для впровадження 
такої контактної практики в усіх частинах міжнародного світового співто-
вариства[9].

саме тому, пропонуємо:
1. провести міжнародну конференцію на базі ооН, як одну із форм 

міжнародного співробітництва, щодо визначення органів, відповідальних за 
експлуатацію контактного центру;

2. Шляхом прямого голосування, прийняти перелік держав, які погоджу-
ються співпрацювати на базі контактного центру задля забезпечення кібер-
безпеки не лише на території кожної конкретної держави у межах національ-
ного законодавства, а й у міжнародному інформаційному просторі.

3. прийняти рекомендації стосовно правової регламентації та організа-
ційних питань діяльності центру.

4. створити центр і розподілити обов’язки між державами-учасниками 
платформи стосовно матеріального забезпечення діяльності «мережі 24/7».
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востей вибору поведінки людей. досягнення в різних галузях антропологіч-
них наук поставили людину у якісно інший стан. З’явилась можливість не 
тільки впливати на навколишній світ, трансформувати його, але й змінювати 
людське тіло. людина отримала можливість припиняти своє життя або жит-
тя своїх близьких, обирати сексуальну орієнтацію і навіть стать. люди од-
нієї статі за допомогою репродуктивних технологій можуть мати дитину. 
дана ситуація породжує проблеми, які мають значне соціальне, юридичне, 
релігійне, економічне значення. один з вимірів цієї суспільної ситуації – по-
ява та оформлення категорії соматичних прав людини [3, с.20].

біологічні права, чи по-іншому соматичні (від грец. soma – тіло) права 
стають дедалі частіше об’єктом вивчення юристів-міжнародників, які став-
лять їх в один ряд з політичними, соціально-економічними чи колективними 
та визначають, як четверте покоління прав людини. дана проблема є мало-
вивченою в науці і актуальною, оскільки виникла як правова відповідь між-
народній спільноті, що розвиваючись, трансформує розуміння традиційних 
поглядів права людини. 

традиційно для класифікації прав людини використовують теорію поді-
лу прав людини, яку розробив французький правознавець карел васак. 
основою цієї концепції є генераційний підхід, а саме, поділ прав на три 
покоління[4, с.213]. в 1996 р. а. п. семітко запропонував виділити права 
четвертого покоління, до яких необхідно віднести права людини, пов’язані 
із здійсненням абортів, евтаназії. За о. е. старовойтовою, до соматичних 
прав слід відносити право на трансплантацію органів та клітин, на клону-
вання, репродукування, на розпорядження життям власного тіла [3, с.22].

взагалі повного зведеного переліку cоматичних прав немає, як у теорії, 
так і в офіційних джерелах. однак можна навести декілька прав, що є най-
більш дискусійними. серед них: право на смерть; право людини відносно її 
органів; репродуктивні права людини (позитивного характеру – штучне за-
пліднення та негативного характер – аборт, стерилізація); право на зміну 
статі; право на клонування як всього організму, так й окремих його органів; 
право на трансплантацію органів; використання евтаназії тощо.

Забезпеченням міжнародного регулювання соматичних прав займають-
ся переважно такі впливові міжнародні організації, як організація об’єднаних 
Націй, організація ооН з питань освіти, науки та культури, рада Європи та 
Європейський союз [6, с. 210].

Зарубіжні юристи останнім часом активно обговорюють проблеми, 
пов’язані з правовим регулюванням соматичних прав людини. при цьому 
вченими і практиками розробляються цікаві концепції, конкретні законодав-
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чі акти, приймаються судові рішення, пов’язані з захистом права на охорону 
життя, здоров’я людей на різних етапах людського життя. Наприклад, 
у Франції в цьому напрямку багато зроблено Національним конституційним 
комітетом з питань етики, рекомендації якого, хоча й не мають юридичної 
сили, але істотно впливають на судову практику та правотворчість. Зокрема 
вони враховані в законах від 29 липня 1994 року про повагу тіла людини 
і про вилучення й використання частин і продуктів людського організму, 
відтворених потім в приписах кодексу про суспільне здоров’я, а також кри-
мінальному та цивільному кодексах. Наводячи приклади окремих країн 
світу, можна назвати: право на повагу інтимного життя (конституція андо-
ри), право дитини на повагу сексуальної недоторканності (конституція 
бельгії), право одружуватися й засновувати сім’ю (конституція боснії і гер-
цеговини), право на вільне прийняття рішення про народження дитини 
(конституція Македонії). однак слід зазначити, що жодна з нині діючих 
конституцій не містить право на зміну статі, право на смерть [8, с. 27].

беручи до уваги ту обставину, що четверте покоління прав людини 
ґрунтується на незалежному й альтернативному виборі форми правомірної 
поведінки та пов’язане з визначенням автономії особи, більшість держав 
у рамках власного законодавства надали дозвіл на укладення одностатевих 
шлюбів, клонування людини, евтаназії, різноманітних маніпуляцій з ембрі-
онами. однак заохочення до подальшого розвитку соматичних прав може 
в майбутньому стати загрозою для існування людського роду загалом. На 
сьогодні як на міжнародно-правовому, так і на регіональному рівні, зокрема 
на європейському, в рамках ради Європи та Європейського союзу існують 
нормативно-правові обмеження соматичних прав людини. Зокрема, у рамках 
Європейського союзу згідно зі ст. 3 хартії основних прав людини Єс [6] 
встановлюється заборона використання тіла людини та його частин в якос-
ті наживи, заборона репродуктивного клонування людини.

сьогодні виникають дискусії серед членів суспільства про те, чи по-
трібні людям такі права, якими повинні бути межі їх реалізації. Зокрема рада 
Європи, Єс, деякі інші міжнародні організації чітко визначилися з цих пи-
тань. Наприклад, хартія Європейського союзу про основні права в п.1ст. 3 
встановлює, що кожна людина має право на власну фізичну і душевну ціліс-
ність, а п. 2 конкретизує: при застосуванні досягнень медицини і біології 
необхідно особливо дотримуватися таких вимог, як добровільна і належним 
чином оформлена згода зацікавленої особи відповідно до правил, встанов-
лених законом,заборона застосування євгеніки, особливо в її частині, що має 
на меті селекцію людей,заборона використання людського тіла і його частин 
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як джерела прибутку, заборона відтворення людини за допомогою клону-
вання [4, с. 215].

Найбільше піддаються критиці і заборонам у різних країнах право на 
евтаназію та клонування. стаття 2 конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод забезпечує охорону життя кожної людини. людське 
життя є неповторним та не відтворюваним, тому виникає проблема визнання 
евтаназії на законодавчому рівні.

Щодо права на клонування, також виникає достатньо проблем, виникає 
проблема релігії та моралі. релігійними канонами встановлено, що людина – 
це результат божого промислу. кожна людина у своєму вияві є індивідуальною, 
не схожою на інших людей, має власний генетичний код, крім того виникає 
проблема визнання такого права та закріплення його в міжнародних актах 
всесвітніх міжнародних організацій та у внутрішніх законодавствах окремих 
держав. слід наголосити, що більшість європейських держав не тільки не 
закріпили в законах, постановах,статутних документах міжнародних органі-
зацій право на клонування, а навіть на законодавчому рівні заборонили по-
ширення такого права. Наприклад, ватикан не раз наголошував на цілковитій 
неможливості втручання в акт божественного творіння. папа римський визнав 
7 нових смертних гріхів, серед яких є «маніпуляції на генному рівні». у роз-
винених країнах, зокрема сШа, Німеччині, Франції, іспанії, данії діє заборо-
на на державне фінансування досліджень у цій сфері.

Не менш спірною є проблема закріплення права на сурогатне материн-
ство та штучне запліднення. З одного боку, розвиток медицини досяг таких 
вершин, отже безглуздо обмежувати право сім’ї на продовження роду але 
є серйозна загроза перетворити материнство на договірну комерційну працю, 
така практика здатна вилитися у дегуманізуючу аморальну тенденцію. в да-
ному разі знову існує суперечність на міжнародному рівні, бо коли одні 
держави підтримують таку практику, то інші – відверто засуджують (у 
Франції, наприклад, діє норма про суперечність сурогатного материнства 
законодавству про усиновлення та невідчужуваність людського тіла) [4, с. 
215]. 

крім того, легітимізація таких правовідносин породжує проблему право-
вого статусу ембріона, оскільки на міжнародному рівні не визначено з якого 
терміну вагітності або ж після народження людська істота наділяється усім 
спектром прав. аналізуючи міжнародно-правові акти можна відзначити, що 
у декларації прав дитини зазначено,що «дитина, зважаючи на її фізичну 
і розумову незрілість, потребує спеціальної охорони і турботи включаючи 
належний правовий захист як до, так і після народження»[9]. стаття 1 кон-
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венції про права дитини 1989 р., визначила, що дитиною є кожна людська 
істота до досягнення нею 18 – річного віку, якщо згідно із законом, застосо-
ваним до даної дитини, вона не досягає повноліття раніше [2]. Можна при-
пустити, що під дане визначення потрапляє дитина, яка ще не народилася. 
Звідси, слідуючи ст. 6 конвенції випливає, що держави-учасниці можуть 
визнати, що кожна дитина має невід’ємне право на життя, і забезпечити 
максимально можливою мі рою виживання і здоровий розвиток дитини. 
визначення «дитини», закріплене в конвенції, дає можливість різного тлу-
мачення моменту виникнення прав залежно від того, якої концепції про 
початок життя дотримуються держави. при підписанні і ратифікації кон-
венції деякі з них зробили заяву з приводу тлумачення положень стосовно 
питання про початок життя. Наприклад, аргентина зробила зауваження про 
те, що ст. 1 «тлумачиться нею в світлі того, що термін «дитина» означає 
людська істота з моменту зачаття до досягнення вісімнадцятирічного віку». 
З іншого боку, багато держав, що приєдналися до конвенції, робили заува-
ження на користь репродуктивних прав людини. Наприклад, Франція під-
креслила, що ст. 6 конвенції «не може же тлумачитися як така, що створює 
будь-яку перешкоду виконання положень французького законодавства сто-
совно добровільності переривання вагітності». великобританія ратифікува-
ла конвенцію із зауваженням, що вона тлумачить конвенцію як застосовну 
тільки до людської істоти з моменту народження. українське законодавство 
визнає права дитини від моменту народження (п. 2 ст. 25 цивільного кодек-
су) із зауваженням, що в рамках закону в окремих випадках держава охоро-
няє права зачатої, але ще не народженої дитини.

отже, якщо проаналізувати сказане вище, то доречною буде думка 
о. авраменко та о. жидкової, на думку яких «четверте покоління прав лю-
дини ґрунтується на незалежному й альтернативному виборі форми право-
мірної поведінки та пов’язане із автономією визначення особи і дій». при 
цьому гармонійне застосування норм релігії, моралі та права є гарантією 
встановлення позитивної поведінки особи, оскільки права людини, урахо-
вуючи традиційні цінності суспільства, релігійні й моральні переконання, 
повинні бути універсальною нормою для кожного члена людського співто-
вариства [1]. вбачається логічним, що перш ніж закріплювати на юридич-
ному рівні право нового покоління, необхідно провести ґрунтовні досліджен-
ня у медицині, генетиці та у новітніх технологіях. 
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А. о. волок

проблемА мігрАЦіЇ в сучАсному світі 

однією з найактуальніших проблем в сучасному міжнародному праві 
є проблема міжнародної міграції. статистичні дані ооН вказують на те, що 
загальна кількість мігрантів у 2013 році склала 232 мільйони осіб (3,2 % на-
селення світу). їх кількість має тенденцію до постійного збільшення. в по-
рівнянні з 1990 роком кількість мігрантів збільшилась на 77 мільйонів осіб 
[1]. За даними агентства Frontex , в 2015 році в Європу прибули 1,82 мільйони 
мігрантів, що призвело до міграційної кризи, яка триває і дотепер [2]. 

сам термін «міграція» походить від лат. migratio, migro, – що в пере-
кладі означає переміщення, пересування, переселення [3].вперше це по-
няття виникло ще в XIX ст. його використав в своїй роботі «Закони міграції» 
британський вчений е. реверштейн. він розглядав міграцію як процес, який 
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складається з факторів «тяжіння-виштовхування». Несприятливі умови на 
одній території «виштовхують» людей з їх місця проживання, а сприятливі 
умови, створені на інших територіях, навпаки, їх притягують. відповідно, 
всі фактори, що обумовлюють цей процес, він поділив на внутрішні (факто-
ри виштовхування) і зовнішні (фактори тяжіння) [4].

Міжнародна організація з міграції дає таке визначення: «Міграція –про-
цес переміщення населення через міжнародний кордон або в межах країни; 
вона охоплює будь-який вид переміщень незалежно від їх тривалості, скла-
ду чи причин; міграція включає пересування біженців, переміщених осіб, 
виселених людей та економічних мігрантів» [3].

розрізняють добровільну та вимушену міграцію.
вимушену спричиняють внутрішні конфлікти, війни, екологічні і тех-

ногенні катастрофи, порушення прав громадян. Низький рівень життя є од-
нією з причин, що примушує людей працювати за кордоном. добровільна 
переважно зумовлюється економічними причинами. крім того, в світі йде 
процес глобалізації, що виражається у зростаючій взаємозалежності та 
взаємопов’язаності між собою держав та цілих геополітичних регіонів, який 
став причиною значного розширення кордонів а отже – інтенсифікації між-
народних міграційних потоків[5].

люди масово залишають місця свого постійного проживання, нелегаль-
но перетинаючи кордони інших країн.

Нелегальна міграція стала невід’ємним елементом процесу глобалізації. 
ця проблема становить серйозну загрозу безпеці країн Єс. серед головних 
причин її виникнення і переведення у статус глобальної є Нерівномірність 
світового розвитку, розподіл країн світу на багаті і бідні, прагнення багатих 
країн закритися від міграційних потоків, що збільшує їх тіньову складову, – 
це все сприяє тому, що проблема нелегальна міграція набула глобального 
характеру. Ще однієї причиною є збройні конфлікти, які спричиняють по-
токи біженців і одночасне переселення мільйонів людей, як це можна бачи-
ти на прикладі афганістану. Зростанню «міграційного тиску» сприяє розви-
ток нелегальних схем переміщення людей та торгівлі ними. водночас, пере-
селення людей та демографічні зміни навіть у благополучних країнах 
спроможні викликати суттєві зсуви у традиційних суспільних структурах, 
що веде до зростання суспільного та політичного напруження.

крім того, збільшення притоку нелегальних мігрантів може спричинити 
сплеск ксенофобних настроїв серед певної частини місцевого населення та 
активність радикальних націоналістичних організацій. Нелегальний потік людей 
часто тісно пов’язаний з різними видами злочинності, зокрема контрабандою 
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зброї, наркотиків, торгівлею людьми, поширенням тероризму. такий стан речей 
становить загрозу й вимагає відповідного реагування, зокрема, посилення при-
кордонного режиму та значних витрат на зміцнення внутрішньої безпеки [6].

але з іншого боку цієї проблеми, саме розвинені країни протягом бага-
тьох років були зацікавлені в нелегальній міграції, яка є вигідною як для ро-
ботодавців, так і держави в цілому. За останні десятиліття нелегальна мігра-
ція стала невід’ємною рисою розвитку європейських країн, незважаючи на 
прийняття законів, що забороняють незаконне перебування та зайнятість 
іноземців[7].

слід також зазначити соціально-економічні наслідки нелегальної іммі-
грації для Європи. Нелегали, які готові працювати на будь-яких умовах, 
зводять нанівець соціальні гарантії, які існують в європейських країнах, 
(мінімальний рівень заробітної плати, максимальна тривалість робочого дня), 
а також потребують величезних фінансових витрат на прикордонний контр-
оль, створення таборів для біженців, на соціальні та медичні послуги, утри-
мання під вартою, депортацію.

специфічною рисою сучасної міграції є збільшення частки жінок (до 
47,5 %) та дітей в міграційному потоці. досить розповсюдженим явищем 
є незаконне переміщення жінок, дівчат та дітей з метою сексуальної екс-
плуатації. За оцінками експертів, щорічно на світовий ринок інтимних послуг 
потрапляє від 700 тис. до 4 млн чол. 

Загальна міграційна ситуація в Європі, яка характеризується зміною 
національного, етнічного, релігійного складу мігрантів, різко загострилася 
у зв’язку з масовим напливом мігрантів-мусульман. вони принесли з собою 
не тільки свою мову і звичаї, але й релігію, переважно іслам. Мусульманська 
конфесія зайняла міцні позиції в Європі, вийшовши на друге місце як в ка-
толицьких, так і протестантських країнах. сам по собі іслам не несе загрози 
для європейського суспільства, а от його радикальні прояви – так. вони 
несуть серйозну небезпеку для спокійного і врівноваженого Заходу.

З іншого боку, арабський світ є одним із основних районів міжнародної 
трудової міграції – переміщення робочої сили за межі своїх країн з метою 
тимчасового працевлаштування за кордоном. На початку дев’яностих років 
іноземна робоча сила становила в державах перської затоки в середньому 
63,2 % загальної кількості трудящих, досягаючи в об’єднаних арабських 
еміратах – 91 %, катарі – 81 %, кувейті – 79 %, омані – 61 %, саудівській 
аравії – 55 % і в бахрейні – 53 %. 

особливо болючу соціально-правову проблему становить трудова мі-
грація палестинців до ізраїлю, куди щорічно із території автономії палес-
тини прибувають десятки тисяч трудящих-мігрантів. 
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у Європі, де рівень правового регулювання статусу трудящих-мігрантів 
є більш високим, ситуація з трудовою міграцією є також досить складною. 
Найбільш велика кількість мігрантів перебуває в таких країнах, як Франція, 
Німеччина, чехія і греція. 

у країнах сНд у результаті незадовільного соціально-економічного 
становища, яке супроводжується стрімким падінням рівня життя, як тим-
часова, так і постійна міграція, мають тенденцію до неухильного зростання.

слід зазначити, що з метою протидії процесу незаконного переміщенню 
людей ооН були розроблені міжнародно-правові акти, серед яких особливо 
можна виділити: 

1. конвенцію щодо рабства, підписану в женеві 25 вересня 1926, із 
змінами, внесеними протоколом від 7 грудня 1953 року; 

2. додаткову конвенцію про скасування рабства, работоргівлі та ін-
ститутів і звичаїв, подібних з рабством від 7 вересня 1956 року;

3. конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією про-
ституції третіми особами від 21 березня 1950 схвалену резолюцією 317 
(IV) генеральної асамблеєю ооН від 2 грудня 1949 року; 

4. конвенцію про зловживання в галузі міграції і про забезпечення 
трудящим-мігрантам рівності можливостей звернення від 4 червня 1975 року;

5. конвенцію ооН з морського права від 10 грудня 1982 року;
6. конвенцію ооН проти транснаціональної організованої злочиннос-

ті від 15 листопада 2000 та протоколи до неї: протокол про попередження 
і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за 
неї; протокол проти незаконного ввезення мігрантів по суші, морем та по 
повітряними шляхами, в якому закріплені положення, які покликані забез-
печувати гуманне поводження і повний захист прав мігрантів. [9, с. 103–106].

З метою удосконалення системи європейської прикордонної безпеки, 
у червні 2005 року у варшаві (польща) почало працювати нове Європейське 
агентство з охорони зовнішніх кордонів ФроНтекс (FRONTEX). агентство 
здійснює координацію діяльності держав-членів Єс з охорони кордонів і бере 
участі у розробці єдиних стандартів з питань зміцнення прикордонної без-
пеки.

15 березня 2006 року країнами Європейського союзу було запровадже-
но Шенгенський кодекс про кордони, що визначав механізми реалізації 
єдиної наднаціональної політики зі створення безвізової Європи. в рамках 
прийнятого міжнародного документа було встановлено ряд положень, які 
стосувалися процедури в’їзду та розгляду прохань про імміграцію та по-
рядку надання притулку, а також видворення не громадян Єс та осіб, які 
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звернулися за наданням притулку. З’ясовано, що з метою ефективної проти-
дії нелегальній міграції, в Європейському союзі були створені спеціальні 
агентства, такі як Європейська поліція (далі – Європол) і Європейська юс-
тиція (далі – Євроюст). [10].

в області охорони кордонів недавньої ініціативою слід назвати Європей-
ську систему зі спостереження за зовнішніми кордонами (евросур). 
у жовтні 2013 року було прийнято регламент ради і парламенту, який вста-
новлює Європейську систему зі спостереження за межами. дана система 
орієнтована переважно на південні морські і східні сухопутні кордони Єс. 
однак в подальшому вона буде поширена на всі інші кордону Єс. На сьо-
годнішній день до евросур приєдналися 18 держав-членів Єс, а також 
Норвегія. евросур є механізм співпраці і обміну інформацією, що дозволяє 
державам-членам здійснювати охорону кордонів, а агентству з управління 
зовнішніми кордонами (Фронтекс) співпрацювати на тактичному, оператив-
ному і стратегічному рівнях. по суті дана система не створює ніякої нову 
структуру управління зовнішніми кордонами і не замінює діючі системи. 
вона орієнтована на впорядкування існуючих національних систем охорони 
кордонів з метою запобігання незаконного перетину кордону, боротьби 
з транскордонною злочинністю та порятунку життя іммігрантів. За допо-
могою оперативного обміну інформацією в режимі реального часу держави-
члени Єс, а також агентство ФроНтекс отримують ситуаційну картину 
всіх ділянок зовнішніх кордонів Єс. це дозволяє швидше і ефективніше 
реагувати на будь-які правопорушення або надзвичайні ситуації на кордоні. 
іншими словами, система евросур носить інтелектуальний характер, 
питання технічного забезпечення, як і раніше знаходяться в зоні відповідаль-
ності держав-членів.

очевидно, що проблема незаконної імміграції придбала для Європей-
ського союзу новий характер. «пожежа», влаштований на близькому сході 
і північній африці, поступово переноситься на країни Єс. крім зростання 
незаконних іммігрантів Європейський союз змушений також боротися з про-
никненням в Європу екстремізму. це значно складніша і важко розв’язувана 
проблема [11].
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діЯльність ЮнісеФ іЗ ЗАХисту прАв дітеЙ: 
укрАЇнськиЙ Аспект

права дитини та її життя визнаються однією з найважливіших цінностей 
які охороняються не тільки державами, але й всесвітніми організаціями, які 
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покликані допомагати державам, що з тих чи інших причин не можуть в по-
вному обсязі забезпечити захист прав дітей та створити для них гідні умови 
життя та розвитку. юНісеФ виступає саме такою організацією з захисту 
прав та інтересів дітей.

враховуючи факт, що під час воєн діти стали об’єктом підвищеної ува-
ги, одним з перших результатів діяльності ооН було рішення, прийняте 
генеральною асамблеєю ооН в 1946 р., про утворення дитячого фонду 
організації об’єднаних Націй (юНісеФ) як одного з органів ооН для на-
дання допомоги дітям в Європі після другої світової війни. коли в 1950 р. 
термін повноважень фонду фактично закінчився, за проханням країн азії, 
африки й латинської америки генеральна асамблея ооН прийняла рішен-
ня про включення юНісеФ в 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 «міжнарод-
ний» і «надзвичайний», однак відома вже на той час абревіатура юНісеФ 
збереглась [1]. З огляду на правовий статус юНісеФ, цілі і принципи фон-
ду, можна кваліфікувати його як міжнародну міжурядову організацію уні-
версального характеру, засновану і підзвітну ооН, що має статус допоміж-
ного органу ооН на правах автономної організації, наділеної спеціальним 
мандатом, діяльність якої направлена на розробку механізмів і реалізацію 
програм, стратегій компаній із захисту прав та інтересів дітей на міжнарод-
ному рівні [2, с. 7]. ця організація реалізує свої правозахисні функції щодо 
дітей через проведення спеціальних програм в тому числі й в україні.

дитячий Фонд ооН (юНісеФ) відкрив своє представництво у києві 
у 1997 році. протягом останніх років юНісеФ постійно збільшував масш-
таби своєї підтримки уряду україни у створенні програм з охорони здоров’я, 
харчування, освіти та захисту для дітей.

у 2006 році представництво юНісеФ в україні розпочало реалізацію 
нової програми, що відображла прагнення нашої країни досягти цілей роз-
витку тисячоліття. ці цілі включають, зокрема, захист материнства, змен-
шення дитячої смертності, зупинення поширення віл/сНіду й туберкульо-
зу, захист вразливих категорій і сприяння гендерній рівності.

24 березня 2011 року представники установ системи ооН та уряду 
україни підписали рамкову програму партнерства уряду україни – ооН на 
2012–2016 роки[3]. Новий п’ятирічний документ визначив стратегічні на-
прями співробітництва та партнерства між системою ооН та урядом. у до-
сягненні визначених цілей беруть участь 20 установ системи ооН, серед 
яких й дитячий фонд ооН. Як передбачає документ програмні цикли про-
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грами розвитку ооН і дитячого фонду ооН юНісеФ повністю узгоджу-
ються зі строками рамкової програми.

у 2012 р. було підписано угоду про співробітництво між уповноваженим 
верховної ради україни з прав людини та дитячим фондом ооН (юНі-
сеФ) [3]. 10 жовтня 2012 року кабінет Міністрів україни своїм розпоряджен-
ням схвалив план заходів програми діяльності юНісеФ в україні на 2012–
2016 роки. Зокрема, передбачалося, що органи влади україни та юНісеФ 
в україні поєднають свої зусилля з метою зменшення чисельності дітей, роз-
лучених з батьками внаслідок насильства чи недбалого ставлення, а також 
зменшення чисельності дітей, які перебувають в інтернатних закладах вна-
слідок інвалідності, й у виправних та закритих установах різних типів.

поточна програма співпраці з урядом україни складається із чотирьох 
напрямів: 1) адвокація, інформація та соціальна політика; 2) віл/сНід, діти 
та молодь; 3) захист дитини; 4) здоров’я та розвиток дитини.

серед інших важливих завдань – зведення до мінімуму захворювання дітей 
на віл-інфекцію, підвищення рівня вакцинації дитячого населення, формуван-
ня партнерських відносин держави та приватного сектору і громадянського 
суспільства задля підвищення рівня соціального захисту дітей. реалізація акта 
не потребує додаткових видатків із державного бюджету. при цьому юНісеФ 
планує виділити для реалізації цього плану 22 млн. дол. сШа [4].

На сьогодні в україні зросла кількість проблем із забезпеченням прав 
дитини. анексія ар крим і м. севастополь та війна на донбасі суттєво зміни-
ли життя усіх громадян україни незалежно від місця їх проживання. Найураз-
ливішими під час будь-яких докорінних змін у суспільстві, а особливо, якщо 
вони пов’язані з військовими чи протовійськовими (як у криму) протистоян-
нями, є найменш захищені категорії населення. і, в першу чергу – діти [5]. Як 
зазначає голова представництва дитячого фонду ооН в україні джованни 
барберіс збройний конфлікт на сході україни торкнувся їх по-різному: дехто 
з них став свідком насильства і страждає від психологічної травми та почуття 
відчаю. багато – не мають доступу до освіти, а декому не гарантовано осно-
вних прав, як-от доступ до послуг охорони здоров’я. тому, безумовно, ситуа-
ція для дітей в україні із цього погляду є похмурою. одним із напрямків ро-
боти юНісеФ в цьому аспекті є вирішення проблеми психологічної травми. 
«Надзвичайно важливо забезпечити всім дітям, які постраждали від конфлік-
ту на донбасі, консультації та психологічну підтримку» – підкреслює д. бер-
беріс [6].З цією метою юНісеФ проводить навчання психологів (передусім 
шкільних), які можуть підтримати родини й дітей, щоб полегшити симптоми 
психологічної травми. про поширення досвіду проекту «комплексна психо-



263

соціальна допомога дітям, підліткам та родинам, що постраждали внаслідок 
конфлікту в україні» домовилися під час зустрічі 7 червня 2016 р. д. барберіс 
та Міністр освіти і науки україни л. гриневич. представники юНісеФ та 
Міністерства освіти і науки також домовилися про співпрацю із підготовки 
великої національної комунікативної програми проти учнівського залякуван-
ня та жорстокості [7].

у підсумку можна зазначити, що діяльність юНісеФ в україні має по-
зитивну роль, що визначається у програмах які вона проводить щодо захис-
ту прав дітейта їх розвитку, вони допомагають підростаючому поколінню 
отримувати гідні умови життя та долати складні життєві ситуації.
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и. с. галушка

междунАродно – прАвовое регулировАние 
освоениЯ ресурсов рАЙонА морского днА

в связи с истощением мировых запасов полезных ископаемых,наличием 
технических возможностей разработки природных ресурсов морского дна 
появилась и необходимость определения правового режима морского дна 
и его ресурсов.

правовой статус морского дна, его ресурсов закреплён в конвенции 
организации объединенных Наций по морскому праву1982 г.,так же в со-
глашении об осуществлении части XI конвенции ооН по морскому пра-
ву1994г.так же регулирование некоторых вопросов использования ресурсов 
района морского дна может осуществляться международным органом по 
морскому дну.

конвенция ооН по морскому праву 1982 г. провозгласила международный 
район морского дна и его ресурсы общим наследием человечества. в соответ-
ствии с положеннями данной конвенции ни одно государство не может пре-
тендовать на суверенитетв отношении какой– либо части, ресурсов района 
морского дна, так же государства, физически и юридические лица не могут 
присваивать себе части, ресурсы района морского дна [1].

права на ресурсы района морского дна принадлежат всему человечеству, 
они не могут быть отчуждены, однако полезные ископаемые, добываемые 
в районе морского дна, могут быть отчуждены, но в соответствии нормами 
конвенции и процедурами международного органа по морскому дну [3].

использование района морского дна возможно лишь в мирных целях, 
как приморскими государствами, так и теми, что не имеют выхода к морю. 
Финансовые и экономические выгоды, получаемые от деятельности в райо-
не морского дна должны распределяться на основе принципа справедливос-
ти, учётом интересов развивающихся стран и народов. следует отметить, 
что данные положения не были положительно восприняты многими стра-
нами. Экономически развитые страны настаивали на том, что разработка 
ресурсов района морского дна должна быть более свободной и не обреме-
няться какими – либо взносами, отчислениями. 

в частности сШа, великобритания и Фрг долго не присоединялись 
конвенции ооН по морскому праву 1982года ив августе 1984 года совмест-
но с пятью другими западными государствами заключили сепаратные со-
глашения, регулирующие вопросы разработки ресурсов вне конвенции [5].
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деятельность в районе морского дна осуществляется и контролируется 
международным органом по морскому дну. Это организация, через посред-
ство которой, государства могут организовывать и контролировать деятель-
ность по управлению ресурсами морского дна [2].

политика деятельности в районе морского дна должна проводиться 
Международным органом так, чтобы способствовать участию в освоении 
ресурсов со стороны всех государств, независимо от их социально – 
экономического, географического положения, предотвращать монополиза-
цию деятельности на морском дне, обеспечивать упорядоченное и рацио-
нальное использование ресурсов, координировать добычу ресурсов [2].

Нормами международного права предусмотрено, что деятельность по 
добыче ресурсов должна осуществляться международным органомчерез 
своё предприятие, однако такого рода деятельность возможна «в ассоциации 
с органом», государствами-участниками, либо государственными предпри-
ятиями, либо в случае, если государства – участники поручились за них, 
физическими или юридическими лицами, имеющими гражданство госу-
дарств-участников или находящимися под эффективным контролем этих 
государств или их граждан, либо любой группой выше указанных, которые 
отвечают требованиям, предусмотренным нормами конвенции[3; 4].

такой способ разработки ресурсов района морского дна, когда помимо 
предприятия международного органа по морскому дну в разработке ресурсов 
могут брать участие государства – участники и иные субъекты внутреннего 
права этих государств, называется параллельной системой разработки ре-
сурсов.

деятельность «в ассоциации с органом» осуществляется на основе 
официального письменного плана работы (контракта), утвержденного со-
ветом органа после его рассмотрения юридической и технической комис-
сией органа.

освоение ресурсов осуществляется через прохождение трёх этапов: 
поиск, разведка и разработка. для того, чтоб получить права на поиск, раз-
ведку и разработку ресурсов района морского дна предприятие, государство – 
участник и другие субъекты деятельности в районе представляют 
в международный орган по морскому дну необходимые заявки [2; 3].

поиск осуществляется свободно государствами, международными ор-
ганизациями без ограничения количества изыскателей и не даёт изыскателю 
каких – либо прав в отношении ресурсов. 

однако проведение поисковых работ допускается только после полу-
чения органом письменного обязательства субъекта о том, что он будет 
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соблюдать конвенцию ооН по морскому праву 1982 г. и соответствующие 
нормы, правила и процедуры, установленные органом, и согласен на про-
ведение органом проверки их соблюдения.

Затем предприятие, государства-учасники и другие субъекты, подают 
международный орган по морскому дну заявки на утверждение планов 
работы, касающихся деятельности в районе. Заявка может быть подана 
в отношении любой части района морского дна, однако, если это заре-
зервированная часть, заявка должна отвечать дополнительным требова-
ниям [1].

разведка и разработка осуществляются только в тех районах, которые 
указаны в планах работы, утвержденных международным органом по мор-
скому дну. Заявка на утверждение плана работы по разведке рассматривает-
ся советом по получении от юридической и технической комиссии рекомен-
дации по этой заявке. план работы должен соответствовать конвенции, 
а также нормам и процедурам, которые установлены международным орга-
ном по морскому дну. также должен предусматривать возможность контр-
оля за деятельностью заявителя, кроме того проводится проверка соответ-
ствия заявителя требованиям конвенции.

Заявка на утверждение плана работы сопровождается оценкой потенци-
ального экологического воздействия предлагаемой деятельности [4]. в слу-
чае утверждения данный план предоставляет исключительное право на 
разведку разработку конкретно указанных категорий ресурсов в районе, 
указанном в плане работы. если, однако, заявитель представляет для утверж-
дения план работы, охватывающий только стадию разведки или стадию 
разработки, исключительное право по такому утвержденному плану пред-
оставляется в отношении только этой стадии [2].

каждый план работы после его утверждения органом, за исключением 
планов работы, представляемых предприятием, принимает форму контр-
акта, который заключается между международным органом по морскому 
дну и заявителем или заявителями [1; 4].

освоение ресурсов морского дна должно носить исключительно 
международный характер. Это обусловлено необходимостью обеспечения 
мира, справедливости, прогресса всех народов мира, экологической без-
опасности морской среды и планеты в целом, избегания монополии на 
освоение ресурсов района морского дна развитыми странами и предотвра-
щения конфликтов в данной сфере. то есть служить важнейшим целям 
международного права, играть свою роль в обеспечении мира на нашей 
планете.
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о. г. ганжа, А. в. коротких1

від внутрішнього конФлікту до глобАльноЇ 
ЯдерноЇ беЗпеки: укрАЇнське питАннЯ  

нА вАгу світового

після закінчення другої світової війни людство було стурбоване питан-
ням забезпечення міжнародного миру і безпеки, що привело до створення 
організації об’єднаних Націй (далі – ооН) – безпрецедентної організації, 
покликаної «вживати ефективних колективних заходів для запобігання та 
усунення загрози миру і придушення актів агресії» (ч. 1 ст. 1 статуту ооН). 
однак загрози і виклики світовій безпеці з середини хх ст. не перестали 
існувати, а еволюціонували на вищий щабель градації, центральним момен-
том котрого є загроза ядерної війни. і хоча останніми роками, як вказують 
вітчизняні вчені, напруження навколо цієї проблеми дещо зменшилося, 
проте не остаточно: небезпека ядерної війни не знята й існуватиме до тих 
часів, доки на озброєнні сучасних держав залишається ядерна зброя масо-
вого знищення [9, c. 200].

З метою вирішення цієї проблеми27.10.2016 року спецкомітет ооН 
виявив намір ініціювати переговори про повну заборону ядерної зброї, 
ухваливши відповідну резолюцію. у цьому документі йдеться, зокрема, про 

1 студенти 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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те, що будь-яке застосування ядерної зброї може мати «катастрофічні гума-
нітарні наслідки» [8]. більше того, якщо взяти до уваги нещодавні політич-
ні події, які і стануть предметом нашого дослідження,»настав вдалий час 
для того, щоб усі держави, котрі володіють ядерною зброєю, вжили ефек-
тивних заходів у галузі роззброєння з метою ліквідації цієї зброї» (п. 1 ре-
золюції 60/70 «Ядерне роззброєння», ухваленої генеральною асамблеєю 
ооН від08.12.2005 року).адже, за влучним твердженням р. хігса, всі розу-
міють, що у вогні ядерних вибухів та їх немислимих наслідків людське 
суспільство в тому його вигляді, в якому воно існує нині, та й, можливо, саме 
людство, може зникнути [13, c. 454].

однак, незважаючи на те, що ооН об’єднала під своєю егідою майже 
всі цивілізовані країни світу, державам задля забезпечення миру і безпеки 
на власній території не заборонено вживати спеціальних, додаткових заходів, 
одним із яких, як зазначають р. а. каламкарян та ю. і. Мігачов, є міжнарод-
ні гарантії. останні полягають у тому, що одна або кілька держав 
зобов’язуються у випадку необхідності вжити певних заходів, щоби змуси-
ти іншу державу або держави виконувати договір. це своєрідний вид гаран-
тії-поручительства з боку третьої держави або держав [5, c. 212].

такою міжнародною гарантією для україни 05.12.1994 року став Мемо-
рандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням україни до договору 
про нерозповсюдження ядерної зброївід01.07.1968 року (далі – будапешт-
ський меморандум), котрий підписали керівники трьох ядерних держав: 
дж. Мейджор (сполучене королівство великої британії та північної ірлан-
дії), б. Єльцин (російська Федерація) та у. клінтон (сполучені Штати аме-
рики), а також президент україни л. кучма. після ознайомлення з положен-
ням п. «а» ч. 1 ст. 2 віденської конвенції про право міжнародних договорів 
1969 року не виникає сумнівів у тому, що, незважаючи на свою назву, буда-
пештський меморандум є одним із різновидів міжнародних договорів.

так, підписуючи будапештський меморандум, російська Федерація, по-
ряд із іншими державами, зобов’язалася, серед іншого, «поважати незалеж-
ність і суверенітет та наявні кордони україни», а також «утримуватися від 
загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи полі-
тичної незалежності україни, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде викорис-
товуватися проти україни,крім цілей самооборони або будь-яким іншим 
чином згідно зі статутом ооН».

дві інші ядерні держави – китай і Франція – офіційно висловили укра-
їні аналогічні гарантії у формі відповідних заяв (Заява уряду кНр від 
04.12.1994 року і декларація Франції із супровідним листом президен-
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та Ф. Міттерана від 05.12.1994 року), головною відмінністю котрих від 
змісту будапештського меморандуму є відсутність пункту про обов’язкове 
проведення консультацій у разі виникнення особливих ситуацій, які стосу-
ються цих зобов’язань [7, c. 28].

будапештський меморандум було порушено у 2014 р. однією зі сторін 
договору – російською Федерацією, недотримання котрою ряду взятих на 
себе зобов’язань підтверджено низкою міжнародних документів. ідеться 
перш за все про порушення територіальної цілісності україни у зв’язку 
з анексією криму та веденням бойових дій на сході україни.

так, резолюцією генеральної асамблеї ооН про територіальну ціліс-
ність україни № 68/262від 27.03.2014 року було підтверджено територіальну 
цілісність україни «у міжнародно визнаних кордонах» і визнано незаконним 
референдум, проведений в автономній республіці крим та місті севасто-
полі16.03.2014 року. радою Європи було ухвалено низку рішень на підтрим-
ку незалежності, територіальної цілісності й суверенітету україни. важли-
вою в цьому контексті є резолюція парЄ № 1988від 09.04.2014 року «остан-
ні події в україні: виклики функціонуванню демократичних інституцій», 
у якій засуджуються дії російської Федерації на порушення суверенітету 
і територіальної цілісності україни, стверджується про незаконність рефе-
рендуму, зазначається, що результати такого «референдуму» та незаконна 
анексія криму росією не визнаються радою Європи.

Щодо визнання неправомірності дій російської Федерації на сході укра-
їни велике значення має резолюція парЄ № 14130 «про політичні наслідки 
агресії росії в україні» від 12.10.2016 року, де збройний конфлікт на території 
україни названо «російською агресією». резолюція парЄ № 14139 «про по-
рушення прав людини на українських територіях, які не контролюються 
урядом україни» від 12.10.2016 року офіційно визнає, що російська Федерація 
здійснює контроль за окупованими територіями східної україни і де-факто 
керує режимами терористичних організацій «дНр» та «лНр», створених за 
підтримки й під контролем російської Федерації, що не мають будь-якої легі-
тимності у відповідності з українським або міжнародним правом.

отже, російська Федерація, як і будь-який інший суб’єкт міжнародного 
права, не має відступати від принципу «pacta sunt servanda» (договори по-
винні дотримуватися), адже без нього, як зазначається в рішенні Міжнарод-
ного арбітражу 1903 р. у справі рудлова (Rudl off case) між сШа і венесу-
елою, міжнародне право було би просто посміховиськом [4, c. 52].

важливу роль у дотриманні принципу «pacta sunt servanda», на ряду 
з іншими міжнародними документами, відіграв статут ооН,з прийняттям 
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котрого загроза силою або її застосування були заборонені, за винятком ви-
падків індивідуальної або колективної самооборони, але до прийняття необ-
хідних дій для підтримання міжнародного миру і безпеки радою безпеки 
ооН (ст. 51 статуту).так, статут ооН передбачає низку заходів, спрямова-
них на досягнення єдиної мети, котрі можуть бути зведені до наступних: 
1) сприяння мирному врегулюванню міжнародного спору самими заінтер-
есованими сторонами; 2) при недостатності першого методу – винесення 
радою безпеки ооН рішення по цьому спору, обов’язкового для обох сторін; 
3) при невиконанні однією зі сторін цього рішення – вжиття щодо неї заходів 
примусу, аж до застосування збройної сили [6, c. 360].

для дослідження поставленої нами проблематики слід зупинитися на 
двох моментах: по-перше, визначити, до якої категорії конфліктів належать 
анексія автономної республіки крим та збройна агресія на сході україни, 
або, інакше кажучи, чи є цей спір «міжнародним»; по-друге, чи порушує 
правило «одностайності великих держав», яке часто називають «правом 
вето» [5, c. 243], принцип суверенної рівності держав – членів ооН.

вважається, що втручання ооН належить лише до сфери взаємовідно-
син між державами, а не до сфери внутрішніх справ тієї чи іншої окремої 
держави. отже, мова йде про принцип невтручання під час внутрішніх 
збройних конфліктів. однак, як зазначають вітчизняні вчені, міжнародна 
спільнота не може утримуватися від їх урегулювання, оскільки за кількістю 
людських жертв і руйнаціями такі конфлікти інколи перевищують міжна-
родні. у зв’язку з цим активно обговорюється питання гуманітарної інтер-
венції, яку застосовують одна або кілька держав щодо країни, де відбуваєть-
ся такий конфлікт. проте військові дії окремої (окремих) держав рідко дають 
позитивний результат і засуджуються міжнародною спільнотою як такі, що 
суперечать міжнародному праву. Загальновизнаним є право на застосування 
сили з метою врегулювання збройного конфлікту неміжнародного характеру 
ооН, за рішенням ради безпеки [3, c. 170]. більше того, як справедливо 
відзначає дж. бест, навряд чи який-небудь збройний конфлікт, на перший 
погляд у чистому вигляді «міжнародний» (список таких не надто довгий), 
не містив би в собі елементів внутрішньої боротьби, і навряд чи який-небудь 
зі збройних конфліктів, котрі зовнішньо виглядають як «не міжнародні», був 
би вільним від втручання ззовні в тій чи іншій із численних форм [1, c. 332].

тому, незважаючи на те, чи є анексія автономної республіки крим та 
збройний конфлікт на сході україни «внутрішніми», або ж «гуманітарною 
інтервенцією» з боку іншої держави, ситуація являє собою загрозу миру й без-
пеці не тільки для української держави, вона вже набула характеру інтернаці-
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ональної. Збройний конфлікт на території україні, безперечно, перейшов 
у пласт політичного, і за інших обставин давно вже мав бути поставлений на 
порядок денний ради безпеки ооН. і тут якраз логічно відповісти на друге 
поставлене нами запитання – про співвідношення правила «одностайності 
великих держав» та принципу суверенної рівності членів ооН.

На раду безпеки ооН, відповідно до ч. 1 ст. 24 статуту, покладено голо-
вну відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. тому цей 
орган має право ухвалювати обов’язкові для виконання рішення по спору, 
а у випадку невиконання такого рішення – застосовувати заходи примусу, 
в тому числі збройну силу. однак подеколи деякими західними держава-
ми робляться спроби ревізії статуту ооН, предметом котрих був і залиша-
ється принцип одностайності постійних членів ради безпеки ооН – клю-
човий принцип статуту, що відображає необхідність узгодженого прийнят-
тя рішень, особливо в такому питанні великої значущості, як збереження 
міжнародного миру і безпеки, припинення актів агресії. без цього принципу, 
як зазначає а. М. талалаєв, були б немислимими ні створення, ні життєздат-
ність ооН в умовах існування в сучасному світі держав з різноманітним 
суспільним ладом. принцип одностайності постійних членів ради безпеки 
ооН покликаний, на думку вченого, служити гарантією проти перетворен-
ня ради безпеки ооН на інструмент чи знаряддя того чи іншого окремого 
угруповання держав. Небезпека такого роду, як показав практичний досвід, 
неодноразово виникала за час існування ооН [10, c. 193, 194].

однак при такому підході до голосування та ухвалення рішень статут 
ооН фактично виходить із неможливості примусових дій щодо будь – яко-
го постійного члена ради безпеки ооН, оскільки він може накласти вето на 
відповідне рішення і, безумовно, як показала практика голосування остан-
ніх років російською Федерацією, зробить це. основи для такого підходу, 
природно, не юридичні, а політичні. так, наприклад, при обговоренні 
в 1945 р. статуту ооН з метою його ратифікації в сенаті сШа на запитан-
ня «Що буде, коли один із п’яти постійних членів ради безпеки ооН ви-
користає правило одностайності, щоби зупинити примусові дії проти само-
го себе?» державний секретар сШа відповів: «Якщо одна з цих націй коли-
небудь піде шляхом агресії, результатом стане ще більша війна, і байдуже, 
якими будуть постанови про членство і голосування в раді безпеки ооН». 
стосовно цього вже в офіційному британському коментарі статуту ооН 
записано, що «примусову дію ооН не може бути прийнято проти якої-небудь 
великої держави без великої війни. Якщо виникне така ситуація, то ооН не 
зможе виконати своїх цілей» [12, c. 8, 9].
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«право вето» тісно пов’язане з володінням постійними членами ради 
безпеки ооН ядерною зброєю. тому щоби повною мірою відповісти на за-
питання про те, чи порушує правило «одностайності великих держав» 
принцип суверенної рівності держав – членів ооН, слід звернути увагу на 
те, яким чином володіння ядерною зброєю впливає на розвиток міжнародної 
політики.

Як правильно вказав суддя Ши йонг у своїй приватній заяві по справі 
про правомірність використання ядерної зброї від 08.07.1996 року, сучасний 
світ спочиває на принципі суверенної рівності держав. тому прикро, що 
головний судовий орган ооН при ухваленні відповідального рішення на-
магався керуватися думкою п’яти великих держав [2, c. 370]. Фахівець також 
відзначив, що практика стримування входить до сфери міжнародної політи-
ки, а не до сфери права. політика ядерного стримування ймовірніше повинна 
бути об’єктом правового регулювання, а не vice versa. суд при визначенні 
чинного права не може звертати на неї уваги, оскільки, вчинивши так, він 
забезпечуватиме відповідність цього права потребам політики стримування. 
окрім того держави, котрі дотримуються політики стримування, незважаю-
чи на свою могутність, являють собою меншу частину міжнародного спів-
товариства, заснованого на принципі суверенної рівності [11, c. 176].

отже, незважаючи на задекларований принцип суверенної рівності 
держав – членів ооН, фактично важелі управління залишаються у держав, 
котрі дотримуються політики стримування, а отже – володіють ядерною 
зброєю. Звідси маємо, що ядерне стримування є окремим механізмом запо-
бігання агресії, політичним запобіжником застосування зброї проти будь-якої 
з ядерних країн.

підсумовуючи попередні висновки, можна виділити чотири варіанти 
заходів, котрі могли би впливати на розвиток сценарію на території україни:

1. вирішення ситуації радою безпеки ооН. рішення про застосування 
сили з метою врегулювання збройного конфлікту на території україни мож-
ливе лише у випадку голосування за нього на засіданні ради безпеки ооН. 
однак існування» права вето»у одного з постійних членів – російської Фе-
дерації, котра фактично є однією зі сторін спору, унеможливлює вирішення 
ситуації тією організацією, яка покликана забезпечувати мир і безпеку 
в усьому світі.

2. політика ядерного стримування. володіння ядерною зброєю є додат-
ковою гарантією ненападу, стримуючим фактором для країни-агресора. 
приєднавшись до договору про нерозповсюдження ядерної зброї 
16.11.1994 року, україна позбавила себе цієї гарантії. взагалі, ядерний варі-
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ант захисту і стримування, як показала практика, є найбільш ефективним. 
тому викликає занепокоєність володіння країни-агресора ядерною зброєю, 
оскільки саме російська Федерація, поряд із іншими державами, взяла на 
себе «зобов’язання утримуватися від загрози силою чи її використання про-
ти територіальної цілісності». саме тому світова тенденція ядерного роз-
зброєння має стати головною метою ооН, оскільки загрози від застосуван-
ня зброї масового знищення не виправдовують її мети. однак допоки є хоч 
найменша загроза застосування ядерної зброї однією з країн, говорити про 
повне роззброєння немає сенсу. актуальним у цьому плані є консультатив-
не рішення про правомірність використання ядерної зброї від 08.07.1996 року, 
в якому Міжнародний суд ооН вказав, що «з’явленню як lex lata норми 
звичаєвого права, що конкретно забороняє застосування ядерної зброї як 
такої, заважають збережені протиріччя між opinio juris, що тільки зароджу-
ється, з одного боку, і все ще твердою прихильністю до практики стриму-
вання – з іншого» (пар. 73) [11, c. 175, 176].

3. Заходи колективної самооборони. Наразі в україни немає союзниць-
кого договору, який би гарантував збройну допомогу в разі військового на-
паду третьої сторони. проте під час відмови від ядерної зброї підписання 
будапештського меморандуму україною з трьома ядерними державами 
знаменувало появу додаткової гарантії миру і безпеки на українській тери-
торії. але російська агресія на території україни звела нанівець «зобов’язання 
домагатися негайних дій з боку ради безпеки ооН». отже, україна виму-
шена шукати союзників, найперспективнішим із яких є організація пів-
нічноатлантичного договору (далі – Нато). членство в Нато могло би 
відкрити можливості для реалізації невід’ємного права на колективну само-
оборону, передбаченого статутом ооН. а поки україна залишається поза-
блоковою державою – розраховувати вона може тільки на власні сили, 
тобто на захист своєї територіальної цілісності в порядку здійснення інди-
відуальної самооборони.

4. індивідуальна самооборона. Єдине право, яке ми повною мірою мо-
жемо реалізувати, – це право на індивідуальну самооборону, тобто само-
стійну відсіч збройній агресії. Як би ми не говорили про правові шляхи 
і механізми вирішення спору, міжнародні відносини засновані на політичній 
доцільності та ефективності прийняття тих чи інших рішень. говорячи від-
верто, ніхто не захоче розпочинати військові дії на підтримку україни проти 
країни з ядерним статусом. та й сам статут ооН як один із найважливіших 
актів сучасного міжнародного права, як зазначає і. д. левін, не може вихо-
дити лише з інтересів окремо взятих держав і націй, він виходить з інтересів 
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міжнародного спілкування держав, з інтересів міжнародного миру і загаль-
ної безпеки. таким чином, мова йде про поєднання національних інтересів 
та міжнародного спілкування [6, c. 357]. однак навряд чи можна погодити-
ся з тим, що в умовах збройного конфлікту на території держави інтереси 
міжнародного спілкування превалюватимуть для неї над необхідністю збе-
реження державного суверенітету, територіальної цілісності та інших цін-
ностей, які п. 1 ст. 10 договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 
01.07.1968 року умовно називає «найвищими інтересами країни».

таким чином, допоки в україні триває збройний конфлікт, питання про 
пошук ефективних засобів захисту територіальної цілісності «у міжнародно 
визнаних кордонах»залишається відкритим. ситуація, в якій опинилася 
україна, може бути вирішена наступними шляхами: 1) ревізія статуту ооН 
у частині скасування непереборного «права вето» одного з постійних членів 
ради безпеки ооН, що уможливить прийняття цим органом рішення з уре-
гулювання ситуації на території україни; 2) повне ядерне роззброєння або 
набуття україною статусу ядерної держави теоретично створило би ситуацію 
рівного статусу конфліктуючих держав, було би додатковим заходом стри-
мування агресії; 3) участь у військовому блоці, союз про військову допо-
могу з іноземною державою або ж підписання будь-яких інших договорів, 
що змусили би союзника до здійснення заходів колективної самооборони.

Найголовнішим моментом, звісно ж, є питання ядерної безпеки. світова 
спільнота занепокоєна цією проблемою, тому ніхто не наважиться на рішу-
чі дії проти ядерної країни. однак у політичний полон парадоксальної си-
туації, в якій опинилася україна, може потрапити будь-яка держава – член 
ооН. тому цю проблему не можна залишати на самостійне врегулювання 
україною і сліпо вважати конфлікт «внутрішнім», забезпечення миру й без-
пеки людства потребує нових шляхів її вирішення всією світовою спільнотою 
з одночасним запобіганням загрозі виникнення ядерної війни.
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Є. А. гапонова1

сучАсне космічне прАво: проблемні 
Аспекти тА шлЯХи ЇХ вирішеннЯ

сьогодні одним із важливих засобів реалізації геополітичних інтере-
сів розвинених країн світу є космічна діяльність,складовими якої виступають 
фундаментальні та прикладні пошукові дослідження в космічному просторі; 
створення, виробництво і використання ракетної та космічної техніки в ін-
тересах розвитку економіки, міжнародного співробітництва і вирішення 
оборонних завдань; проведення операцій на світовому ринку ракетно-кос-
мічної техніки і послуг; розповсюдження і впровадження прогресивних 
космічних технологій в інші галузі народногосподарського комплексу. 

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури і кримінальної юстиції Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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Швидкі темпи розвитку,глобалізація космічної діяльності, комерціалі-
зація космічних послуг і технологій вимагають невідкладного вирішення 
комплексу космічно-правових питань, що при цьому виникають. предметом 
нашої наукової статті є вдосконалення правового матеріалу міжнародного 
космічного права та прийняття єдиного кодифікованого нормативно-право-
вого акту у цій галузі; правове регулювання «космічного туризму»; захист 
правовими методами навколишнього природного середовища від космічно-
го забруднення. 

сучасне міжнародне космічне право,яке сформувалося ще у 60–70 – 
х роках хх ст., у ххі ст. вже не в змозі виконувати функції випереджаючо-
го регулювання, вчасно пристосовуючись до бурхливих змін у космічних 
відносинах. Невпинне зростання кількості суб’єктів космічної діяльності, 
суттєве розширення її предмету призвели до своєрідної кризи космічного 
права, а міжнародно-правове регулювання космічної діяльності набуло «за-
консервованого» характеру[1].

Назрілим є початок широкомасштабного процесу кодифікації міжнарод-
ного космічного права на зразок того, що вже було зроблено чверть століття 
тому у міжнародному морському праві. ідея необхідності розроблення все-
осяжної конвенції з космічного права не нова, вона вже неодноразово зву-
чала в юридичному підкомітеті комітету ооН з космосу. однак така про-
позиція має протидію з боку делегацій сШа, канади, австралії, держав-
членів Єс, які аргументують свою позицію тим, що початок розроблення 
такої конвенції означатиме призупинення і навіть повне припинення про-
цесу приєднання до чинних міжнародних договорів з космосу, який і без 
того йде дуже повільно, висловлюються побоювання, що в ході кодифікації 
можна втратити низку важливих принципів і норм, які стали надбанням 
дискусій та компромісних підходів [2, с. 252, 253].

На нашу думку, кодифікацію міжнародного космічного права необхідно 
починати вже зараз, але водночас ця діяльність не має зашкодити процесу 
приєднання до базових договорів з космосу; ці процеси мають відбуватись 
паралельно.

основу всеосяжної конвенції з космічного права, його «хребет» мають 
скласти базові міжнародні договори з космосу. кодифікація сприятиме усу-
ненню дублюючих положень, що текстуально переходили з одного договору 
в інший, а також розширенню правової регламентації, встановленню уніфі-
кованої космічно-правової термінології, яка забезпечить одноманітне вжи-
вання термінів усіма зацікавленими державами. також розроблення конвен-
ції з космічного права має на меті врегулювання тих аспектів космічної ді-
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яльності, які поки що залишаються поза межами правового регулювання, 
або врегульовані лише схематично. це, зокрема, питання охорони довкілля 
у процесі використання й дослідження космічного простору; правове регу-
лювання космічного туризму; питання міжнародно-правового запобігання 
поширенню «космічного сміття» і відповідальності за шкоду, яка може ним 
завдаватися, та ін.

Міжнародне космічне право створювалось у так звану доекологічну еру, 
коли проблема охорони довкілля вважалась другорядною. З цим і пов’язана 
відсутність системного регулювання на міжнародно-правовому рівні усіх 
екологічних проблем, які можуть виникати у процесі дослідження та вико-
ристання космічного простору. тому закріплення ст. 9 договору про космос 
принципу уникнення шкідливого забруднення Місяця та інших небесних 
тіл, а також несприятливих змін земного середовища внаслідок доставки 
позаземної речовини вважається кульмінацією перспективного космічно-
правового регулювання[3, ст. 9].

За роки розвитку світової космонавтики у космос було запущено при-
близно 8 тис. космічних об’єктів, з яких наразі у космічному просторі функ-
ціонують (тобто виконують корисні функції, що відповідають їх цільовому 
призначенню) трохи більше 300 об’єктів. інші припинили своє існування, 
перетворившись на «космічне сміття». частина таких відпрацьованих 
об’єктів повертається на Землю, спалюється у навколоземній атмосфері або 
затоплюється у світовому океані; інша частина виводиться з робочої орбіти, 
але залишається у космосі на невизначений термін, або знищується шляхом 
вибуху (фрагментації). у результаті замість одного діючого об’єкта на орбі-
ті залишається велика кількість уламків. саме ця частина об’єктів і становить 
загрозу для космічного середовища, саме вони створюють перешкоду для 
нормального функціонування діючих об’єктів[2, с. 242].

проблеми поводження з таким космічним «сміттям» на сьогодні обго-
ворюються переважно на науково-правовому рівні: напрацьовується поня-
тійний апарат відповідної сфери, дискутуються проблеми регулювання 
космічного руху, оскільки вже зареєстровані випадки зіткнень космічних 
об’єктів з фрагментами «сміття». Низка офіційних документів щодо цього 
прийнято на рівні Європейського космічного агентства [4]. це, зокрема, до-
кумент «Європейське співробітництво з космічної стандартизації» [5]. 

Міжагентський комітет з космічного сміття у 2007 р. затвердив керівні 
принципи з мінімізації космічного сміття[6], де зроблена спроба дати визна-
чення «космічного сміття». документ з аналогічною назвою було прийнято 
й під егідою комітету з космічних досліджень (коспар) – міждисциплі-
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нарного органу Міжнародної ради з питань космічної науки [7]. проте 
обидва документи мають для держав лише рекомендаційний характер.

проблема залишається невирішеною і створює серйозну загрозу без-
пеці реалізації космічних проектів і програм, оскільки існує небезпека пере-
творення космічного простору у недалекому майбутньому на «сміттєзвали-
ще» відпрацьованих елементів космічної діяльності.

також слід розглянути такий аспект космічного права як космічний ту-
ризм, який активно розвивається і потребує нормативно-правового врегулю-
вання. термін «космічний туризм» став уперше використовуватись у зв’язку 
з польотами, що фінансуються із власних коштів чи інших приватних джерел, 
у космос чи на навколоземну космічну орбіту у розважальних або пізнаваль-
них цілях. вісім перших польотів космічних туристів було здійснено у 2001–
2009 рр. на російський сегмент Міжнародної космічної станції (Мкс) за 
допомогою російських космічних кораблів «союз». і хоча кількість тих, хто 
вже відвідав космос у розважальних цілях і на власні кошти, поки вимірю-
ється одиницями, бажаючих здійснити космічну подорож уже зараз налічу-
ється кілька сотень. Мова йде про осіб, які офіційно виявили бажання стати 
космічними туристами, внісши відповідну заставу. так, за даними британ-
ської компанії «Virgin Galactic», що планує надавати послуги з подорожей 
на навколоземну орбіту, придбанням космічних «путівок» зацікавилося вже 
понад 300 осіб. при цьому можна прогнозувати, що ринок послуг з косміч-
ного туризму стрімко зростатиме, оскільки вже зараз окремими комерцій-
ними структурами різних країн світу розробляються проекти створення 
власних космічних кораблів для «туризму» і «орбітальних готелів» для 
довготривалого перебування туристів на навколоземній орбіті.

розвиток космічного туризму викликає чимало запитань, головним із 
яких є: чи є достатнім міжнародно-правовий режим, закріплений чинними 
міжнародними договорами ооН з космосу, для забезпечення «туристичної» 
діяльності в космосі?

для відповіді на це запитання важливо з’ясувати, чи є космічні туристи 
космонавтами у розумінні чинного міжнародного космічного права, а зна-
чить, чи поширюються на них норми, що регламентують правовий статус 
космонавтів? чи потребує правовий режим космічних туристів спеціально-
го регулювання; якщо так, то на якому рівні: на міжнародно-правовому чи 
національно-правовому? 

відповідно до чинних норм міжнародного космічного права космічні 
туристи не можуть повною мірою бути віднесені до категорії космонавтів, 
водночас під час космічних польотів вони мають низку спільних ознак, що 
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дає підстави поширювати на туристів правовий режим космонавтів як по-
сланців людства у космосі. вдосконалення відповідного правового режиму 
вимагає на доктринальному рівні визначитись також з низкою проблем, 
пов’язаних з неоднорідністю діяльності, яка сьогодні підпадає під категорію 
«космічний туризм». вже зараз можна виділити два різних з технічного 
і правового поглядів види цієї діяльності: 1) власне «космічний» туризм, за 
допомогою якого можна дістатися на Мкс, а космічний корабель запуска-
ється з космодрому ракетоносіями; 2) суборбітальні короткочасні подорожі, 
що є менш дорогими (вартість «путівки» на таку подорож сягає 200–300 тис. 
доларів сШа, тоді як туристичне відвідання Мкс сьогодні коштує 20–35 
млн доларів сШа); такий туризм планується широко розвивати найближчим 
часом, переважно за допомогою високотехнологічних реактивних літаків, 
що запускатимуться з аеродромів або т.зв. космічних портів [2, с. 245, 246].

оскільки суборбітальні польоти «туристів» переважно здійснюються 
у повітряному просторі, а вихід у космічний простір при цьому відбуваєть-
ся на короткий проміжок часу, ніби «транзитом», то така діяльність має 
підпадати під визначення «авіаційної», тобто такої, що перебуває під юрис-
дикцією держави, над територією якої така діяльність здійснюється. тому 
на цю діяльність має поширюватись весь масив міжнародного повітряного 
права і національного повітряного законодавства відповідної держави, під 
юрисдикцією якої ця діяльність відбувається. у випадку ж з туризмом на 
Мкс, або у випадках, коли туристи перебувають на космічному кораблі, 
який виводиться на навколоземну орбіту або далі у космічний простір за 
допомогою ракети-носія, слід застосовувати до відповідних об’єктів режим 
космічних, з поширенням на такі польоти дії норм міжнародного космічно-
го права.

На сьогодні «білими плямами» у праві залишаються також питання, 
пов’язані з розподілом відповідальності між туристом, туроператором та 
виконавцем відповідної послуги, гарантуванням безпеки космічних туристів, 
критеріями відбору, особливостями передпольотної підготовки тощо. 

З огляду на вищевикладене, сучасне космічне право потребує вдоско-
налення у багатьох аспектах:у сфері нормативно-правового регулювання 
космічних відносин, у регулюванні питань космічного туризму та косміч-
ного забруднення навколишнього природного середовища та ін. На нашу 
думку, так як галузь космічного права є всеохоплюючою, то й розв’язання 
її проблем має здійснюватися засобами планетарного масштабу. усі країни 
мають долучатися до розробки способів оптимізації правового регулюван-
ня космічної діяльності, сприяти ефективності впровадження методів 
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протидії забрудненню навколишнього природного середовища космічним 
сміттям. 
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трАнснАЦіонАльні корпорАЦіЇ: 
методологічні проблеми

транснаціональна корпорація (компанія, багатонаціональна або мульти-
національне підприємство, у вітчизняній літературі прийнято вживати термін 
«транснаціональні корпорації» (тНк)), неодноразово ставала предметом 

1 студент інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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дослідження низки наук. Не дивлячись на це доктриною міжнародного пра-
ва так і не вироблено єдиного поняття тНк. За визначенням конференції 
ооН з торгівлі та розвитку (юНктад), транснаціональні корпорації (тНк) – 
це «підприємства, що складаються з материнського підприємства та його 
закордонних філіалів», при цьому тНк можуть як набувати статусу корпо-
рації, так і не мати цього статусу. у 1974 р. у рамках ооН було утворено 
центр і Міжурядову комісію з транснаціональних корпорацій. в розробле-
ному ними, але досі не прийнятому проекту кодексу поведінки тНк нада-
ється наступне визначення: «підприємство, будь то державне, приватне або 
змішане, має відділення в двох або більше країнах, незалежно від юридичної 
форми і сфери діяльності відділень, яке функціонує відповідно з певною 
системою прийняття рішень, що дозволяє проводити узгоджену політику 
і загальну стратегію через один або більше центрів з прийняття рішень, і в 
рамках якого відділення таким чином пов’язані між собою, будь то відноси-
ни власності або іншими відносинами, що одне або декілька з них можуть 
надавати (надають) значний вплив на діяльність інших і зокрема, користу-
ватися спільними знаннями і ресурсами і розділяти відповідальність з інши-
ми». «розмитість» поняття тНк та відсутність єдності в підході до визна-
чення вимагають від науковців індивідуального соціологічного та економіч-
ного аналізу кожної окремої тНк [1, c.328]. 

представники науки міжнародного економічного права періодом появи 
тНк виділяють другу третину хіх ст. – перша пол. хх ст. причинами по-
яви таких організацій називають їх прагнення протистояти жорсткій конку-
ренції, необхідність вистояти в конкурентній боротьбі в міжнародному 
масштабі. Найбільш активного розвитку отримали в другій пол. XX ст., що 
пов’язано з досягненнями науково-технічного прогресу та початком глоба-
лізації світової економіки. 

питання тНк неодноразово ставало темою досліджень науки міжнарод-
ного приватного та публічного права,що пояснюється відсутністю в юри-
дичній науці єдиного підходу до феномену тНк. автори підкреслюючи 
в своїх роботах ті, чи інші аспекти діяльності тНк залишають без уваги 
повну картину існування тНк.

проблема міжнародної правосуб’єктності транснаціональних корпорацій 
не знижує своєї актуальності. такі автори як о. втарасов, к. а. бєкяшев, 
B. в. бєсчеревних, М. М. богуславський, г. к. дмитрієв, М. д. Загряцьков, 
C. в. Запольського, р. Ф. Захарова, а. п. кирєєв, а. Н. козирін, і. і. лукашук, 
а. Мовсесян, М. і. піскотін, в. а. романов, с. в. черниченко, не один раз ро-
били це питання предметом своїх монографічних та дисертаційних досліджень.
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Зокрема, тарасов о. в. до методологічних проблем тНк відносить:вже 
згадану проблему термінології; відсутність єдиної персонативної правової 
форми тНк, яка викликана невідповідністю між соціальним актором, що 
здійснює міжнародну економічну діяльність та його окремими структурни-
ми одинцями якими є національно-правові персони [1,с.329].

в науці досі немає чіткої відповіді на питання чи є тНк суб’єктом між-
народного права. Зростаючий економічний і політичний вплив тНк сприяє 
посиленому дослідженню цього питання.

З правової точки зору тНк є не єдиним суб’єктом права, а сукупністю 
формально самостійних юридичних осіб, створених відповідно до законо-
давства різних держав. 

у західній доктрині висловлюється думка про те, що певні компанії, 
насамперед транснаціональні корпорації (тНк), у сучасних умовах здобу-
вають міжнародну правосуб’єктність. такі вчені, як Н. Макдугал, у. Фрідмен, 
вважають, що корпорації є суб’єктами міжнародного права, аргументуючи 
це тим, що економічна міць і вплив на світову політику в ряді випадків пере-
творює їх у більш вагому силу на міжнародній арені, ніж деякі держави. 

іншої точки зору дотримують російські вчені в. а. романов і с. в. чер-
ниченко. вони стверджують, що суб’єктом міжнародного права може бути 
тільки утворення, здатне брати участь у міждержавних відносинах. оскіль-
ки компанія не має якості, властивої державі, то вона не здатна брати участь 
у таких відносинах. і. і. лукашук також вважає нереальним додання корпо-
раціям статусу суб’єкта міжнародного права: «транснаціональні корпорації 
зацікавлені в створенні особливого права, що формувалося ними і здійсню-
валося за допомогою ними ж створеного механізму. Звідси випливають 
концепції «квазіміжнародного права»… діяльність тНк може і повинна 
регулюватися шляхом взаємодії міжнародного і національного права» [2, 
с.27]. 

існує третя точка зору, яка, уявляється, найбільш відповідає сучасним 
реаліям, – концепція «міжнародного корпоративного права», створюваного 
угодами корпорацій з державами. Наприклад, британський професор б. ченг 
пропонує сформувати спеціальні правові системи, що складаються з дого-
ворів, які укладаються поза дією національних норм і розглядаються як 
підпорядковані міжнародному праву чи загальним принципам права. проте 
дана концепція поки не одержала підтримки як російських, так і українських 
учених. російські юристи в. а. романов і с. в. черніченко вважають, що 
договори, які укладаються між державами і компаніями, є цивільними уго-
дами, а не міждержавними угодами і належать до сфери міжнародного при-
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ватного права. і. і. лукашук стверджує, що корпорація не може бути вилу-
чена з– під дії законів держави. 

варто погодитись з позицією о. в. тарасова про відсутність традицій-
ної міжнародної правосуб’єктності у тНк. він зазначає що «для надання 
тНк статусу міжнародної публічної юридичної особи відсутній найваж-
ливіший критерій міжнародної публічно-правової корисності. для тНк 
основною метою завжди був і залишається комерційний прибуток, тобто 
суто приватноправовий інтерес». в міжнародно-правовій системі відсутні 
міжнародні органи, що наділяють комерційні підприємства оригінальною 
міжнародною правосуб’єктністю. тільки через наділення окремих струк-
турних одиниць тНк комплементарною (факультативною, додатко-
вою) міжнародною правосуб’єктністю національних юридичних осіб тНк 
можуть виходити на міжнародно-правовий рівень та захищати свої права 
[1, с.330].

в той же час варто приділяти увагу регулюванню та нагляду за діяльніс-
тю тНк як особливому учаснику міжнародних економічних відносин. осо-
блива природа тНк ускладнює нагляд за ними з боку окремих країн чи навіть 
груп країн. сьогодні жодна держава не може стверджувати, що вона має 
юрисдикцію над усіма частинами однієї тНк у цілому. тому очевидно, що 
для ефективного регулювання діяльності транснаціональних корпорацій 
необхідні спільні дії усіх держав. універсальне регулювання під егідою ооН 
здійснює на підставі рекомендацій спеціально створених органів – Міжуря-
дової комісії з тНк і центра по тНк. у 1975 р. ними був розроблений кодекс 
поведінки тНк, положення якого забороняють застосовувати дискриміна-
ційні міри щодо партнера, закріплюють обов’язок тНк сприяти розвитку 
науково – технічного потенціалу приймаючої країни, надавати звіти про свою 
діяльність, дотримувати вимоги фінансового і податкового характеру. однак 
кодекс дотепер не прийнятий. в. в. Наталуха, вважає що причиною цьому 
виступали розбіжності між позиціями основних груп учасників переговорів 
з питань визначення тНк; співвідношення між зобов’язаннями тНк і дер-
жав; можливості надання національного режиму філіям іноземних тНк; 
застосування т. зв. звичайного міжнародного права стосовно діяльності тНк; 
правил націоналізації майна тНк; юрисдикції при врегулюванні спорів [3, 
с.132].

Найбільші транснаціональні корпорації і транснаціональні банки утво-
рюютьсоюзи та об’єднання, а також укладають стратегічні альянси з багать-
ма державами з питань розділу глобальних ринків і визначенням правил гри 
на них. в. андріанов відзначав: «про масштаби діяльності тНк свідчить 
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порівняння обсягу продажів окремих тНк із вартістю ввп цілих країн. так, 
на початку 1990– х років річний обсяг продажів компанії «General Motors» 
(сШа) був більше, ніж ввп таких промислово розвинутих країн, як Фін-
ляндія, Норвегія, данія, і держав, які розвиваються, – саудівська аравія, 
індонезія й аргентина». коли тНк виходить один на один з економічно 
слабкою державою, співвідношення сил виявляється не на користь остан-
нього з усіма наслідками, включаючи юридичні. використовуючи свою 
економічну могутність, тНк здатні впливати і на політику приймаючої 
держави. так, Міжнародна телефонний і телеграфний корпорація (ітт) про-
тидіяла обранню президентом чилі с. альєнде. використовуючи свої 
зв’язки, тНк спекулюють валютою, уникають сплати податків, у разі страй-
ків переводять капітал в свою філію в іншій країні, впливають хабарами на 
місцевих чиновників. Наведений приклад ухилення від сплати податків 
піднімає питання відповідальності тНк та інших підприємств за порушен-
ня прав людини, міжнародного екологічного або міжнародного економічно-
го права. 

о. в. тарасов вбачає вирішення цього питанняв подальшому урегулю-
ванню правового становища тНк через визначення міжнародно – право-
вого статусу національних комерційних юридичних осіб в окремих сферах 
міжнародних відносин. в перспективі можна сподіватись на розробку від-
повідних багатосторонніх конвенцій, аналогічних договорам по боротьбі 
з корупцією, де юридичні особи визначаються суб’єктами національно 
правової (включаючи кримінальну) відповідальності.

отже, економічна міць тНк, їх вплив на світову політику визначили 
появу концепцій про визнання за тНк суб’єктами міжнародного права та 
про необхідність формування міжнародного права корпорацій. поки дані 
концепції не стали основними в питаннях регулювання і контролю за ді-
яльністю тНк. 

діяльність тНк посідає чільне місце в розвитку світової економіки та 
міжнародних економічних відносин, це одна з тих сил яка формує сучасний 
та майбутній вигляд світу, з огляду на цеміжнародно – правове регулювання 
діяльності тНк потребує вдосконалення. Недостатня кількість міжнародних 
норм, які регулюють діяльність тНк може бути як наслідком безкомпроміс-
них позицій держав стосовно загальної нормативної бази, так і небажання 
держав створювати її. Звісно, тНк не відмовляються використовувати отри-
ману таким чином вигоду до тих пір, поки зацікавленні держави не отрима-
ють гарантій від міжнародної нормативної бази. 
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А. о. генералова1

проблемА легітимності гумАнітАрниХ 
інтервенЦіЙ в міжнАродному прАві

концепція «гуманітарного втручання» є однією з основних проблем 
світової політики. її правомірність, зміст і порядок застосування можна від-
нести до ряду гострих і теоретично суперечливих проблем сучасності, які 
не можливо однозначно вирішити. проблематика втручання з гуманітарних 
міркувань привертає до себе увагу протягом тривалого часу, значний інтер-
ес до неї виявився саме після гуманітарної інтервенції Нато у союзній 
республіці югославії, наприкінці хх століття.

у вітчизняній науці проблематика гуманітарної інтервенції тривалий час 
залишалася поза увагою вчених. у радянський період гуманітарна інтер-
венція згадувалася лише в контексті тлумачення принципу заборони засто-
сування сили чи погрози силою та характеризувалась як одна з грубих форм 
його порушення. після закінчення «холодної війни» проблематика гумані-
тарної інтервенції починає розглядатися також у контексті міжнародно-пра-
вового захисту прав людини.

Загалом існує два основних трактування поняття «гуманітарна інтер-
венція». перше, так зване «широке», найбільш повно та представлено в ро-

1 студентка 4курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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ботах д. Шеффера. Згідно з запропонованою ним класифікацією, гуманітар-
на інтервенція включає наступні види:

I. примусова гуманітарна інтервенція (заздалегідь не узгоджена з урядом 
країни, що піддається вторгненню): примусова гуманітарна інтервенція 
з використанням сили; примусова гуманітарна інтервенція без використан-
ня сили.

іі. Непримусова гуманітарна інтервенція: непримусова озброєна гума-
нітарна інтервенція (миротворчі операції, узгоджені з урядом країн, в яких 
вони проводяться); непримусова гуманітарна інтервенція без використання 
сили (гуманітарна допомога) [1].

інше, так зване «вузьке» розуміння даного терміну визначає гуманітар-
ну інтервенцію як втручання у справи суверенної держави із застосуванням 
сили з гуманітарних причин (з метою захисту прав людини) без санкції ради 
безпеки ооН. 

оскільки поняття гуманітарної інтервенції є відносно новим у теорії 
міжнародних відносин, на сьогодні не існує єдиного його визначення. За-
гальне поняття інтервенції будь-якого характеру, включаючи гуманітарну, 
було представлено колективом авторів у словнику Міжнародного права 
московського видавництва, що характеризує її як «насильницьке втручання 
однією або декількома державами у внутрішні справи іншої держави, спря-
моване проти її територіальної цілісності або політичної незалежності, або 
у будь-який інший спосіб несумісне з цілями та принципами статуту ооН» 
[2, с. 103].

Щодо конкретного поняття «гуманітарної інтервенції», то у вітчизняній 
літературі, наприклад, українським юристом-науковцем о. Мережко вона 
тлумачиться як «військове втручання однієї держави або групи держав 
у внутрішні справи іншої держави з метою усунення масових грубих по-
рушень прав людини в цій країні, якщо вона не бажає чи неспроможна само-
стійно захистити права людини в межах власної території» [3, с. 71].

З цього визначення можна виділити такі ознаки гуманітарної інтервенції. 
по-перше достатнє підґрунтя для «гуманітарної інтервенції» є «масові гру-
бі порушень прав людини».

по-друге, гуманітарна інтервенція може здійснюватись не лише окремою 
державою, але й групою держав, в тому числі й під егідою міжнародних 
організацій як регіонального, так і універсального характеру.

деякі вчені вважають що до визначення також необхідно додати що по-
рушення прав людини повинно стосуватись виключно громадян держави, 
в якій і відбуваються такі порушення, адже здійснення військового втручан-
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ня на територію іншої держави контингентом тієї держави, чиїми громадя-
нами є постраждалі, розглядається в міжнародному правовому просторі як 
«операція з порятунку власних громадян закордоном» [6, с 77].

в. і. Мотиль під гуманітарною інтервенцією пропонує розуміти збройне 
втручання однієї держави, групи держав або міжнародної організації на 
територію іншої держави, без її згоди або всупереч її волі, з метою забез-
печення дотримання мінімального гуманітарного стандарту по відношенню 
до осіб, які знаходяться на її території.

під мінімальним гуманітарним стандартом слід розуміти сукупність 
імперативних норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного 
права прав людини, які мають характер erga omnes, спрямовані на забезпе-
чення основоположних невідчужуваних прав людини, та є обов’язковими 
для всіх держав. аналіз основних міжнародно-правових актів у галузі між-
народного права прав людини, міжнародного гуманітарного права та осно-
вних доктринальних підходів дає підстави зарахувати до мінімального гу-
манітарного стандарту щонайменше наступні елементи: 1) право на життя; 
2) право на фізичну недоторканність, у тому числі заборону тортур; 3) за-
борону геноциду; 4) заборону рабства; 5) заборону дискримінації та пере-
слідувань за ознакою раси (в тому числі апартеїд як злочин проти людянос-
ті), релігії, мови, культури, національності, статі, політичних переконань чи 
з інших загальновизнаних міжнародним правом мотивів; 6) заборону депор-
тацій.

дотримання норм, які належать до мінімального гуманітарного стандар-
ту, є обов’язковим для усіх членів міжнародного співтовариства незалежно 
від договірних зобов’язань [4, с. 32].

історично ідея гуманітарної інтервенції не є новою, її розробляли ще 
прихильники класичної ідеалістичної концепції міжнародних відносин 
у першій половині хх століття, наголошуючи на домінуванні принципу 
дотримання прав людини в межах окремої держави та в міжнародних від-
носинах.

історія на той момент уже мала декілька прикладів застосування сили 
під гаслами, які можна вважати гуманітарними. це вторгнення нацистської 
Німеччини в чехословаччину під приводом «захисту прав сілезьких німців» 
у 1938 році, а також уведення військ країн варшавського договору до тією 
самої чехословаччини у 1968 році з метою «захисту народної демократії». 
ці події, а головне – аргументи для їх виправдання свідчать, що тією чи 
іншою мірою великі держави використовували прототип гуманітарної інтер-
венції для досягнення власних інтересів.
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виникає питання чому інструментом врегулювання міжнародних кон-
фліктів була обрана саме гуманітарна інтервенція, адже вона прямо порушує 
один із основних принципів міжнародного права, закріплених у статуті 
ооН – принцип невтручання у внутрішні справи? 

Щодо юридичної регламентації самого jus cogens з непорушності дер-
жавного суверенітету, то його закріплено в основному регламентуючому 
документі міждержавних відносин у світі, а саме статуті організації 
об’єднаних Націй. таким чином, у пункті 7 статті 2 зазначається, що всі 
учасники повинні утримуватися втручання в справи, які належать до вну-
трішньої компетенції будь-якої держави.

тим не менш, самим статутом зазначено, що цей принцип не поширюєть-
ся на главу VII.саме на це і апелюють прибічники застосування «гуманітарної 
інтервенції», так стаття 51 статут підтверджує невід’ємне право на індивіду-
альну або колективну самооборону,стаття 42 статуту дозволяє використання 
збройної сили радою безпеки в тому випадку, якщо на підставі статті 39 вона 
виявить загрозу чи порушення миру, або ж акт агресії [7; с 239, 257].

На думку дослідників, суперечливі нормативні інтерпретації щодо закон-
ності будь-якого акту втручання існують і одночасно не можуть бути усунені. 
Зокрема, незважаючи на наявність значних переваг для держав, які застосовують 
легітимні військові дії в гуманітарних цілях, вважається, що міжнародне право 
не є ресурсом в руках певних держав і не дає їм можливості впливати на полі-
тичний контекст їхніх дій. Як обґрунтування легального застосування гумані-
тарної інтервенції наводяться: по-перше, ідеологія космополітизму і прав лю-
дини, яка формує моральну відповідальність усіх за не правові посягання щодо 
осіб, незалежно від їх громадянства, а також відчай постраждалого населення, 
регіональна нестабільність тощо. по-друге, вважається, що правила світової 
політики змінилися настільки, що принцип невтручання у внутрішні справи 
іншої держави фактично поступається нормам гуманності [5; с. 104].

отже, на сьогоднішній день складається ситуація, що гуманітарна інтер-
венція, де-юре неприпустима без санкції ооН, де-факто є реальною у світо-
вої політики. крім того, однією з над важливих проблем є фактична немож-
ливість примирити сучасне міжнародне право з практикою гуманітарних 
інтервенцій, знайти оптимальний баланс між правомочністю і обґрунтова-
ністю подібного втручання. але вирішальною проблемою в сучасному між-
народному публічному праві, а отже і в міжнародних відносинах, є відсут-
ність загальновизнаних норм і принципів застосування гуманітарної інтер-
венції як інструменту зовнішньої політики держав. також треба зауважити, 
що таке непорозуміння повність залежить від багато варіативності тракту-
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вання самого поняття гуманітарної інтервенції. приклади застосування гу-
манітарних інтервенцій свідчать про істотну зміну засад міжнародного 
права та потребують їхньої чіткої регламентації. На мій погляд, гуманітарне 
втручання є виправданим інструментом міжнародної політики у разі дотри-
мання усіх етапів його реалізації та стратегічного визначення ефективності 
та за умови дотримання першочергових цілей концепції гуманітарної інтер-
венції, а не реалізації геополітичних інтересів окремих держав.
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о. гончар1

рАдА беЗпеки оон: проблеми реФормувАннЯ

рада безпеки ооН є ключовим міжнародним органом, що відповідає за 
підтримання безпеки та миру у світі і навіть у ххі столітті, часу, коли жит-

1  студент 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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тя людини визнається найвищою цінністю, світова спільнота потребує ак-
тивних дій задля захисту прав і свобод, а головне життя людей від терорис-
тичних актів та воєнних дій.

За період свого існування рада безпеки не виправдала сподівань покла-
дених на цей орган і причину тому вбачають в недосконалості механізму 
функціонування органу. через це уже не перше десятиліття висуваються 
різні пропозиції щодо реформування ради безпеки.

рада безпеки складається з 5 постійних членів, які є незмінними з мо-
менту створення цього органу і 10 непостійних, які обираються за геогра-
фічним розташуванням і змінюються кожні два роки.

вважають, що одним з важливих недоліків рб ооН є те, що для 
ухвалення будь-якого рішення необхідна згода кожного з обов’язкових 
членів, а у разі їх незгоди рішення не може бути прийнятим. таке явище 
називається правом вето постійного члена. важливим є те, що рішення, 
які приймаються на засіданнях ради є обов’язковими до виконання, на 
відміну від рішень всіх інших органів ооН, тому саме рішення рб можуть 
мати вагомий вплив на негативні соціальні явища, що загрожують без-
пеці та миру. 

Наприклад, 9 жовтня 2016 року на екстреному засіданні рб ооН росія 
використала своє право вето і резолюцію Франції та іспанії, яка була на-
правлена на припинення обстрілів міста алеппо в сирії не була прийнята. 
Натомість 11 країн підтримали резолюцію, одна з непостійних членів не 
підтримала, ще дві утрималися. За останні п’ять років росія вже вп’яте за-
стосувала своє право вето лише у питаннях відносно сирії.

На міжнародній арені піднімається питання про те, що росія зловживає 
своїм правом вето.

висувається пропозиція щодо зміни застосування механізму права вето. 
ця зміна полягає у тому, що право вето може використовуватися лише тоді, 
коли таке бажання виявили як мінімум три країни-учасниці, це так зване 
колективне право вето.

Ще один недолік ради безпеки вбачають у тому, що із 193 держав- чле-
нів ооН лише 15 є членами ради безпеки. 

вважають, що розширення кількості членів дозволило б підвищити 
ефективність діяльності ради безпеки і зробити представництво більш 
справедливим і демократичним. Ні для кого не секрет, що будучи учасни-
ком рб ооН держава буде в першу чергу відстоювати свої інтереси, ви-
рішуючи в основному свої проблеми. питання про те, на скільки треба 
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збільшити кількість членів рб і хто саме має входити до її складу є досі 
спірним.

існують думки про те, що при збільшенні кількості членів ради без-
пеки ооН виникнуть проблеми з оперативність діяльності, адже доведеть-
ся переконувати ще більше держав у необхідності прийняття того чи ін-
шого рішення.

обговорення цієї проблеми почалося ще у 1991 році, проте з тих часів 
нічого не змінилося. реформу зміни кількості країн-учасниць ради безпеки 
не запроваджують через розбіжності у позиціях членів ооН стосовно того 
чи наділяти нових членів рб постійним членством та правом вето. виника-
ють проблеми з тим, що такі впливові на міжнародній арені країни, як Ні-
меччина, Японія, бразилія вимагають надання їм статусу постійних членів, 
а у разі відмови обіцяють зменшити свої внески до бюджету ооН і мінімі-
зувати свою участь в операціях ооН. також постійного членства як мінімум 
для двох своїх держав вимагають африканські члени ооН.

серед науковців існує думка про те, що взагалі необхідно зрівняти всіх 
членів, скасувавши такі поняття як «постійні» та «непостійні» держави-
члени ооН.

перебудова рб ооН – це процес складний і довготривалий, проте зва-
жаючи на ситуацію у світі, така перебудова є нагальною потребою. склада-
ється враження про те, що процес реформування навмисно затягується 
суб’єктами, які переслідують власні цілі і вигоди з діяльності ради безпеки 
ооН.

перш за все, необхідно сказати про те, що за доволі довгий час свого 
існування рада безпеки не виправдала очікування, які на неї покладалися, 
не довела свою ефективність у боротьбі за безпеку та мир у світі. Навпаки, 
за відсутність чіткого механізму діяльності та результативності цей орган 
часто піддається критиці з боку міжнародних діячів, міжнародних організа-
цій і держав-членів не лише ооН, а і самої ради безпеки.

рада безпеки ооН покликана забезпечувати мирне та безпечне життя 
для людей, що є найбільш важливою складовою стабільної ситуації в світі, 
саме тому, ооН повинна зосередити свої сили для того, щоб удосконалити 
механізм діяльності ради безпеки та вийти на новий рівень її розвитку. 

науковий керівник: Яковюк і. в., д.ю.н., професор, завідувач кафедри між-
народного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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в. с. горлов1

проблеми голоду. рік ЗернобобовиХ

Згідно зі звітом 2015 року «світовий індекс голоду», боротьба з голодом 
у світі досягла прогресу:з 2000 – го року кількість людей, які страждають 
від недоїдання в країнах, що розвиваються, скоротилася на 27 %. у десятку 
країн, які найбільше скоротили рівень недоїдання своїх громадян, входить 
україна, азербайджан, боснія і герцеговина, бразилія, хорватія, киргизстан, 
латвія, Монголія, перу і венесуела. проте, попри прогрес у боротьбі з голо-
дом у світі, кількість людей, які потерпають від недоїдання, і надалі зали-
шається величезною й сягає 795 млн. Найбільш високий рівень голоду за-
фіксований в африканських країнах, розташованих південніше сахари і в 
південній азії [1].

виділяють п’ять груп чинників, які впливають на глобальну продоволь-
чу проблему:

– природні умови й розміщення населення (загальна площа та структу-
ра сільськогосподарських угідь, сільськогосподарський потенціал, клімат, 
співвідношення між кількістю населення і масою продовольства тощо);

– світовий транспорт і зв’язок, котрі забезпечують широкий вихід про-
дуктів харчування на зовнішній ринок;

– політична ситуація у світі (позиції політичних сил, наявність між-
державних співтовариств, об’єднань, використання поставок продовольства 
у політичних цілях);

– світова економіка і торгівля в їхній єдності (продовольство як складо-
ва торговельних потоків, роль балансових розрахунків, кліринг);

– бідність (у бідних людей не вистає грошей, аби купити достатньо їжі; 
недоїдання зменшує ефективність праці, що призводить до ще більшої бід-
ності та голоду) [1].

крім того, однією з головних причин голоду у світі гуманітарні органі-
зації вважають збройні конфлікти, так від збройних конфліктів у світі нині 
страждають близько 172 млн людей [1].

розуміючи всю серйозність та важливість цієї проблеми в світі, існує 
ціла низка міжнародних організацій по боротьбі з голодом, серед яких:

– продовольча та сільськогосподарська організація об’єднаних Націй 
(U. N. Food and Agriculture Organization (FAO)) – є міжнародною організацією, 

1  студент 4 курсу факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної 
служби україни Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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створеною ооН для здійснення контролю та забезпечення глобальної без-
пеки продовольства та сільського господарства. серед численних напрямків 
науково-дослідницької діяльності FAO, можна виділити: обмін знаннями 
у області продовольства між державами-учасниками, забезпечення доступ-
ності інформації що до продовольства та сільського господарства для усіх 
людей, які підтримують політику зниження голоду та бідності у всьому світі, 
підтримка та розвиток ефективних засобів та методівсільського господарства, 
проведення досліджень для вирішення основних питань та проблем глобаль-
ної продовольчої системи. головна задача FAO:забезпечення продовольчої 
безпеки для усіх, а саме, гарантування регулярного доступу населення до 
високоякісної їжі, необхідної для ведення активного та здорового життя;

– всесвітня продовольча програма ооН (World Food Programme 
(WFP)) – міжнародна організація по боротьбі з голодом, створена ооН, яка 
збирає та розподіляє продовольчу допомогу тим, хто її потребу; є найбіль-
шою у світі організацією, що бореться з голодом;

– всесвітній центр овочівництва(World Vegetable Center (AVRDC)) – 
міжнародна некомерційна організація, діяльність якої спрямована на змен-
шення голоду та бідності у світі шляхом збільшення виробництва сільсько-
господарської продукції;

– Міжнародний фонд розвитку сільського господарства (International 
Fund for Agricultural Development (IFAD)) – це фінансова установа, створена 
за підтримки ооН, метою якої є подолання бідності у сільськогосподарській 
місцевості та країнах, що розвиваються [2].

Найефективнішими, перевіреними та надійними стратегіями, що вико-
ристовуються в світі та стали основою в боротьбі з голодом є:

– продовольча допомога під час надзвичайних ситуацій(розподіл над-
звичайної продовольчої допомоги після цивільних і військових конфліктів 
або стихійних лих допомагає врятувати тисячі життів);

– харчування для дітей до двох років (розподіл спеціалізованого харчу-
вання вагітним жінкам і годуючим матерям, а також дітям до двох років 
дозволяє забезпечити нормальний розвиток дітей);

– шкільне харчування (діти отримають необхідну для на навчання і кон-
центрації уваги їжу, а це означає,що вони не кинуть школу, яка допомагає їм 
уникнути голоду й убогості);

– підтримка малих фермерських господарств і приватних фермерів (до-
помога ефективному розвитку виробництва продуктів харчування);

– продовольчі ваучери (продовольчі ваучери допомагають бідним людям 
отримати необхідне продовольство) [1].
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слід зазначити, що на шляху до подолання проблеми голоду, на 68 за-
сіданні генеральної асамблеї ооН, що відбулося восени 2015 року,було 
оголошено, що 2016 рік стане Міжнародним роком зернобобових. За допо-
могоюцьогокрокупредставникигенеральноїасамблеїсподіваютьсяпривер-
нутиувагувсьогонаселенняпланети до раціонального використання зерно-
бобових культур, а також підкреслити їх важливість у сучасному раціоні 
людини, адже зернобобові є дешевим, смачним і дуже поживним джерелом 
білка і життєво важливих мікроелементів, що можуть принести користь 
здоров’ю, особливо в країнах, що розвиваються [3; 4].

головною метою Міжнародного року зернобобових є інформування світо-
вої громадськості про високу цінність зернобобових культур. представники 
генеральної асамблеї ооН впевнені, що цей рік буде активно сприяти нала-
годженню їх сталого виробництва та забезпеченню продовольчої безпеки [3]. 
гасло МгЗ – «живильні насіння для сталого майбутнього» [4].

ооН класифікує зернобобові як однорічні рослини сімейства бобових, 
мають плоди у формі стручків. до категорії зернобобових можна віднести 
лише ті культури, які збираються для використання сухих зерен. в сімейство 
входять рослини, які збираються ще зеленими (їх прийнято відносити до 
овочевим культурам), а також рослини, застосовувані переважно для ви-
робництва олії. таким чином, сімейство зернобобових включає сочевицю, 
горох, нут і квасоля.

перераховані зернобобові вважаються необхідною складовою продук-
тового кошика будь-якої людини. вони є життєво важливим джерелом амі-
нокислот і рослинного білка, а тому повинні включатися до складу здоро-
вого раціону. крім того, зернобобові рекомендовані до використання для 
вирішення проблеми ожиріння, а їх присутність у щоденному меню необ-
хідна для профілактики серцево-судинних захворювань, діабету і раку.

крім того, ці культури є незамінним джерелом одержання рослинного 
білка для багатьох тварин. також деякі рослини з сімейства бобових (зо-
крема, зернобобові) володіють високими азот фіксуючими властивостями, 
тобто виділяють азот. це робить позитивний вплив на навколишнє середови-
ще і підвищує родючість грунтів [3; 5].

доповідачі та спеціальні гості відзначили 5 основних фактів про зерно-
бобові, які актуалізують тему вирощування цих культур у світі: 

1. бобові є невід’ємною частиною харчової культури для вразливих 
верств населення у країнах, що розвиваються.

2. сочевиця, квасоля і горох були невід’ємною частиною раціону 
впродовж століть (археологічні знахідки на території сучасної туреччини 
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показують, що вирощуванням нуту і сочевиці займалися щеу 7–8 тисячоліт-
тях до н.е.).

3. споживання зернобобових скорочується.
4. Наука і технологічні новації можуть допомогти збільшити прибут-

ковість виробництва бобових.
5. виробництво бобових передбачає ефективне використання води, 

особливо порівняно з іншими джерелами білка (Зважаючи на незначну кіль-
кість води, необхідної для їх виробництва, вирощування цих культур акту-
альне в посушливих регіонах)[5].

Міжнародний рік зернобобових має стимулювати зростання світового 
виробництва зернобобових, а також оптимізацію використання одержуваних 
із них рослинних білків. також ооН сприятиме розв’язанню проблем тор-
гівлі цими культурами і вдосконалення сівозміни. 

Міжнародний рік зернобобових проходить під керівництвом продо-
вольчої і сільськогосподарської організації ооН (Фао). саме вона проводить 
інформаційні заходи, взаємодіючи з урядами різних країн та іншими заці-
кавленими сторонами, включаючи неурядові організації. головним інфор-
маційним майданчиком Міжнародного року зернобобових стане офіційний 
портал, відкритий під початком Фао [3; 5].

отже, задля збільшення продовольчої безпеки та подолання проблеми 
голоду у світі необхідно, перш за все, змінити спосіб життя та мислення. 
крім того, потрібно розглядати сільське господарство як фундаментальний 
елемент продовольчої безпеки у світі,розвивати сільське господарство най-
бідніших країн і збільшувати обсяги інвестицій у інфраструктуру сільських 
районів держави. також, міжнародна спільнота має вжити всі необхідні за-
ходи для того, аби щодня забезпечувати хлібом жителів бідних країн. адже, 
голод можна подолати лише через розвиток, особливо найбідніших, країн 
та усунення проблем, які цей голод викликають.
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г. в. грабчак1

чи необХідно нАдАвАти обов’ЯЗковості 
реЗолЮЦіЯм генерАльноЇ АсАмблеЇ оон?

генеральна асамблея ооН – це головний дорадчий, директивний та 
представницький орган організації об’єднаних Націй. генеральна асамб-
лея має193 члени ооН і є місцем багатостороннього обговорення ключо-
вих міжнародних питань, які входять в її повноваження. генасамблея віді-
грає велику роль в процесі встановлення та кодифікації норм міжнародно-
го права.

асамблея збирається на чергову щорічну сесію в період з вересня по 
грудень, також можливі позачергові сесії. кожна держава може бути пред-
ставлена в ній делегацією щонайбільше з п’яти осіб. кожна держава– член 
організації має в генеральній асамблеї один голос. кожна країна представ-
лена в га дипломатом високого рангу, але час від часу міністри закордонних 
справ і навіть голови держав також відвідують сесії га[1, с.52–55].

Згідно зі статутом ооН, генеральна асамблея ооН має такі функції 
і повноваження:

– розглядати загальні принципи співпраці в підтримці міжнародного 
миру і безпеки і робити відповідні рекомендації;

– обговорювати будь-які питання, що відносяться до підтримки між-
народного миру і безпеки, але якщо це не входить до компетенції іншого 
органу – ради безпеки;

– організовувати дослідження і готувати рекомендації в цілях сприяння 
міжнародній політичній співпраці, розвитку і кодифікування міжнародного 
права, здійснення прав людини і основних свобод і сприяння міжнародній 

1 студент 4 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридично-
го університету імені Ярослава Мудрого.
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співпраці в економічній, соціальній і гуманітарній областях і в області куль-
тури, освіти і охорони здоров’я;

– рекомендувати заходи мирного залагоджування будь-якої ситуації, яка 
могла б порушити дружні стосунки між націями;

– отримувати і розглядати доповіді ради безпеки та інших органів ооН;
– розглядати і затверджувати бюджет організації об’єднаних Націй 

і встановлювати розмір внесків держав-членів;
– обирати непостійних членів ради безпеки і членів інших рад і органів 

ооН і, за рекомендацією ради безпеки, призначати генерального секретаря.
кожна держава-член має в асамблеї один голос. рішення з окремих 

важливих питань, таких, як рекомендації щодо миру та безпеки та вибори 
членів ради безпеки, приймаються більшістю у дві третини держав-членів; 
рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів [2, с. 178, 
179].

концепція голосування та приймання міжнародних актів як у ооН, так 
і у більшості інших міжнародних організацій виходить з концепції м’якого 
права. виконання актів подібного типу спирається виключНо на авто-
ритет самого по собі акту або міжнародної організації.

Є дві основних причини використання м’якого права: або держави не 
мають наміру укладати міжнародну угоду, або коли держави не хочуть вста-
новлювати для себе чіткі права та обов’язки, проте прагнуть письмово за-
фіксувати певний рівень відносин, що склалися між ними.

процедура голосування у генеральній асамблеї має наступний формат: 
якщо йде голосування з важливих питань (а саме щодо підтримки міжна-
родного миру та безпеки, виборів непостійних членів ради безпеки, ради 
з опіки, приймання нових членів в ооН, призупинення прав і привілеїв 
членів організації, виключення з організації, питання, що відносяться до 
фінансування системи опіки та бюджетні питання) – рішення приймаються, 
якщо за них проголосують дві треті з присутніх у засіданні, інші питання 
вирішуються простою більшістю. голосування відбувається підняттям руки 
або вставанням, але можна витребувати поіменного голосування, тоді при-
сутні мають відповісти «так», «ні» або «утримаюсь». також після голосу-
вання кожен член має право висказатись з цього питання. кожен член орга-
нізації може запропонувати поділити питання на декілька частин та окремо 
голосувати за кожне з них. Ще є таке поняття, як таємне голосування. За-
звичай воно застосовується у випадках виборів непостійних членів ради 
безпеки, ради з опіки тощо. кожен член організації, незалежно від будь – 
яких факторів, має один голос[3].
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На нашу думку, сама процедура голосування максимально чітко розро-
блена, що дає право у рівній мірі з усіма іншими державами висказатися та 
повпливати на прийняття резолюції. але, який від цього сенс, коли один 
з членів, якому не подобається дана резолюція, може просто проігнорувати 
її? Якщо цій державі просто усе одно на авторитет ооН, авторитет її держав- 
членів, важливість самої по собі резолюції для інших держав та міжнародної 
спільноти в цілому? адже на сьогоднішній день ми маємо такі країни, які 
просто ігнорують не тільки резолюції генасамблеї, але і акти ооН в цілому, 
навіть норми «jus cogens» і через це їх не можна притягнути до відповідаль-
ності частково через квазіправовий характер нормативно-правових актів, 
а частково через відсутність de facto юридичної відповідальності за це. для 
держави-порушника є дуже багато юридичних колізій, щоб викрутитися та 
не відповідати за свої дії перед міжнародною спільнотою.

отже, чи потрібно усе ж таки надати резолюціям генеральної асамблеї 
обов’язковий характер? для відповіді на це питання треба проаналізувати 
плюси і мінуси та наслідки прийняття цього рішення. отже, у статусі-кво 
ми маємо генеральну асамблею, яка збирається на засідання, обговорює 
важливі питання, приймає відповідні резолюції та у результаті країни-учас-
ники приходять до консенсусу. На перший погляд, ця система злагоджено 
працює, згідно принципів міжнародного права. але якщо подивитися глиб-
ше –то, на нашу думку, генасамблея і ооН взагалі не в змозі на сьогодніш-
ній день вирішити глобальні проблеми людства (екологія, тероризм, загроза 
ядерної війни тощо) саме через нестачу необхідних повноважень.

взагалі, у міжнародного права є два основних недоліки, які заважають 
міжнародній системі чітко і злагоджено працювати: це метод диспозитив-
ності (тобто рекомендаційний характер, співробітництво, компроміси 
тощо) та пізнє реагування на глобальні проблеми. хочу зауважити, що я не 
критикую саму ідею демократичності міжнародних процесів, я критикую 
країни, які користуються цими «вільностями» і нагло нехтують вказівками 
міжнародної спільноти. деякі з держав просто не вважають за потрібне ви-
конувати рекомендації, а деякі просто не мають на це потрібних ресурсів. 
але так чи інакше, навіть від однієї такої держави може постраждати все 
людство. і щодо другого недоліку, а саме реагування пост-фактум. Міжна-
родне право має великий та гіркий досвід щодо «вирішення» проблеми 
після її настання. Наприклад прийняття женевських конвенцій вже після 
конфлікту як такого. виключення адольфа гітлера з ліги Націй після того, 
як йому вже було плювати на це. і, як ми бачимо, навіть прийняття таких 
актів як женевські конвенції не дає ніяких гарантій щодо їх виконання, тому 
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що навіть сьогодні у зоні ато відбувається мордування та катування вій-
ськовополонених, використання забороненої зброї та інші жорсткі та регу-
лярні порушення гуманітарного права. 

і якщо ми просто уявимо, що у статусі – фьюче ми будемо мати резолю-
ції обов’язкового характеру увесь процес і взагалі рівень життя людей під-
вищиться. Якщо взяти у приклад ту ж саму екологію. це питання неможли-
во вирішити у рамках однієї країни, тому що ми маємо одну воду, одне по-
вітря та одну атмосферу на усіх нас. і навіть якщо частина світу буде хоча 
б прислуховуватись до рекомендацій, інша частина усе одно буде забрудню-
вати довкілля, а від цього усе одно страждає усе людство. а якщо б ці резо-
люції набули обов’язкового характеру то вирішення подібних питань було 
б набагато легше.

Звісно зрозуміло, що у кожної медалі є дві сторони і ця медаль не є ви-
ключенням. Якщо резолюції стануть обов’язковими – це вже не буде той 
консенсус, та демократія, до якої ми намагаємося дійти. інтереси деяких 
держав майже не будуть враховуватися, деякі члени ооН будуть вважати ці 
резолюції несправедливими (насамперед це стосується зіткнення світо-
сприйняття західного світу та країн сходу). але, на мою думку, ооН ство-
рювалося не для врахування інтересів окремих країн, це не кружок для об-
говорень. ця організація повинна реальНо вирішувати міжнародні про-
блеми. так, країни-члени втратять частину суверенітету, втратять свою 
правову самобутність. але навіщо нам суверенітет, якщо ооН не в змозі 
зупинити тотальне знищення світу, як такого? тут потрібно вибирати, що 
нам важливіше: надалі «гнути свою лінію» та намагатися з кожним домови-
тися чи нарешті реально почати вирішувати проблеми, які можуть нас фі-
зично знищити як вид. Ми більше не можемо повторювати досвід другої 
світової війни, коли ліга Націй виявилася неефективною перед силою, яка 
намагалася знищити пів світу. сьогодні перед нами стоїть небезпека зни-
щення усього людства, і якщо ооН буде і надалі «гальмувати», «домовля-
тися» і «рекомендувати» – завтра просто буде вже ні з ким домовлятися. 

На мою думку, прийняття позитивного рішення щодо обов’язковості 
резолюцій це тільки перший крок у реформуванні міжнародного права. 
Надалі, для подальшого існування держави-члени повинні все глибше гло-
балізуватися у ооН, реформувати як міжнародне законодавство, так і на-
ціональне, «підгоняючи» його під нові міжнародні стандарти. в ідеалі я бачу 
щось на по типу «дуже великого Євросоюзу», тому що, на мою думку, 
тільки таким чином ми маємо шанси на спільне існування та співробітництво 
між нами.
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міжнАродно-прАвові Аспекти проблеми 
екологіЇ космосу

після запуску 1957 року першого штучного супутника Землі почалася 
ера практичного дослідження і освоєння космічного простору – абсолютно 
нової і надзвичайно своєрідної сфери людської діяльності. космос все біль-
ше стає привабливим простором, що передбачає збільшення числа держав, 
що його освоюють. космічні держави розглядають космос як арену демон-
страції їх переваги в науково-технічній та інших сферах. все це зумовило 
виникнення і розвиток космічного права як самостійної галузі міжнародно-
го права.

космічний простір – абсолютно нова сфера людської діяльності, і вона 
істотно відрізняється від усього, з чим ми стикалися раніше. у космічного 
права, незважаючи на те, що воно запозичує деякі принципи з інших галузей 
міжнародного права, свій шлях розвитку. так можна говорити про такі прин-
ципи як нерозповсюдження державного суверенітету на космічний простір 
і небесні тіла, принцип свободи дослідження та використання космічного 
простору та деякі інші принципи. космічне право не може розвиватися без 
участі всіх країн світу, так як космічна сфера –надбання всього людства.

освоєння космосу принесе людству в перспективі умови для поліпшен-
ня людського життя, але поряд з цим можлива і загроза не тільки нашій 
планеті, а й навколоземного простору. отже, проблема охорони середовища 
в процесі освоєння космосу не обмежена межами Землі і навколишнього її 
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атмосфери, а поширюється в космічний простір. у зв’язку з цим рамки між-
народно-правового врегулювання охорони навколишнього середовища теж 
поширюються на космічний простір, відповідні об’єкти охоплюють Землю, 
повітряний і космічний простір. тому дане дослідження присвячено охоро-
ні космічного середовища [1].

основоположним документом, що має відношення до проблеми збере-
ження стійкого екологічного стану космічного середовища, є договір про 
принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного 
простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла (1967). стаття 1 цього до-
говору передбачає здійснення космічної діяльності таким чином, щоб не 
ускладнити і не порушити права інших країн на мирне освоєння космосу. 
у статті 4 договору підкреслюється, що держави несуть міжнародну відпо-
відальність за національну діяльність у космічному просторі (в тому числі 
і що загрожує негативними екологічними наслідками), незалежно від того, 
чи здійснюється вона урядовими або неурядовими юридичними особами 
або організаціями. стаття 7 передбачає, що учасники договору, які здійсню-
ють або організують запуск об’єкта в космос, а також держава, з території 
або установок якої здійснюється запуск космічного об’єкта, несуть міжна-
родну відповідальність за шкоду, заподіяну такими об’єктами або їх части-
нами на Землі, в повітряному або космічному просторі. Згідно зі статтею 9 
договору його учасник зобов’язаний провести міжнародні консультації, якщо 
його діяльність або запланований експеримент створюють потенційно шкід-
ливі перешкоди діяльності інших держав в справі мирного освоєння космо-
су (при цьому відсутні чіткі критерії, які відносять перешкоди до категорії 
«шкідливих», а також механізм проведення і не визначена форма консуль-
тацій). і нарешті, та сама 9–а стаття договору закликає держави інформува-
ти генерального секретаря ооН, громадськість і міжнародну наукову спіль-
ноту в максимально можливій і практично здійснюваному ступені про ха-
рактер, час, місцях і результати своєї космічної діяльності, в тому числі 
і поєднаної з забрудненням Землі і космосу[2].

особливе місце в міжнародно-правовому регулюванні питань екології 
космосу належить конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, 
заподіяну космічними об’єктами (1972 р). конвенція накладає на державу, 
яка здійснює запуск, абсолютну відповідальність за шкоду, завдану косміч-
ними об’єктами на поверхні Землі і повітряному судну в польоті (ст. 2). у разі 
якщо завдається шкода космічному об’єкту однієї держави космічним 
об’єктом іншої держави, остання несе відповідальність тільки тоді, коли 
шкода заподіяна з вини або його, або осіб, за яких вона відповідає. визна-
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чаючи термін «космічний об’єкт», що включає складові частини «космічно-
го об’єкта», а також засоби його доставки (ракети-носії) і його частини 
(ступені і його окремі вузли), не обов’язково функціонуючі, конвенція збе-
рігає потенційну відповідальність держави, що запускає за забруднення 
космосу [3].

встановлення відповідальності за збиток, що наноситься космічним 
об’єктом космічному навколишньому середовищу вельми проблематично. 
тут важливо враховувати, що відповідальність виникає лише в результаті 
шкоди. цей термін визначається в статті 1 конвенції як «позбавлення життя, 
тілесне ушкодження або інше ушкодження здоров’я; знищення або пошко-
дження майна держав або фізичних та юридичних осіб або майна міжнарод-
них міжурядових організацій». Незважаючи на досить значний перелік 
можливих ситуацій, очевидно, що всі вони відносяться до фізичного збитку 
і не поширюються на космічне середовище. угода про порятунок космо-
навтів і повернення об’єктів, запущених в космічний простір (1968 р) також 
містить ряд положень, що мають непряме відношення до екології космосу. 
За цією угодою сторона, яка виявила, що космічний об’єкт або його частину 
приземлився на її території, зобов’язана повідомити про це як країну, яка 
запустила об’єкт в космос, так і ооН. Якщо у країни, що виявила цей об’єкт, 
є підстави вважати, що сам об’єкт або його частина являє якусь загрозу, то 
ця країна може повідомити про це державу, яка запустила об’єкт, а вона, 
в свою чергу, зобов’язана вжити негайних ефективних кроків (під керівни-
цтвом і контролем держави, що виявила об’єкт) для усунення загрози чи 
шкоди[4].

конвенція про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір 
(1975 р) також має певне відношення до правового регулювання питань 
екології космосу, оскільки ставить за обов’язок державі зберігати юрисдик-
цію і контроль над своїм космічним об’єктом на всіх стадіях польоту[5]. 
особливим документом, хоча і декларативно, але прямо забороняє забруд-
нення космосу і має пряме відношення до даного питання, є конвенція про 
заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу 
на природне середовище (1977 р). Згідно з її вимогам держави-учасники 
зобов’язалися не вдаватися до військового або будь-якого іншого ворожого 
використання засобів впливу на природне (в тому числі космічне) середови-
ще, застосування яких викликає довгострокові або серйозні наслідки, шляхом 
навмисної зміни її динаміки, складу або структури. однак з огляду на уні-
версальний характеру конвенції, її внесок у вирішення проблеми екології 
космосу носить досить загальний і радше декларативний характер. Яких-
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небудь конкретних положень, які торкаються проблем засмічення космосу 
техногенними космічними тілами, і механізму прийняття практичних заходів 
конвенція не містить[6].

при цьому існує очевидне і доступне громадському розумінню рі-
шення проблеми екології космосу – скорочення масштабів космічної 
діяльності (її регулювання в плані вдосконалення ракетно-космічної 
техніки в екологічному відношенні, тобто зменшення числа некерованих 
об’єктів, які залишаються в космосі, спуск в атмосферу Землі, що від-
працювали свій ресурс ка, примусове очищення орбіт), проте до цих пір 
ніхто достовірно не оцінив ні результативності таких заходів, ні їх при-
датності за критерієм «витрати – ефективність». тому перспективи вдо-
сконалення міжнародно-правового режиму в напрямку вирішення еколо-
гічної проблеми в космічному середовищі дуже розпливчасті. починаю-
чи з кінця 1980 – х рр. питання про засмічення космосу порушувалося 
Науково-технічним і юридичним підкомітетами комітету ооН з вико-
ристання космічного простору в мирних цілях, куди в 1988 р була пред-
ставлена розроблена коспар і МаФ доповідь про стан справ з «косміч-
ним сміттям». у 1989–1991 рр. низкою держав (ФрН, Нідерландами та 
ін.) до комітету представлялися робочі документи з питань зіткнень су-
путників і пілотованих платформ з іншими космічними об’єктами і з 
проблеми екології космосу в цілому.

у грудні 1990 року генеральна асамблея ооН у своїй резолюції № 45/72 
вперше відзначила, що питання про «космічне сміття» викликає стурбова-
ність у всіх державі в зв’язку з цим висловилася за те, що світовій спільно-
ті необхідно приділяти більше уваги питанню оцінки небезпеки зіткнень 
з космічним сміттям та іншим аспектам цієї проблеми, а також закликала 
продовжити національні дослідження в цьому напрямку. до екологічних 
проблем сучасної космонавтики відноситься проблема забезпечення без-
пеки використання ядерних джерел енергії (Яде) на борту космічних 
об’єктів, яка виникає в разі їх проникнення в атмосферу або падіння на по-
верхню Землі. Що стосується небезпеки радіоактивного забруднення не-
бесних тіл в результаті знаходження на них таких об’єктів, то при сучасному 
рівні розвитку техніки чи можливо виходити за рамки вже не раз згадувано-
го вище договору по космосу (1967).

проведений аналіз договорів, угод і принципів діяльності, що мають 
відношення до проблеми космічної екології, свідчить про те, що ці докумен-
ти створюють основу майбутнього міжнародного режиму для вирішення 
завдань захисту космічного середовища.
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т. Ю. губарь1

прАвовиЙ стАтус біженЦЯ

глобальна проблема біженців – це одне із самих складних питань, що 
стоїть сьогодні перед світовим співтовариством. в наш час жоден з конти-
нентів світу не позбавлений проблеми біженців, зумовленої воєнними та 
громадянськими конфліктами, систематичними та масовими порушеннями 
прав людини та економічними проблемами держав. проблеми, пов’язані 
з біженцями, актуальні і для україни, оскільки в нашій державі також на-
явні внутрішні проблеми, які створюють, з одного боку поток біженців та 
внутрішньо переміщених осіб, а з іншого –додаткові труднощі в забезпечен-
ні їх захисту. це посилює увагу до визначення правового статусу біженців 

1 студентка 4 курсу Факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної 
служби Національного юридичного універститету імені Ярослава Мудрого.
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в міжнародному праві та обумовлює актуальність обраної теми. 
основні нормативно-правові акти та міжнародні документи, що регулю-

ють питання правового статусу біженців сьогодні можна поділити на 2 великі 
групи, а саме: універсальні та регіональні (міжнародні договори, укладені 
в рамках регіональних міжнародних організацій, сфера дії яких поширюється 
на держави, що належать до одного географічного регіону). так, документи, 
що регулюють питання безпосередньо прав біженців, і є їх прямими джере-
лами, також поділяються на 2 групи: основною універсальною угодою – пря-
мим джерелом прав біженців є конвенція 1951 р. про статус біженців та 
протокол до неї 1967 р.; прикладами регіональних документів з цього питан-
ня можуть бути:договір співдружності Незалежних держав про допомогу 
біженцям і переселенцям (1993) з протоколом 1993 р., конвенція щодо кон-
кретних аспектів проблем біженців в африці (1969) та інші. 

Що стосується документів, які містять основні права людини, які за-
стосовуються також до біженців, або містять спеціальні положення, що ре-
гламентують їх статус, то універсальними документами тут є Міжнародна 
конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р., пакти 
про права людини 1966 р., конвенція проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання 1984 р., 
прикладом ж регіональних актів є конвенція сНд про права та основні 
свободи людини 1995 р., американська конвенція про права людини 1969 р. 
та інші.важливу роль в регулюванні правового статусу біженців відіграють 
також інші документи (резолюції та інші акти) органів міжнародних органі-
зацій, які також регулюють питання прав біженців. серед них резолюції 
генеральної асамблеї ооН (можуть бути поділені на 2 групи – резолюції, 
що носять обов’язковий характер, та резолюції – рекомендації, що прийма-
ються у формі декларацій);висновки виконавчого комітету ооН з питань 
біженців, хоча і не мають статусу нормативного акту, але відіграють важли-
ву роль в регулюванні питань біженців; резолюції та рекомендації регіональ-
них міжнародних організацій, перш за все, ради Європи (рекомендації ко-
мітету Міністрів і парламентської асамблеї з питань біженців), документи, 
прийняті вищим органом Європейського союзу – радою міністрів (регла-
менти (постанови) і директиви – мають обов’язкову юридичну силу не 
тільки для держав – членів Єс, але мають пряму дію відносно населення 
цих країн, що дозволяє їх розглядати в якості прямого джерела права біжен-
ців, що діє в рамках Європейського союзу) [1].

окрім міжнародно-правових актів та договорів, в україні правовий 
статус біженця також визначає: конституція україни; Закон україни «про 
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біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 
08.07.2011 № 3671 – VI.

конвенція 1951 року про статус біженців визначає, що біженцем є особа, 
яка «знаходиться поза межами рідної країни внаслідок добре обґрунтованих 
побоювань стати жертвою переслідування через свою расу, релігію, націо-
нальність, приналежність до певної соціальної групи або політичні погляди, 
і не може або внаслідок таких побоювань не бажає скористатися захистом 
своєї країни…» [2].

сьогодні надзвичайно загострилась в світі проблема біженців і Євро-
пейський союз зіткнувся з серйозним викликом, пов’язаним з небувалим 
динамічним їх напливом, насамперед, з країн близького сходу (передовсім 
із сирії та іраку), охоплених воєнними діями. За даними ооН, у 2015 році 
кількість людей, які вимушено залишили своє місце проживання через 
військовий конфлікт, досягло найвищих показників за всю історію. На кі-
нець 2015 року 65,3 мільйона людей були біженцями, особами, які подали 
прохання про отримання притулку, або внутрішньо переміщеними осо-
бами. а отже, біженцем є приблизно кожна 113 – а людина на планеті, 
а половина всіх біженців – вихідці з сирії, афганістану і сомалі [3]. Що 
стосується україни, то протягом 2015 р. внаслідок конфлікту на донбасі 
статус внутрішньо переміщених осіб отримали 942 тис. осіб. це четвертий 
результат у світі і перший серед країн за межами близького сходу. відпо-
відні дані розміщені в дослідженні Норвезької ради з питань біженців 
(NRC) і Моніторингового центру щодо внутрішньо переміщених осіб 
(IDMC). всього в україні за період конфлікту зафіксовано 1,7 млн внутріш-
ніх переселенців [4].

динамічний приплив мігрантів змушує низку країн Єс оперативно ре-
агувати на проблему шляхом облаштування новоприбулих, створення для 
них спеціальних таборів і забезпечення людей гуманітарною допомогою 
(харчуванням і медобслуговуванням). Збереження нинішньої динаміки на-
пливу східних мігрантів у найближчій перспективі призведе до ще більшого 
зростання економічного тягаря, 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 безро-
біття ще більшою мірою, ніж вона актуалізована сьогодні. таким чином, 
нинішня проблема динамічного зростання кількості біженців в Єс може 
стати причиною загострення соціально-економічних проблем і відчутного 
зростання громадського невдоволення в країнах Єс, що пов’язується з мі-
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грантами. адже, «практичні можливості Європи для розміщення нових хвиль 
біженців, не кажучи вже про нерегулярних економічних мігрантів, близькі 
до граничних» [5].

у світлі розглянутих вище проблем гостро стоїть питання про стратегію 
дій Євросоюзу перед цим викликом. спроби пошуку загальноєвропейської 
стратегії наштовхуються на неприйняття низкою країн, які не бажають роз-
діляти тягар відповідальності за проблему біженців, що власне суттєво 
гальмує процес вироблення такої стратегії і змушує деякі країни приймати 
хаотичні ситуативні рішення перед обличчям дедалі більшої проблеми. од-
нак, європейським політикам варто чітко усвідомлювати, що нездатність 
виробити загальну стратегію реагування на проблему біженців сьогодні 
поставить під велике питання можливість вироблення такої стратегії завтра, 
коли у світлі наростання соціальної напруги зазнає істотних змін громадська 
думка в Єс[5].

саме цьому, 19 вересня 2016 року у штаб-квартирі організації 
об’єднаних Націй в Нью-йорку відкрився саміт з питань біженців та мі-
грантів, де світові лідери та міністри закордонних справ 193 держав затвер-
дили декларацію, в якій закликають надавати більш гуманну та скоордино-
вану відповідь на гостру міграційну кризу у світі.

документ під назвою «Нью-йоркська декларація щодо біженців і мі-
грантів» не має обов’язкового характеру і не містить конкретних зобов’язань, 
проте закликає країни захищати права людини біженців, нарощувати обсяги 
гуманітарної допомоги, збільшувати розподіл біженців та містить заходи 
щодо захисту осіб, які змушені рятуватися від воєн, насильства, наслідків 
стихійних лих, бідності і голоду. 

у документі йдеться про глибоку солідарність з мільйонами людей 
у різних частинах світу, які з незалежних від них причин змушені разом 
з сім’ями залишати свої домівки, і бажання висловлювати їм свою підтрим-
ку. так, у декларації, яка не є юридично зобов’язуючим документом країни-
підписанти виражають волю «захищати права всіх біженців і мігрантів, 
незалежно від статусу».

у першочерговому порядку вони мають намір домагатися поліпшення 
умов у країнах походження біженців та мігрантів з тим, щоб людям не до-
велося залишати свої країни. також у декларації говориться про необхідність 
«забезпечити всім біженцям та дітям-мігрантам реалізації права на освіту 
протягом декількох місяців після прибуття».після прибуття до нової країни 
біженці та мігранти зможуть брати участь у програмах з інтеграції. йдеться 
про вивчання мови і забезпечення доступу до освіти. всі діти мають піти до 
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школи у перші ж місяці після прибуття. у документі йдеться про гранти на 
навчання, про робочі місця. 

у самій декларації держави – члени ооН рішуче засудили акти і прояви 
расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимос-
ті стосовно біженців і мігрантів. тому у декларації говориться і про «запо-
бігання і реагування на сексуальне та гендерне насильство».

Знайшло своє відображення у тексті і питання про «підтримку країнам, 
які розміщають велику кількість біженців» та інші аспекти міграційної кри-
зи. тому ооН запускає кампанію «разом – повага, безпека і забезпечення 
гідності для всіх». держави-члени ооН декларують зобов’язання здійсню-
вати все можливе для вирішення міграційних проблем і підготувати світ до 
нових проблем у цій сфері. у Нью-йоркській заяві також заявлено, що для 
реалізації завдань, сформульованих декларацією, планується «почати пере-
говори, щодо розробки глобального договору щодо регулювання міграції 
у 2018 році».

у заяві також йдеться про необхідність розробки спільних рекомендацій 
щодо принципів роботи з мігрантами у кризових ситуаціях, а також про 
необхідність «досягнення більш справедливого розподілу тягаря і відпові-
дальності за розміщення і підтримку біженців між країнами світу».

очікується, що в найближчий час світові лідери братимуть на себе кон-
кретні фінансові зобов’язання щодо допомоги біженцям. так, наприклад, 
прем’єр-міністр китаю лі кецян вже заявив, що його країна готова виділити 
додатково на ці цілі 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги [6; 7; 8].

З огляду на все вищеперераховане, Нью-йоркська декларація виражає 
політичну волю світових лідерів зберегти життя, захисту права і взяти част-
ку відповідальності за вирішення міграційної кризи у глобальному масшта-
бі. а отже, втілення в життя положень документа дозволить поліпшити си-
туацію при прийомі біженців і мігрантів на кордоні та у приймаючих їхніх 
країнах, а належне виконання прийнятої декларації дозволить забезпечити 
захист усіх без винятку біженців і мігрантів. 
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особливості прАвового регулЮвАннЯ 
шлЮбно-сімеЙниХ відносин З іноЗемним 

елементом

право на шлюб, як відомо, гарантується практично всіма країнами світу, 
але розбіжності внутрішнього матеріального права створюють велику кіль-
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кість колізій національних та зарубіжних правових норм. аби громадянину 
україни та іноземцю укласти шлюб, який буде визнаний дійсним не лише 
в державі, в якій сторони мають намір вступити у шлюб, а й у державі, гро-
мадянами якої є майбутнє подружжя, необхідною умовою є дотримання всіх 
законодавчих вимог, що становлять матеріальні та формальні умови укла-
дання та дійсності шлюбу [5, c.1]. Матеріальні умови – це позитивні чи 
негативні вимоги, з наявністю або відсутністю яких пов’язується питання 
про дійсність шлюбу, тобто це умови, що відносяться до шлюбної право-
здатної та дієздатності [6]. 

так, до матеріальних умов укладання шлюбу відносять наступні:
1) досягнення шлюбного віку. За законодавством україни право на шлюб 

мають особи, які досягли шлюбного віку (шлюбний вік для чоловіків та 
жінок встановлюється у вісімнадцять років) (ст. 22 сімейного кодексу укра-
їни, далі – ск україни) [2]. Як правило, законодавство кожної окремої кра-
їни передбачає можливість зниження шлюбного віку або надання права на 
укладання шлюбу до досягнення шлюбного віку відповідним компетентним 
органом, і україна не є виключенням. стаття 23 ск україни встановлює, що 
за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може 
бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її 
інтересам. слід ураховувати, що схоже правило міститься й у конвенції ооН 
про згоду на взяття шлюбу, шлюбний вік і реєстрацію шлюбу від 07.11.1962 р. 
зобов’язує країн– учасниць вживати заходів щодо недопущення так званих 
«дитячих шлюбів». у статті 2 конвенція забороняє укладання шлюбу осо-
бою, яка не досягла мінімального шлюбного віку, крім випадків, коли ком-
петентний орган, враховуючи інтереси сторін та конкретні обставини, надає 
відповідний дозвіл [1]. 

2) волевиявлення осіб. взаємна згода осіб, які беруть шлюб, є умовою, 
що притаманна тим правовим системам, де шлюб вважається добровільним 
союзом чоловіка та жінки – законодавство держав «сім’ї континентального 
права». принцип добровільності шлюбу відображений у ст. 24 ск україни, 
в якій передбачено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка 
[2]. але в мусульманських державах згоду на шлюб дочки може давати 
батько проти її волі (пакистан, іран, лівія та ін.).

3) одношлюбність. умова, згідно з якою жінка та чоловік не можуть 
вступати у шлюб до припинення попереднього, встановлена у законодавстві 
тих держав, в яких шлюбно-сімейні відносини базуються на принципі моно-
гамії. Не виключенням є й україна. так, ст.25 ск україни передбачає прин-
цип моногамії та наголошує на тому, що жінка та чоловік можуть одночасно 
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перебувати лише в одному шлюбі. виключення складають країни мусуль-
манського права, де шлюби залишаються полігамними та встановлюється 
можливість для чоловіка укладати до чотирьох шлюбів. коран дозволяє 
і багатошлюбність, а іслам дозволяє чоловіку мати чотири дружини, але він 
може розлучитися з однією з них і одружитися ще раз [5, c.3]. 

4) відсутність родинних зв’язків між нареченими. відсутність відно-
син родинності та свояцтва між особами, які укладають шлюб, є важливою 
умовою укладення шлюбу в багатьох державах. у більшості з них заборо-
няються шлюби між родичами по прямій лінії, повнорідними та неповно-
рідними братами й сестрами, усиновителями та усиновленими. ця вимога 
знайшла своє відображення у ст. 26 ск україни. проте й щодо цієї умови 
в законодавстві деяких держав є певні особливості. Наприклад, у Франції 
допускаються шлюби між дядьками та племінницями, тітками та племінни-
ками, а у Швеції, разом із забороною шлюбів між певними родичами по 
прямій лінії, а також між повнорідними братами й сестрами допускається 
реєстрація шлюбу за наявності вагомих причин і за умови, що особи, які 
одружуються, виховувались у різних сім’ях [6].

до матеріальних умов застосовується особистий закон – lex personalis, 
який у різних країнах розуміється по-різному. так, у деяких країнах під lex 
personalis розуміють закон громадянства – lex patriae, в інших – закон міс-
ця проживання – lex domicilii. Що ж стосується україни, то Закон україни 
«про міжнародне приватне право» у ст.16 наголошує на тому, що особис-
тим законом фізичної особи вважається право держави, громадянином якої 
вона є [3]. 

Наступна група умов, які мають бути дотримані для визнання шлюбу 
дійсним, це формальні умови, тобто вимоги, які висуваються до процедури 
оформлення шлюбу, тобто стосуються форми укладання шлюбу [6].

Форма угоди визначається за законом місця її здійснення – locus regit actum 
чи за законом місця укладання шлюбу – lex loci celebrationis. Законодавство 
україни ж встановлює, що форма і порядок укладення шлюбу, ускладненого 
іноземним елементом, в україні визначаються правом україни[3].Шлюб може 
укладатися у різноманітних формах, у зв’язку з чим усі правові системи на 
сьогодні можна поділити на три групи. до першої належать держави, у яких 
шлюби укладаються виключно в цивільній формі (Франція, Швейцарія, бель-
гія тощо). до другої групи належать держави, шлюби у яких укладаються 
в релігійній формі (іран, ірак, ізраїль та інші). існує також третя група, до якої 
входять держави, шлюби у яких укладаються у змішаній формі, тобто особи 
вільно обирають державну реєстрацію чи релігійну форму укладання шлюбу 
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(австралія, англія, бразилія тощо). в україні визнається лише цивільна (дер-
жавна) форма реєстрації шлюбу, що також має бути врахована, при укладенні 
шлюбу з іноземним елементом [4, c.241].

отже, питання укладення шлюбу з іноземним елементом є актуальними 
сьогодні як з теоретичної, так і з практичної точки зору, адже, з огляду на 
поширення сучасних міграційних процесів, шлюбно-сімейні відносини 
з іноземним елементом стали доволі поширеними. для того аби громадяни-
ну україни та іноземцю укласти шлюб, який буде дійсним не лише в держа-
ві реєстрації, а й у державі громадянства сторін, варто дотриматись всіх 
законодавчих вимог, які визначають формальні та матеріальні умови укла-
дення та дійсності шлюбу.
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історія людства – це історія війн. англійський дослідник л. оппенгейм 
[1, с. 240] писав, що війна є зіткнення між двома або більшою кількістю 
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держав, здійснюване за допомогою застосування їх збройних сил, в цілях 
подолання один одного і примусу переможеного прийняти умови миру, ба-
жані переможцю. т. гоббс сприймав війну як природний стан суспільства 
[2, с. 163]. карл клаузевіц, у свою чергу, вважав, що війна є продовження 
політики іншими, насильницькими засобами [3, с. 169]. 

в юридичному аспекті терміни «право» і «війна» поєднані разом.
становлення основ права війни відбувалося паралельно на практиці та 

в теорії. На практиці право війни як система певних правил воюючих сторін 
було відоме здавна, існувало у звичаях, адже воюючі сторони ніколи не мали 
необмеженого права на свавілля проти суперника. З розвитком цивілізації, 
з утвердженням у державах поваги до людини воно поступово підкорялось 
певним узагальненим взаємоприйнятним правилам. так, паризька деклара-
ція про морську війну від 1856 року, женевська конвенція про покращення 
долі поранених і хворих у діючих арміях від 1864 року, петербурзька декла-
рація про скасування застосування вибухових і запалювальних куль від 
1868 року, гаазька конвенція (далі конвенція) про закони і звичаї війни від 
1907 року – це перші міжнародно-правові акти, які згодом склали основи 
міжнародного гуманітарного права.

одночасно з терміном «війна» формувався і найбільш значимий по-
казник класичного міжнародно-правового розуміння терміну «війна», – 
інститут оголошення війни. проте, з прийняттям конвенції, відповідна 
норма стала договірною. так, згідно зі ст. 1 конвенції договірні держави 
визнають, що військові дії не повинні починатися без попереднього і по-
передження, яке матиме форму оголошення війни або форму ультиматуму 
з умовним оголошенням війни. також термін «війна» знайшов своє відо-
браження у женевському протоколі про заборону застосування на війні 
задушливих, отруйних, та інших подібних газів, і бактеріологічних засобів 
1925 році.

разом з актом оголошення війни виділяються такі найбільш поширені 
та відомі ознаки війни як розрив дипломатичних, консульських, торговель-
них, економічних, культурних та інших відносин між сторонами, припи-
нення дії будь – яких договорів мирного часу, крім тих, які регулюють 
ведення бойових дій, або укладених спеціально на випадок війни встанов-
лення спеціального правового режиму часткового обмеження прав людини 
та інші.

початок війни – це момент фактичного відкриття воєнних дій або фор-
мального оголошення війни, навіть якщо за цим практично не почалися 
воєнні дії. Незважаючи на те, що оголошення війни здійснено відповідно до 
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конвенції, така війна не перестає бути агресивною. у той же час потрібно 
зазначити, що вимога про оголошення війни не стосується національно-ви-
звольних та громадянських війн. вони, як правило, починаються з повстан-
ня проти існуючого політичного режиму, колонізатора чи окупанта. 

війна призводить до якісної зміни стану суспільства, оскільки багато 
державних інститутів починають виконувати специфічні функції, зумовлені 
саме війною. у наслідок цього життя суспільства, економіка перебудовуєть-
ся для забезпечення перемоги над ворогом.

в сучасному світі завдяки глобалізації з’являється все більше стимулів 
не вступати у війну, бо в багатьох відношеннях сучасна війна коштує до-
рожче, ніж у будь-яку попередню історичну епоху. також сучасні умови 
глобалізації надали підстави заперечувати саму необхідність існування такої 
категорії, як державний суверенітет. 

концепція державного суверенітету виходить із незалежності держави 
в зовнішніх і верховенства у внутрішніх справах. За М. і. палієнком понят-
тя суверенітету є центральним у визначенні поняття держави, суверенітет 
відображає відносини влади між людьми в суспільстві та між суспільствами. 
суверенітет характеризує юридичну природу державного владарювання і є 
тим необхідним критерієм, який дає можливість відрізнити державу від ін-
ших публічно-правових союзів [4, с. 591]. слід зазначити, що, навіть така 
інституція, як ооН – опорна конструкція міжнародної системи колективної 
безпеки – не може стати на заваді праву війни, бо суверенітет певною мірою 
цього не дозволяє. суверенітет фактично може виступати універсальним 
прикриттям різних зловживань із боку держави.

Необхідно підкреслити, що на сучасному етапі розвитку цивілізації 
право на війну зумовлене як державним суверенітетом, так і власне правом 
на мир, яке не можна вважати природним та традиційним. Загальна тенден-
ція історичного розвитку людства демонструє намагання обмежити право 
на війну засобами як міжнародного, так національного права. сучасні по-
треби обумовлюють необхідність подальшого розвитку правових основ 
всілякого обмеження будь-яких концептів, що виправдовують застосування 
сили та втручання у внутрішні справи держав, а також непоширення доктрин 
міжнародних гуманітарних інтервенцій.

отже, проблематика питання права на війну є багатогранною та склада-
ється з багатьох факторів, що виникли історично, і які вплинули на сучасну 
концепцію міжнародних відносин. Не можна не погодитись, що війна є яви-
щем природним, але таким, якого треба уникати. для цього необхідні бути 
створені ефективні механізми та інструменті правового регулювання.



315

література
1. оппенгейм л. Международное право. – М., 1949. –том 2.
2. гоббс т. левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного 

и гражданского/томас гоббс. – Москва: Мысль, 2001.
3. ермишин о. Золотой фонд мудрости. – М.: просвещение, 2006. 
4. палиенко Н. и. суверенитет. историческое развитие идеи суверенитета 

и ее правовое значение/Н. и. палиенко. – Ярославль: тип. губ. правл., 1903.

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

Ю. і. данелюк1

глобАльні міжнАродно-прАвові нАслідки 
конФлікту в укрАЇні

розв’язання конфлікту – це спільна діяльність його учасників, спрямо-
вана на припинення протидії та на вирішення проблеми, що призвела до 
зіткнення. розв’язання конфлікту передбачає активність обох сторін з метою 
перетворення умов, у яких вони взаємодіють, задля усунення причин кон-
флікту. для розв’язання конфлікту необхідна зміна самих опонентів (чи хоча 
б одного з них), позицій, які вони відстоювали у конфлікті. часто розв’язання 
конфлікту ґрунтується на зміні ставлення опонентів до його об’єкта чи один 
до одного.

5 грудня 1994 р. між україною, російською Федерацією,сполученим 
королівством великої британії та північної ірландії і сполученими Штатами 
америки був підписаний та набрав чинності Меморандум про гарантії без-
пеки у зв’язку з приєднанням україни до договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї [1], за яким всі вище згадані держави беруть на себе зобов’язання 
утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної ці-
лісності чи політичної незалежності україни, і що ніяка їхня зброя ніколи не 
буде використовуватися проти україни, крім цілей самооборони або будь-яким 
іншим чином згідно зі статутом організації об’єднаних Націй. 

прем’єр-міністр великої британії д. камерон дуже чітко відкинув вій-
ськовий варіант вирішення російсько-українського конфлікту. його риторика 

1  студент 4 курсу інституту прокуратури і кримінальної юстиції Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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така, що усі сторони повинні виявити конструктивну позицію в діалозі з вла-
дою україни та дотримувалися зобов’язань, взятих на себе в рамках Мінських 
та інших домовленостей. російська Федерація несе особливу відповідальність. 
велика британія й надалі відіграватиме активну роль у зусиллях, спрямованих 
на досягнення дипломатичного вирішення, тісно співпрацюючи з урядом 
україни, Європейським союзом та іншими міжнародними партнерами.

серед глобальних викликів російсько-українського конфлікту насамперед 
є: руйнування регіональної і глобальної систем безпеки, зростання ймовірності 
застосування сили у вирішенні спорів між державами, створення чергового 
«замороженого» конфлікту в Європі. З такими думками важко не погодитися. 
анексія криму та військова експансія російської Федерації на сході україни 
кардинально змінили ситуацію на європейському континенті та у всьому світі. 
україна, по суті, стала плацдармом протистояння Захід-росія, яке дедалі погли-
блюється. глобальна (ооН) та європейська (обсЄ) системи безпеки виявилися 
неспроможними адекватно та ефективно реагувати на агресію рФ. головний 
механізм світового співтовариства,що займається питаннями урегулювання та 
недопущенням виникнення конфліктів, – рада безпеки ооН – заблокована росі-
єю. обсЄ не має ефективних механізмів урегулювання російсько-українського 
конфлікту. досвід грузинської війни не став у пригоді.

відповідно до пункту 3 статті 2 статуту ооН усі члени організації 
об’єднаних Націй вирішують свої міжнародні спори мирними засобами 
таким чином, щоб не піддавати загрозі міжнародний мир і безпеку, і спра-
ведливість. На фоні сьогоднішніх тенденцій зростає ймовірність застосу-
вання сили у вирішенні інших міжнародних спорів між державами, що 
є результатом неспроможності світового товариства ефективно відреагувати 
на агресію як того вимагають норми міжнародного права[2, ст. 2].

у доповіді «глобальні тенденції розвитку людства до 2015 року», під-
готовленій Національним комітетом з розвідки (сШа), зокрема, зазначаєть-
ся: «З 1945 року кількість країн зросла більш як утричі, а з 1990 – го – на 
20 %, до 2015 року цей процес уповільниться. він відбуватиметься в резуль-
таті колонізації, яка триває, а також через релігійно-етнічні конфлікти, що 
призводять до розколу держав. така ситуація найімовірніша в країнах аф-
рики на південь від сахари, в центральній азії та індонезії. у деяких ви-
падках нові держави можуть виникати внаслідок діяльності сепаратистських 
рухів, які дестабілізують ситуацію в країнах, де меншини спочатку не праг-
нули відділення»[3]. 

проте сепаратизм як явище став актуальним не лише в країнах близь-
кого й середнього сходу та африки. це стосується також країн Європи та 
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сШа. різниця лише у методах досягнення цілей. історія появи на карті 
світу незалежного косова та досвід його подальшого існування вкотре свід-
чать, що право націй на самовизначення й принцип територіальної ціліснос-
ті держави – поняття, які, з погляду міжнародного права, мало сумісні. Зараз, 
на фоні протистояння у нашій країні, може посилитись розвиток сепаратиз-
му в інших регіонах світу. такі приклади ми вже мали можливість спостері-
гати у сполученому королівстві та іспанії. 

отже, можна визнати необхідність усвідомлення та визначення дій сві-
тового співтовариства щодо вирішення конфлікту в україні як недостатньо 
ефективними. Необхідно сформувати нову філософію двосторонніх відносин 
з метою протистояння російському впливу у різноманітних сферах суспіль-
них відносин.
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А. л. демиденко1

основні нормАтивні Акти рАди Європи у 
сФері ЗАХисту прАв лЮдини

права людини – це соціальна спроможність людини вільно діяти, само-
стійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення своїх різно-

1 студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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бічних матеріальних та духовних потреб шляхом користування певними 
соціальними благами в межах, визначених законодавчими актами [1, c. 19].

Захист прав людини є одним з головних завдань міжнародної спільноти. 
тому в цій галузі існує близько 300 декларацій, конвенцій, хартій, у різний 
час створених і визначених світовим співтовариством. 

цей процес набув особливої інтенсивності після закінчення другої сві-
тової війни, створення організації об’єднаних Націй, інших демократичних 
міжнародних інституцій. і нині одним з найважливіших міжнародних актів 
із захисту прав людини й громадянина є Загальна декларація прав людини 
[2,c. 63]. Якщо ж вести мову про нормативне закріплення прав та свобод 
людини в рамках ради Європи, то найпершим та найважливішим норматив-
ним актом ради Європи є її статут. у даному нормативно-правовому акті 
визначені правила, за якими живе світове співтовариство та принципи між-
державного спілкування.

відповідно до статуту, метою ради Європи є досягнення більшого єд-
нанням із її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, 
які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння їхньому економічному та 
соціальному прогресу. ця мета досягається за допомогою органів ради шля-
хом обговорення питань, що становлять спільний інтерес, шляхом укладан-
ня угод та здійснення спільних заходів в економічній, соціальній, культурній, 
науковій, правовій та адміністративній галузях, а також у галузі захисту та 
збереження і подальшого здійснення прав людини і основних свобод. 

також відповідно до статті 3 статуту ради Європи, кожний член ради 
Європи обов’язково повинен визнати принципи верховенства права та здій-
снення прав людини і основних свобод всіма особами, які знаходяться під 
його юрисдикцією, а також повинен відверто та ефективно співробітничати 
в досягненні мети ради [3].

серед основних документів ради Європи потрібно назвати такий, як 
конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, що була при-
йнята 4 листопада 1950 року в римі відповідно до Загальної декларації прав 
людини з метою додержання країнами-підписантами (членами ради Євро-
пи) та забезпечення на своїй території прав та основоположних свобод лю-
дини. Зазначений документ був ратифікований україною лише 17 липня 
1997 року, а набув чинності 11вересня 1997 року. Не дивлячись на застере-
ження, у цьому випадку україна визнала юрисдикцію Європейського суду 
з прав людини, який на сьогодні є реально діючим механізмом захисту прав 
декларованих Європейською конвенцією про захист прав людини та осно-
вних свобод [4, c. 128].
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конвенція про захист прав людини і основоположних свобод займає 
центральне місце в системі правових актів, прийнятих радою Європи. 

конвенція про захист прав людини і основоположних свобод передбачає 
низку юридичних гарантій: зобов’язання поважати права людини (ст. 1); 
право на справедливий судовий розгляд (ст. 6); право на ефективний засіб 
правового захисту (ст. 13); заборона зловживання правами (ст. 17); можли-
вість направлення запитів генеральним секретарем ради Європи щодо на-
лежного виконання положень конвенції (ст. 52). конвенція передбачає для 
забезпечення додержання договірними сторонами їхніх зобов’язань за 
конвенцією та протоколами до неї створення Європейського суду з прав 
людини, який функціонує на постійній основі (ст. 19) [5, c. 68].

слід відмітити, що конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод є одним із небагатьох міжнародних актів, що не тільки описує права 
людини, а ще й встановлює відповідну систему для їх захисту. тому велика 
цінність конвенції пояснюється не стільки фіксацією наявних у ній прав та 
свобод, а скільки регулюванням механізму для їх імплементації в державах-
учасницях, сутність якого полягає у функціонування на європейському про-
сторі унікального судового органу – Європейського суду з прав людини. 

юрисдикція суду поширюється на всі справи, які стосуються тлумачен-
ня і застосування конвенції. суд може не лише приймати рішення про те, 
чи відбулося порушення конвенції, він може також призначати відшкоду-
вання за завдану шкоду.

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних сво-
бод є обов’язковим для виконання договором для високих договірних 
сторін, який встановлює систему контролю за здійсненням прав людини.

конвенція – це також і унікальна система, що виступає в якості так зва-
ного «міжнародного загального права» і функціонує в режимі прийнятності 
та незалежності. про неї можна говорити як про систему загального права 
в тому сенсі, що вона розвивається завдяки створюваному судом прецедент-
ному праву.

конвенція про захист прав людини і основоположних свобод складається 
з декількох розділів. до конвенції були прийняті протоколи №№ 1, 4, 6, 7, 12. 
Необхідність в додаткових протоколах обумовлювалася необхідністю роз-
ширення прав, які не включені до конвенції, міжнародними функціями членів 
Європейської комісії з прав людини та Європейського суду, необхідністю 
забезпечити їх незалежність при здійсненні ними своїх повноважень. Напри-
клад, в протоколі № 1 закріплені деякі права і свободи, які не включені до роз-
ділу 1 конвенції – право на вільне володіння своїм майном, право на освіту, 
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право на вільні вибори. протокол № 4 також гарантує деякі права і свободи, 
що не включені до конвенції – заборона ув’язнення за борг, свобода пересу-
вання, заборона вислання громадян та заборона колективного вислання іно-
земців. протоколом № 6 було скасовано смертну кару. в протоколі № 7 за-
кріплено процедурні гарантії, що стосуються вислання іноземців, право на 
оскарження в кримінальних справах, відшкодування в разі незаконного за-
судження. в протоколі № 12 закріплено заборону дискримінації[6].

великі повноваження у сфері реалізації наданих конвенцією прав по-
кладені на комітет міністрів ради Європи[7, с. 206–210].

головним положенням, яке регулює повноваження комітету міністрів 
з нагляду, є доповнення протоколом № 14 ст. 46 конвенції, в п. 1 якої вказу-
ється: «високі договірні сторони зобов’язуються виконувати остаточне 
рішення суду з будь-яких справ, в яких вони є сторонами. остаточне рішен-
ня суду направляється до комітету міністрів ради Європи, який здійснює 
нагляд за його виконанням» [8, с. 130].

також хотіла б акцентували увагу на такому важливому документі ради 
Європи як Європейська соціальна хартія. разом з Європейською конвенцією 
про захист прав людини та основоположних свобод, Європейська соціальна 
хартія становить основу системи захисту прав людини ради Європи.

Як вказується у преамбулі даної хартії,документ було прийнято»для 
збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є спільним надбан-
ням держав-членів,а також сприяння їхньому економічному та соціальному 
прогресу, зокрема, шляхом збереження та подальшого здійснення прав лю-
дини та основних свобод» [9].

Європейська соціальна хартія – це договір ради Європи, що є продо-
вженням Європейської конвенції прав людини у сфері економічних та со-
ціальних прав. вона була прийнята у 1961 році та переглянута у 1996 році. 
хартія охоплює повний спектр прав, які включають право на житло, охоро-
ну здоров’я, на працю, соціальний захист, вільний рух осіб та недискримі-
націю. вона створює механізм контролю, який ґрунтується на системі ко-
лективних скарг та національних звітів, які гарантують повагу цих прав 
державами –сторонами хартії. 

На сьогоднішній день всі 47 держав-членів ради Європи підписали 
хартію, 29 – ратифікували переглянуту хартію, серед них і україна, і тільки 
13 країн все ще зберігають свої зобов’язання за хартією в редакції 1961р. 
такий розвиток можна оцінювати як позитивний, який дозволяє припустити 
широке суспільне розуміння у державах-членах важливості соціальних прав 
для функціонування та розвитку наших суспільств [10, c. 2].
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Європейська соціальна хартія є унікальним сучасним договором не 
тільки за обсягом закріплених соціальних та економічних прав, але й за 
впровадженим контрольним механізмом, у рамках якого передбачено дві 
основні процедури: загальна для всіх учасників – розгляд доповідей держав 
та факультативна – розгляд колективних скарг, учасниками якої є 27 держав. 
За результатом розгляду доповідей держав можуть бути прийняті висновки 
Європейським комітетом з соціальних прав. у випадках бездіяльності держав 
щодо прийнятих негативних висновків комітет Міністрів може приймати 
рекомендації, вказуючи на встановлені комітетом з соціальних прав невід-
повідності національного законодавства чи практики положенням хартії. За 
результатами розгляду колективних скарг Європейський комітет з соціальних 
прав може виносити рішення по суті, а комітет Міністрів у резолюції реко-
мендувати державі-відповідачу привести своє законодавство та/чи практику 
у відповідність з положеннями хартії [11, c. 78; 12, с. 249–251].

отже, хотілось би підсумувати, що конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод та Європейська соціальна хартія, прийняті радою 
Європи, є унікальними документами, які, по-перше, встановлюють перелік 
прав та свобод людини та громадянина, а по-друге, запроваджують дієвий 
механізм їх реалізації та відповідальність держав у разі їх порушення.
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к. в. дзюба1

прАвонАступниЦтво Активів тА боргів срср 
длЯ укрАЇни тА росіЇ 

правонаступництво держав – це галузь, у якій багато прогалин і спірних 
ситуацій, що пояснюється двозначністю практики держав, що часом ґрун-
тується на спеціальних угодах і різних нормах, що існують незалежно від 
категорії правонаступництва держав. крім того, аналіз сучасних вітчизня-
них, російських і західних досліджень правонаступництва держав свідчить 
про те, що на сьогодні, на жаль, відсутні комплексні дослідження цього 
міжнародно-правового інституту і історично-правового явища, які б охопи-
ли, з одного боку, сучасні теоретичні концепції в сфері правонаступництва, 
а, з іншого, – практику вирішення окремих питань, що постають внаслідок 

1 студентка 4 курсу Факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної 
служби україни Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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правонаступництва. 
а отже, у сучасному міжнародному праві існує певна проблема, пов’язана 

з питанням правонаступництва держав у зв’язку з припиненням існування 
певної держави, насамперед це стосується розпаду срср. це питання досі 
не є остаточно врегульованим, що і обумовлює актуальність обраної теми, 
бо від ефективності регулювання цього процесу безпосередньо залежить 
стабільність міжнародного правопорядку.

Значну увагу дослідженню питання правонаступництва держав приді-
лили як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, зокрема галан в. о. [1], Ноговіци-
на ю. о. [2], Мельник а. Я. [3], перевезенцев о. ю. [4], пронюк Н. в. [5], 
кополович в. [6], кучеренко в., патлай М. [7] та інші. проте основним 
джерелом дослідження цієї тематики залишаються міжнародні договори, 
або правонаступництво загалом. 

аналіз процесу правонаступництва україни та росії в сфері боргів та 
активів срср після припинення його існування, його наслідків та проблем.

під правонаступництвом як правовою категорією розуміють перехід 
прав та обов’язків одного суб’єкта до іншого у встановлених правом ви-
падках і відповідно до правових приписів. З погляду міжнародного права, 
правонаступництво держав – це перехід прав та обов’язків однієї держави 
до іншої в результаті настання певних подій. іншими словами, правонаступ-
ництво держав виникає у тому разі, якщо відбувається остаточна і безпо-
воротна заміна суверенітету однієї держави над тією або іншою територією 
суверенітетом іншої держави [5].

На основі дослідження загальних особливостей інституту правонаступ-
ництва доведено, що правонаступництво можна розглядати як своєрідну 
міжнародно-правову гарантію, що забезпечує сталість міжнародних відносин 
у процесі заміни одних держав – суб’єктів міжнародного права іншими. 
підтвердженням ефективності такої гарантії виступає той факт, що міжна-
родне правонаступництво держав постійно зазнає змін, пов’язаних із про-
гресивним розвитком міжнародного права, і на сьогодні регулюється не 
тільки нормами звичаєвого права, а й відповідними міжнародно-правовими 
кодифікованими актами – віденською конвенцією про правонаступництво 
держав щодо договорів 1978 р. та віденською конвенцією про правонаступ-
ництво держав щодо державної власності, державних архівів і державних 
боргів 1983 р. [6].

сучасному міжнародному праву відомі різні сфери регулювання право-
наступництва, наприклад, щодо договорів, державної власності, боргів, 
державних архівів і так далі. 
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питання про правонаступництво стосовно договорів союзу рср, дер-
жавної власності, державних архівів і державних боргів срср виступає 
в якості одного з найважливіших наслідків припинення існування радян-
ського союзу. Не зважаючи на те, що визнано, що держави-учасниці сНд 
є правонаступницями прав і зобов’язань колишнього союзу рср, є певна 
проблема, пов’язана з питанням правонаступництва держав та створенням 
на його території 15 нових суверенних держав. ця проблема переважно по-
лягає у тому, що це питання досі не є остаточно врегульованим, зокрема 
з причин трьох різних підходів до його вирішення (російської Федерації, 
країн балтики та решти колишніх республік).

очевидність розпаду союзу рср сприяла тому, що, не чекаючи офіцій-
ного оголошення про припинення існування держави, основними кредито-
рами була проведена у 1991 р. Московська зустріч на рівні глав держав, її 
учасниками стали потенційна держава попередник (срср), потенційні 
держави-спадкоємці (республіки) та країни, які були кредиторами срср. 
останні були заінтересовані в тому, щоб зобов’язання радянського союзу 
по зовнішніх боргах перейшли до держав- наступників, які мали в повному 
обсязі гарантувати їх виконання [8]. результатом Московської зустрічі було 
підписання сторонами Меморандуму про взаєморозуміння щодо боргу іно-
земним кредиторам срср та його правонаступників від 28 жовтня 1991 
й комюніке від 24 листопада 1991 р., в яких були викладені взаємні 
зобов’язання учасників зустрічі [7]. Меморандум містив основний принцип 
подальшої виплати зовнішнього боргу срср його спадкоємцями –принцип 
солідарної відповідальності. сторони оголосили себе такими, що солідарно 
відповідають за борг без шкоди для первісних контрактів. солідарна відпо-
відальність держав спадкоємців у даному випадку означала: якщо одна 
держава-спадкоємець виявить, що не в змозі виплачувати свою частку бор-
гу, то інші партнери по Мемандуму повинні взяти на себе зобов’язання 
у частині, що приходиться на частку україни. сторонами передбачено, що 
ця домовленість діятиме до укладення окремої двосторонньої угоди, яку 
сторони повинні були підписати до 31 грудня 1992 р. [9]. там же обумов-
лювалося: якщо така угода не буде підписана в зазначений термін, кожна зі 
сторін вправі буде заявити, що вона не зв’язана положеннями протоколу. 
На виконання цієї угоди російська сторона зобов’язувалася надати україні 
повну інформацію про всі активи й боргові зобов’язання колишнього со-
юзу, а також їхніх рухах, починаючи з грудня 1991 р. однак указаної інфор-
мації надано не було, і тому згаданої угоди не було укладено. україна від-
мовилася від передачі росії прав і функцій на управління українською час-
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тиною зовнішнього боргу та фінансових активів срср, заявивши, що вона 
бере на себе виплату відповідної частини цього боргу. юридично це поло-
ження було закріплено в протоколі від 16 січня 1993 р., де відзначалося, що 
росія й украї на будуть окремо відповідальні у відповідних частках за об-
слуговування зовнішнього боргу срср [8].

Ще одним кроком у врегулюванні цієї проблеми стало підписан-
ня4 грудня 1991 р. договору про правонаступництво щодо зовнішнього 
державного боргу і активів союзу рср. договір підписали 15 республік та 
срср як держава – попередниця. у ньому було взято до уваги принципи 
міжнародного права та положення віденської конвенції про правонаступ-
ництво держав щодо державного майна, державних архівів та державних 
боргів 1983 р. у цьому договорі зокрема зазначалось, що частка кожної 
з держав – правонаступниць у загальній сумі боргу та активів, яка визна-
чається з урахуванням виробленого національного прибутку, експорту, 
імпорту, та чисельності населення у 80–90 – х рр. [6]. Згідно з договором 
про правонаступництво щодо державного боргу та активів колишнього 
срср від 4 грудня 1991 року, україна взяла на себе зобов’язання обслуго-
вувати 16,37 % сукупного зовнішнього боргу союзу рср та прийняла 
права власності на такі ж відсотки його активів. договір набув чинності 
з моменту його підписання. 

в розвиток процесу розподілу активів і пасивів колишнього срср були 
підписані наступні документи, в яких підтверджені і закріплені права укра-
їни на відповідну частину активів і пасивів колишнього срср:

1. угода між україною та рФ про подальший розвиток міждержавних 
відносин вид 23 червня 1992 р. (м. дагомис), яка набула чинності з моменту 
підписання;

2. угода між главами держав сНд про розподіл всієї власності срср 
за кордоном від 6 липня 1992 р. (м. Москва);

3. угода між урядом україни та урядом рФ про реалізацію права на 
закордонну власність колишнього срср від 3 серпня 1992 року (м. Ялта), 
яка також набула чинності з моменту підписання;

4. угода між україною та рФ про врегулювання питань правонаступ-
ництва щодо зовнішнього боргу та активів колишнього срср від9 грудня 
1994 року(так званий»нульовий варіант») [10].

відповідно до дагомиської угоди між рФ і україною про подальших роз-
виток міждержавних відносин від 23 червня 1992 р. та Ялтинської угоди між 
україною і рФ про реалізацію прав на закордонну власність колишнього 
союзу рср від 3 серпня 1992 p., обидві сторони парафували угоду про пе-
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редачу україні об’єктів зарубіжної власності для дипломатичних і консуль-
ських потреб у 36 країнах 23 червня 1993 р. [11].

у результаті багаточисельних двосторонніх і багатосторонніх перемовин 
та укладених угод між державами сНд росія остаточно вирішила це питан-
ня для себе в односторонньому порядку. відповідно до указу президента 
російської Федерації «про державну власність колишнього союзу рср за 
кордоном» від 8 лютого 1993 р. російська Федерація як держава – продо-
вжувач союзу рср перебрала на себе всі права на нерухому і рухому влас-
ність колишнього срср, що розташована за кордоном, а також виконання 
усіх зобов’язань, пов’язаних із використанням цієї власності. такими діями 
російська Федерація порушила норми міжнародного права, а точніше права 
інших держав – суб’єктів колишнього срср, чим були перекреслені всі по-
передні домовленості щодо розподілу власності колишнього срср [6].

Згодом було укладено ще ряд двосторонніх угод між колишніми респу-
бліками союзу рср з питань нерухомості та боргів. так, 9 грудня 1994 р. 
уряди росії та україни підписали угоду, яка отримала неформальну назву 
«нульовий варіант», за умовами якої російська Федерація визначалася право-
наступницею колишнього срср по зовнішньому боргу й активах, включа-
ючи і закордонну власність, а також брала на себе зобов’язання виплатити 
частку зовнішнього боргу україни, проте україна одночасно передавала 
російській Федерації і свою частку активів колишнього союзу рср. За тлу-
маченням верховної ради україни ця угода набуде чинності тільки за умов:

– погашення рФ заборгованості колишнього Зовнішекономбанку срср 
перед резидентами україни;

– укладення та набуття чинності міжурядової угоди про принципи ре-
структуризації заборгованості україни з державних кредитів, наданих рФ;

– нотифікації українською стороною ратифікації рФ угоди про взаємне 
визначення прав і врегулювання відносин власності від 15 січня 1993 p.;

– розподілу та повернення рФ належної україні частки активів та па-
сивів колишнього держбанку срср;

– виконання рФ своїх зобов’язань щодо забезпечення вступу україни 
у права власника об’єктами власності колишнього срср (відповідно до угод 
від 23 червня 1992 р. та від 3 серпня 1992 p.);

– підписання і набуття чинності угоди про оцінку та розподіл алмазно-
го фонду та оцінку, розподіл або грошову компенсацію золотого запасу ко-
лишнього срср станом на 1 грудня 1991 р. згідно з частками, передбачени-
ми договором про правонаступництво (4 грудня 1991 p.), і фактичне повер-
нення їх україні;
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– підписання та набуття чинності угоди про повернення в україну цін-
ностей, які є національним надбанням українського народу, за переліком;

– застосування рФ режиму вільної торгівлі у відносинах з україною 
[11].

На сьогодні зазначена вище угода не ратифікована верховною радою 
україни – бо український парламент двічі – у 1997 і 2009 роках – відмовився 
її ратифікувати. Згідно з постановою «про порядок ратифікації угоди між 
україною і російською Федерацією про врегулювання питань правонаступ-
ності по зовнішньому державному боргу й активах колишнього срср» верхо-
вної ради київ виставив Москві низку умов . серед них отримання повної 
інформації про стан золотого запасу, алмазного фонду та балансів банків ко-
лишнього срср на 1 грудня 1991 року, а також балансової та ринкової вартос-
ті власності колишнього срср за кордоном із міжнародним аудитом. 

оскільки угода про «нульовий варіант» не набула чинності, україна до 
теперішнього часу розглядає укладені угоди з питань розподілу закордонної 
власності срср чинними і такими, що підлягають виконанню сторонами 
[12]. слід зазначити, що у 2008 році прем’єр – міністр україни юлія тим-
ошенко зробила деякі кроки в цьому питанні, шляхом підписання постано-
ви кабінету Міністрів від 9 січня 2008 р. № 1 «про виплату в 2008 році 
громадянам україни компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, 
вкладених до 2 січня 1992 р. в установи ощадного банку срср та держав-
ного страхування срср, що діяли на території україни, та облігації держав-
ної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські 
зобов’язання срср і сертифікати ощадного банку срср, придбані на тери-
торії української рср». але і далі ці питання не втрачали своєї актуальнос-
ті. Як підтвердження цього факту, в 2014 році Яценюк арсеній петрович 
зазначив, що «розділ майна радянського союзу фактично не завершений 
і україна має легітимні і законні претензії щодо росії на те майно, яке росія 
незаконно залишила за собою». після чого, доручив міністерству закордон-
них справ підготувати правову позицію щодо захисту національних інтер-
есів країни при розділі коштів і майна колишнього срср [13]. Зі свого боку, 
росія вважає питання врегульованим і неодноразово заявляла, що не має 
наміру вести переговори з україною щодо боргів та активів, посилаючись, 
зокрема, на факт укладення угоди у грудні 1994 року [12].

відповідно до зазначеного матеріалу можна впевнено зробити висновок, 
що це питання залишається відкритим і досі чекає на правове вирішення. 

територіальні зміни в державі, виникнення та зникнення держав – яви-
ще не повсякденне, але періодичне. тому проблема правонаступництва, 
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зокрема україни, є актуальною не лише в контексті науки міжнародного 
права, але й у контексті забезпечення національних інтересів держави. такі 
питання, як визначення позиції україни щодо ратифікації угоди за «нульовим 
варіантом», визнання прав україни на частку власності колишнього срср 
за кордоном та нерухомої власності, розташованої на території інших ко-
лишніх радянських республік, виплата та обслуговування української част-
ки державного боргу колишнього срср, врегулювання територіальних пи-
тань з російською Федерацією і румунією, повернення валютних вкладів 
українських юридичних осіб з рахунків у Зовнішекономбанку – усі ці та інші 
питання потребують вирішення, яке б ґрунтувалось на нормах міжнародно-
го права і враховувало інтереси україни [2].
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к. п. діденко1

проблеми коліЗіЙного регулЮвАннЯ 
шлЮбно-сімеЙниХ відносин 

в міжнАродному привАтному прАві

одним із чинників розвитку міжнародного приватного права є процес 
міграції, який сприяє поширенню приватних відносин ускладнених інозем-
ним елементом. останнім часом, значно зросла кількість шлюбів, що укла-
даються з іноземцями, саме тому актуальності набувають ряд питань, які 
стосуються регулювання міжнародного укладання та розірвання шлюбу, 
особистих майнових та немайнових відносини подружжя, відносини членів 
сім’ї, батьків та дітей, міждержавного усиновлення та ін.

питаннями шлюбно-сімейних відносин займалися такі вчені-теоретики, 
як зокрема: М. М. богуславський, а. о. гетьман-павлова, г. к. дмитрієва, 
в. Я. калакура, в. і. кисіль, а. л. Маковський, о. о. Мережко, г. с. Фединяк, 
Я. М. Шевченко та ін. 

сімейне право різних держав ґрунтується на правилах Загальної декла-
рації прав людини, що проголошує право чоловіків та жінок, які досягли 

1 студентка 5 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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повноліття, брати шлюб та засновувати сім’ю[1]. Законодавство майже всіх 
країн гарантує право на шлюб, проте регулювання шлюбно-сімейних від-
носини у цих країнах,може бути досить таки специфічним та мати значні 
відмінності. в таких ситуаціях кожний із правопорядків буде претендувати 
на врегулювання одних і тих же відносин, якщо вони ускладнені іноземним 
елементом. Як наслідок, виникає необхідність використання колізійних норм, 
що визначають, право якої країни буде застосовуватися в регулюванні сімей-
них відносин. уніфікація матеріальних норм у цій сфері – досить проблема-
тична. Законодавство більшості країн встановлює норми, які передбачають 
матеріальні умови для осіб, що вступають в шлюб, проте зміст таких умов 
може відрізнятися.

існують розбіжності щодо вікового цензу, різностатевості, наявність 
прямого споріднення, реєстрація шлюбу між усиновителем та усиновленим, 
заборона шлюбу з людьми іншого віросповідання, тимчасова заборона на 
шлюб «жалобний строк», для того щоб укласти новий шлюб необхідно розі-
рвати попередній та ін.. Наприклад, для україни умовою є взаємна згода 
чоловіка та жінки і досягнення ними шлюбного віку (18 років), в деяких 
мусульманських країнах шлюбний вік становить 16 років та й взаємна згода 
не завжди потрібна. в австралії шлюбний вік складає для жінок 16 років 
і 18 років для чоловіків, у Франції – 15 років для жінок і 18 років для чоло-
віків, в англії – 16 років для жінок і чоловіків, у російській Федерації – 
18 років – для чоловіків і для жінок. у Швейцарії шлюбний вік складає для 
чоловіків 20 років і18 років для жінок. Законодавство більшості зарубіжних 
країн, як і українське, передбачає можливість зниження шлюбного віку або 
надання відповідним компетентним органам права на укладення шлюбу до 
його досягнення[3, с.544].відсутність одноманітності в змісті таких умов 
породжує суперечності, а в наслідок і так звані «кульгаючи шлюби та роз-
лучення», які в одній державі визнаються, а в іншій – ні. така ситуація 
обумовлюється колізійною проблемою, яку важко вирішити.

сімейні відносини в україні регулюються відповідно сімейним кодексом 
(далі – ск) від 10.01.2002 р. та Законом україни «про міжнародне приватне 
право» (далі – Зу «про Мпп»)від 23.06.2005р. регулює сімейні відносини 
з іноземним елементом. положення іі розділ «колізійні норми щодо право-
вого статусу фізичних та юридичних осіб» стосуються особистого закону 
фізичної особи, як учасника сімейних відносин, її правосуб’єктності, осо-
бисті немайнові права, опіка та піклування, реєстрації актів цивільного 
стану громадян україни за її межами. проте поза сферою уваги закону за-
лишився ряд інших інститутів сімейного права: сімейних договорів, осо-
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бистих немайнових прав та обов’язків подружжя, батьків і дітей, інших 
членів сім’ї та родичів, невизначена доля дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. тобто існує низка спірних питань, які потребують 
врегулювання. На думку а. л. Маковського, видання єдиного комплексного 
закону дозволило відразу усунути прогалини в цивільному, сімейному і ци-
вільно– процесуальному законодавстві і зручно зібрати «під однією обкла-
динкою» всі основні законодавчі норми, розраховані на відносини цивіль-
ного права, ускладнені іноземним елементом [5, с. 62].

існує необхідність пошуку варіантів подолання розбіжностей в шлюбно-
сімейних відносинах. Засобом вирішення таких проблем – є міжнародні 
договори:конвенція про компетенцію та застосовуване право стосовно за-
хисту неповнолітніх (1961 р.); конвенція про укладання шлюбу і визнання 
його недійсним (1978 р.); конвенція про захист дітей і співробітництво 
в сфері міжнародного усиновлення (удочеріння) (1993 р.); конвенція про 
визнання розлучень та рішень про роздільне проживання подружжя (1970 р.). 
Європейська конвенція про усиновлення дітей 2008 р.; Європейська конвен-
ція про репатріацію неповнолітніх (1970 р.); Європейська конвенція про 
правовий статус позашлюбних дітей (1975 р.) та ін.

Значний вплив на формування системи колізійних норм мають колізійні 
принципи, саме вони вказують правопорядок якої країни буду застосовува-
тись. На думку М. в. антокольської «сама мета створення колізійних норм 
полягає в тому, що вони повинні застосовуватися тільки у випадку відсут-
ності міжнародної конвенції або двосторонньої угоди»[4, с.360].до колізій-
них принципів належить: право країни місця укладення шлюбу (lex 
locicelebrationis); право країни, що є особистим законом суб’єктів сімейних 
відносин (lex personalis у самих різних конфігураціях);право країни, місця 
знаходження майна (lex reisitae);право країни, яке обрали самі сторони для 
регулювання своїх відносин (lex voluntatis).

важливе значення в сфері регулювання шлюбно-сімейних відносин має 
право місця укладення шлюбу» (lex locicelebrationis). довгий час це прави-
ло було визначальним при регулюванні відносин шлюбу. але в разі укладан-
ня шлюбу іноземцями в третій країні, або після укладання шлюбу, подруж-
жя змінює місце проживання, використовування такої прив’язки – недосить 
доцільним. все частіше зустрічається застосування цієї формули разом 
з іншими колізійними прив’язками (lex personalis – особистий закон).

відповідно до принципу автономії волі сторони мають можливість само-
стійно визначати застосовуване право до конкретних відносин. це положен-
ня закріплюється і в статті 5 Зу «про Мпп» [2]. цей принцип все частіше 
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став поширюватися на колізійне регулювання сімейних відносин. подружжя 
при обранні права, яке буду регулювати їхні відносини, може обрати з необ-
меженого кола правопорядків, якщо інше не передбачено законом. Що 
стосується україни, то г. к. дмитрієва вважає, що законодавець повинен 
прийняти закон під назвою «основи міжнародного приватного права», який 
би врегулював загальні інститути міжнародного приватного права та поло-
ження про правовий статус іноземців [6,с. 87]. 

отже, на підставі вище викладеного, можна зробити висновок, що при 
регулюванні сімейних відносин з іноземним елементом, використовуючи 
колізійний метод регулювання, слід враховувати особливості його застосуван-
ня. оскільки потребують уточнення положення щодо застосування колізійних 
норм: проблема «правової кваліфікації», «зворотного відсилання», «обходу 
закону»«застосування імперативних норм», «застосування права країни з мно-
жинністю правових систем» тощо. існує необхідність закріплення положення, 
згідно з яким, право, що обирається сторонами не повинно негативно впли-
вати чи певним чином погіршувати становище одного з подружжя або дитини. 
Міжнародне приватне право досить прогресивна галузь права, яка розвива-
ється швидкими темпами, тому для належного правового регулювання від-
носин з іноземним елементом український законодавець теж повинен «іти 
в ногу з часом». саме тому, Зу «про Мпп» теж потребує постійного вдоско-
налення та оновлення відповідно до міжнародно-правових актів.
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б. в. довгань1

прАвовиЙ стАтус іноЗемЦів в укрАЇні

інтеграція україни в низку міжнародних організацій, збільшення інтен-
сивності зовнішніх відносин за участю українців та іноземних громадян 
потребують адаптації національного законодавства до міжнародних норм 
і перегляду найбільш важливих питань, що стосуються правового статусу 
іноземців.

в законодавстві україни наявні певні прогалини щодо врегулювання 
питань правового статусу різних категорій іноземців в україні, що негатив-
но позначається на правозастосовній діяльності й зумовлює актуальність 
аналізу зазначеної проблеми та мету цієї статті.

правову основу регулювання статусу іноземців в україні складає кон-
ституція україни, норми міжнародного права, Закони україни «про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства», «про біженців та осіб, які по-
требують додаткового або тимчасового захисту», інші нормативно-правові 
акти. відповідно до Закону україни від 22 вересня2011 року № 3773 – VI 
«про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами)іно-
земець – це особа, яка не перебуває у громадянстві україни і є громадянином 
(підданим) іншої держави або держав.

іноземні особи у будь-якій державі наділяються певним правовим ста-
тусом. у цілому правовий статус приватного суб’єкта – це система визнаних 
і закріплених державою у законодавчому порядку його прав, свобод та 
обов’язків. правовий статус фізичних осіб визначається в національному 
законодавстві держави перебування з дотриманням загальновизнаних прин-
ципів і норм міжнародного права стосовно прав та обов’язків людини, зо-
крема тих, що містяться в положеннях конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року [1].

серед основних та найбільш важливих питань їхнього правового стату-
су – надання і закріплення прав та соціальних гарантій у різних сферах за 
іноземцями, які постійно або тимчасово проживають в україні. до норма-
тивно-правових актів, спрямованих на врегулювання даного питання, на-
лежать Закон україни «про правовий статус іноземців та осіб без громадян-
ства» від 22 вересня 2011 р. [2], Закон україни «про імміграцію» від 7 черв-
ня 2001 р. [3] та інші. але правовий статус іноземців, які отримали посвідку 

1 студент 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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на постійне проживання, та іноземців, які отримали посвідку на тимчасове 
проживання, чітко не визначений і потребує подальшого аналізу та закрі-
плення основних положень на законодавчому рівні.

Закон україни «про правовий статус іноземців» від 4 лютого 1994 р. 
визначає правовий статус іноземців в україні, закріплює основні права, 
свободи та обов’язки іноземних громадян і осіб без громадянства, які про-
живають або тимчасово мешкають в україні.

при цьому іноземцями визнаються громадяни, які постійно або тимча-
сово проживають або перебувають на території україни належать до грома-
дянства або підданства іноземних держав і не є громадянами україни, а осо-
бами без громадянства – особи, які не належать до громадянства або під-
данства будь-якої держави.

ст. 26 конституції україни встановлює, що іноземці та особи без гро-
мадянства, 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, закона-
ми чи міжнародними договорами україни.

іноземці є рівними перед законом незалежно від походження, соціаль-
ного і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, 
ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин.  у Законі 
україни «про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 ве-
ресня 2011 року № 3773 – VI визначено, зокрема, поняття «іноземець». це – 
особа, яка не перебуває у громадянстві україни і є громадянином (підда-
ним) іншої держави або держав. особою без громадянства вважається 
особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає 
своїм громадянином. 

тобто тимчасово іноземці можуть перебувати в україні на підставі дії 
отриманої візи з чітко визначеним терміном чи згідно з міжнародними до-
мовленостями. тимчасове проживання в україні можливе за умови отриман-
ня іноземцями посвідки на тимчасове проживання у випадках, передбачених 
Законом україни «про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», 
а також постановою кабінету Міністрів україни «про затвердження по-
рядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання 
та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їхніх бланків та 
внесення змін до постанови кабінету Міністрів україни від 26 грудня 
2002 року» від 28 березня 2012 року [4].

іноземці, які перебувають в україні на іншій законній підставі, вважа-
ються такими, що тимчасово перебувають в україні. вони зобов’язані в по-
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рядку, що визначається кабінетом Міністрів україни, зареєструвати свої 
національні паспорти або документи, які їх замінюють, і виїхати з україни 
після закінчення відповідного терміну перебування. 

іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок та 
статус біженця у порядку, встановленому законом. крім вказаних категорій 
іноземців існують і такі, які мають намір постійно проживати в україні, 
тобто іммігранти. вони проживають в україні, отримавши посвідку на по-
стійне проживання, і після закінчення певного строку можуть подати заяву 
на отримання громадянства. у ст. 26 конституції україни й у ч. 1 ст. 3 За-
кону україни «про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 
передбачено, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають 
в україні на законних підставах, користуються тими самими правами і сво-
бодами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни україни, за ви-
нятками, встановленими конституцією, законами чи міжнародними догово-
рами україни [5].

іноземці в’їжджають в україну за наявності паспортного документа та 
одержаної у встановленому порядку візи, якщо інше не передбачено зако-
нодавством чи міжнародними договорами україни. це правило не поширю-
ється на іноземців, які перетинають державний кордон україни з метою 
визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового або тим-
часового захисту чи отримання притулку [6].

відповідно до правил оформлення віз для в’їзду в україну і транзитного 
проїзду через її територію, затверджених постановою кабінету Міністрів 
україни від 1 червня 2011 року № 567 (далі – правил), віза – це наданий упо-
вноваженим органом україни в установленій законодавством формі дозвіл, 
необхідний для в’їзду або для транзитного проїзду через територію україни 
протягом відповідного строку. рішення щодо оформлення візи приймається 
в установленому порядку дипломатичним представництвом або консульською 
установою україни, Міністерством закордонних справ україни або представ-
ництвом Міністерства закордонних справ на території україни.

іноземці можуть пересуватися на території україни і обирати місце про-
живання в ній відповідно до порядку, встановленого кабінетом Міністрів 
україни [7].обмеження в пересуванні та виборі місця проживання допуска-
ються, коли це необхідно для забезпечення безпеки україни, охорони гро-
мадського порядку, охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів її 
громадян та інших осіб, які проживають в україні.

іноземці мають право на звернення до суду та до інших державних ор-
ганів для захисту їх особистих, майнових та інших прав.
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З метою врегулювання питання про визначення правового статусу іно-
земців необхідно внести доповнення до нової редакції Закону україни «про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства», а також чітко сформу-
лювати положення про зрівняння в правах іноземців, які постійно прожива-
ють в україні, та громадян україни (тут не йдеться про права, які мають 
винятково громадяни україни, а саме: про виборчі та інші права, що відпо-
відає положенням конституції україни). таким чином, в усьому, що стосу-
ється права на безкоштовну освіту, отримання медичної допомоги, права на 
працю, на соціальне забезпечення, іноземці, які отримали посвідку на по-
стійне місце проживання в україні, прирівнюються до громадян україни. по 
суті, необхідно відновити положення статей 7–14 другого розділу (про осно-
вні права, свободи та обов’язки іноземців і осіб без громадянства) попере-
дньої редакції Закону україни від 4 лютого 1994 року та розширити поло-
ження стосовно соціального забезпечення з вказівкою не тільки на консти-
туцію україни, а і на такі спеціальні закони, якими буде врегульоване 
окреслене питання: «про охорону дитинства», «про забезпечення організа-
ційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», «про пенсійне забезпечення» й інші.

підсумовуючи викладене, можна зазначити, що зростання інтенсивнос-
ті зовнішніх відносин за участю українців та іноземних громадян потребує 
адаптації національного законодавства до міжнародних норм і перегляду 
найбільш важливих питань щодо правового статусу іноземців.
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в. в. дорошенко1

ЗАХоди ЗміЦненнЯ довіри тА регіонАльнА 
системА колективноЇ беЗпеки в межАХ 

АсеАн

Зміцнення довіри у міжнародному праві завжди вважалося одним із 
ключових завдань світового співтовариства, адже стосується найбільш го-
строї проблеми людства – відмови від війни як засобу здійснення міжнарод-
них відносин та забезпечення миру і розвитку для усіх держав. протягом 
століть це питання набувало все більшого значення. цьому сприяли, зокре-
ма, гуманізація міжнародних відносин та створення системи колективної 
безпеки в рамках ооН, що була покликана забезпечити мир, співробітництво 
і соціально-економічний прогрес для кожного народу.

На допомогу всеохоплюючій системі міжнародної безпеки прийшли 
регіональні об’єднання, створені на основі статті 52 статуту ооН, що заохо-
чує держави укладати регіональні угоди. одним із таких є асоціація держав 
південно-східної азії (асеаН). офіційно декларуючи за мету свого функ-
ціонування передусім економічне і соціальне співробітництво, ця організа-
ція не могла оминути питання попередження конфліктів в межах регіону. 
практика ефективного використання засобів зміцнення довіри її учасниками 
може бути використана як україною, так і іншими державами.

актуальність теми полягає у необхідності вивчення позитивного до-
свіду встановлення довіри між державами як головними суб’єктами між-
народного права з метою запозичення механізмів попередження і вирішення 
міжнародних спорів. Зважаючи на той факт, що разом з глобалізаційними 

1 студент 5 курсу Міжнародно-правового факультету Національного юридично-
го університету імені Ярослава Мудрого.
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процесами у сучасному світі посилюється регіоналізація міжнародного 
права, збільшується кількість регіональних конфліктів як збройного, так 
і незбройного характеру, сучасне міжнародне право вимагає від держав пере-
гляду своєї зовнішньої політики. підтримання міжнародного миру та без-
пеки неможливе без ліквідації локальних загроз і непорозумінь. часто саме 
зусилля держав на регіональному рівні здаються більш дієвими, аніж заходи, 
здійсненні в межах універсальної системи колективної безпеки.

Заходи зміцнення довіри є інститутом сучасного міжнародного права, 
якийструктурно належить до галузі права міжнародної безпеки. це сукуп-
ність норм та принципів, які регулюють інформаційну і контрольну діяль-
ність держав, направлену на встановлення і зміцнення взаєморозуміння, 
попередження раптового нападу чи несанкціонованого конфлікту. Заходи 
зміцнення міжнародної довіри – це система організаційно-правових форм 
взаємодії, завданням яких є підтримання миру і безпеки, попередження та 
вирішення міжнародних спорів мирними засобами через укріплення вза-
ємної довіри між державами. такі заходи мають також важливе значення для 
процесу роззброєння. крім того, вони нерозривно пов’язані з інститутом 
міжнародного контролю.

часом зародження даного інституту вважається період холодної війни. 
саме у 60–70 роки укладаються перші договори про обмеження військової 
діяльності, встановлення ліній зв’язку, запобігання ядерної війни внаслідок 
несанкціонованих дій тощо. передусім, такі домовленості були досягнуті 
між центрами тогочасного біполярного світу. це, наприклад, угода між срср 
і сШа про повідомлення про пуски міжконтинентальних балістичних ракет 
і підводних човнів 1988 р., угода між урядом срср і урядом сШа про вза-
ємні завчасні повідомлення про великі стратегічні навчання 1989 р. та інші.

подальший розвиток інституту заходів зміцнення довіри відбувався перш 
за все в рамках Наради з безпеки і співробітництва в Європі. Заключний акт 
НбсЄ, документ про заходи зміцнення довіри та деякі аспекти безпеки 
і роззброєння, прийняті 1975 р., стокгольмський акт 1986 р., а також віден-
ський документ переговорів із заходів зміцнення довіри і безпеки та роз-
зброєння в Європі 1990 р. містили положення, які стосувалися політичної 
і військової розрядки міжнародних відносин.

однак, як показує практика, використання заходів зміцнення довіри ви-
магає подальшого вдосконалення. в межах Європи, як і в інших регіонах 
світу, не вдалося, на жаль, побудувати високий рівень довіри, достатній для 
попередження суперечок і відвернення загроз миру та безпеці. про це свідчить 
зокрема поява нових конфліктів, учасником одного з яких є і наша держава.
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З цією метою, дедалі більшого значення набуває подальше вивчення 
практики зарубіжних країн. На особливу увагу заслуговує саме асеаН як 
союз держав, що є прикладом вдалої і ефективної співпраці. більшість чле-
нів організації належать до так званих «азійських тигрів» – нових розвине-
них індустріальних країн. безумовним є вплив на них таких ключових світо-
вих акторів як китай і Японія. економічна конкуренція, існування спірних 
територій, географічна близькість до зони військово-політичної нестабіль-
ності (кордони корейської Народної демократичної республіки) та інші 
виклики сучасного світу створюють низку проблем в регіоні, що очікують 
вирішення. дослідження співробітництва країн асеаН може відкрити нові 
форми взаємодії щодо зниження міжнародної напруженості та побудови 
стабільної безпеки.

асоціація держав південно-східної азії була утворена у 1967 р., коли 5 
країн – індонезія, Малайзія, сінгапур, таїланд і Філіппіни – уклали банг-
кокську декларацію. вона закріпила основні завдання організації, серед яких 
зміцнення миру і регіональної стабільності, дотримання справедливості 
у міжнародних відносинах та співробітництво у відповідності до норм 
і принципів статуту ооН. беручи до уваги політичну нестабільність всере-
дині держав і відчуження самих країн одна від одної в межах регіону, біль-
шість дослідників вважають, що дане об’єднання створювалося як платфор-
ма для переговорів і консультацій, для переходу від конфронтації до діалогу.

пізніше до асеаН приєдналися бруней (1984 р.), в’єтнам (1995 р.), 
лаос і М’янма (1997 р.) та камбоджа (1999 р.). статус спостерігача мають 
східний тимор та папуа-Нова гвінея.

базуючись на власній ідеології, асеаН став також єдиним центром 
тяжіння держав регіону, на противагу двом системам, які боролися за пану-
вання у світі. це допомогло консолідувати зусилля і створити власний ме-
ханізм врегулювання спорів, а в той же час мінімізувало можливість участі 
країн у поза регіональних конфліктах.

Наступним важливим документом для асоціації стала куала-лумпур-
ська декларація про зону миру, свободи і нейтралітету 1971 р. вже на 
цьому етапі окреслилися характерні особливості асеаН, які відрізняли її 
від інших військово-політичних союзів. документ передбачав взаємодію 
на субрегіональному, регіональному і глобальному рівнях з метою ство-
рення для держав-учасниць можливості існувати вільно від зовнішнього 
втручання [1, c.11].

у 1976 р. на о. балі були прийняті декларація згоди та договір про 
дружбу і співробітництво в південно-східній азії. визначивши принципи 
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багатостороннього співробітництва (мирне вирішення спорів, взаємна по-
вага, солідарність), ці акти стали правовою основою діяльності асеаН.

На думку г. і. чуфріна, на початковому етапі свого функціонування 
організація зосереджувалась на виробленні взаємоприйнятних механізмів, 
подоланні економічних, етнічних, територіальних, конфесійних та інших 
претензій та зниженні рівня конфліктності в регіоні. питання військового 
співробітництва офіційно не входили до компетенції організації, хоча фак-
тично існувала система координації оборонної сфери [2, c. 43].

послаблення напружень на заключній фазі холодної війни сприяло 
ефективному вирішенню внутрішнього конфлікту у камбоджі. держави- 
учасниці союзу консолідували свої зусилля навколо камбоджійського питан-
ня, що в свою чергу посилило інтеграційні зв’язки в регіоні і підвищило 
авторитет організації у світі. 

після розпаду біполярної системи, асеаН впевнено увійшов в новий 
світ. Завдяки підтриманню постійного діалогу з сШа і срср (а потім і ро-
сійською Федерацією), певному ідеологічному відособленню від протибор-
ства двох таборів та успішному врегулюванні камбоджійської кризи, блок 
зумів зайняти важливу роль у геополітичних процесах південно-східної азії 
загалом. але на зміну старим загрозам прийшли нові виклики, пов’язані, 
передусім, з китаєм. На правах постійного члена ради безпеки ооН і ліде-
ра азійсько-тихоокеанського регіону (атр), китай часто зловживав своїм 
становищем, висловлюючи територіальні претензії щодо островів та архі-
пелагів південно-китайського моря. тому, забезпечивши порівняно стабіль-
ну політичну єдність між країнами організації, у 1990 – х роках асеаН 
спрямовує свою діяльність на посилення зв’язків з усіма країнами атр з мето 
побудови регіональної безпеки. На думку російського дослідника в. Ф. урля-
пова, концепція «відкритого регіоналізму» сприяла залученню таких про-
відних держав як сШа, китай, Японія та росія до вирішення субрегіональ-
них питань.

в рамках об’єднання був вироблений власний метод вирішення і попе-
редження суперечок завдяки політичному діалогу і консультаціям. він дістав 
назву «Шлях асеаН» (аSEAN Way). країни-учасниці намагалися створи-
ти нову архітектуру безпеки на основі балансу інтересів. важливим завдан-
ням було досягти політичного діалогу з якомога більшою кількістю держав, 
при цьому не потрапивши під геополітичну експансію потужних і розвине-
них центрів сили. вирішенням цього складного завдання стало створення 
безпрецедентного в історії регіонального Форуму асеаН. Завдячуючи та-
кому новому формату співробітництва, асеаН перетворився у ядро систе-
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ми регіональної безпеки атр, оскільки створив платформу для обговорення 
ключових питань як регіонального, так і глобального масштабу провідними 
світовими акторами [3, c. 21]. таким чином, дипломатичний механізм по-
передження спорів і принципи невтручання у внутрішні справи, поваги до 
суверенітету і пошуку консенсусу [4, c. 47, 48], запроваджені в асеаН, 
отримали визнання міжнародного співтовариства. Наступні зустрічі глав 
держав і урядів в межах Форуму розширили предмет обговорень, охопивши 
політичні, економічні і соціально-гуманітарні питання.

перший Форум асеаН 1994 р. визначив 3 етапи у досягненні постав-
леної мети: зміцнення заходів довіри, впровадження механізму превентивної 
дипломатії і налагодження механізмів вирішення спорів. 

слід звернути увагу на особливий характер діяльності Форуму. держа-
ви домовилися про проведення 2 напрямків обговорень. перший напрямок 
стосувався офіційного міжурядового діалогу [5, c. 26, 27], в той час як дру-
гий охоплював консультації, круглі столи, семінари за участю представників 
громадських, наукових та інших неурядових кіл. На одному з таких Форумів 
10 країн асеаН підписали у 1995 р. бангкокську декларацію про створен-
ня у південно-східній азії зони, вільної від ядерної зброї, до якої в якості 
гарантів безпеки могли приєднатися ядерні держави. проте для ефективно-
го застосування договору необхідне його підписання усіма ядерними краї-
нами. тому через невизначений статус деяких держав (індія, пакистан) до-
кумент не може функціонувати повноцінно.

важливим для досягнення цілей асеаН стало розуміння безпеки як 
всеосяжної системи. учасники приділяють увагу економічним питанням, 
а саме відкриттю ринків, лібералізації фінансового сектора і встановлення 
сприятливого інвестиційного клімату, демократизації політичної системи [6, 
с. 277].

З початком ххі століття в асеаН розробляються нові механізми пре-
вентивної дипломатії. держави активно готують кодекс поведінки, яким 
мають керуватися у міжнародних відносинах всі країни регіону, зараз очікує 
ратифікації підписаний у 2007 р. статут асеаН. Ще у 1997 р. була затвер-
джена концепція «асеаН – 2020», яка передбачала утворення співтовари-
ства безпеки асеаН. учасники домовилися проводити регулярні зустрічі 
міністрів оборони і закордонних справ. однак про створення організації 
колективних збройних сил мова не йшла [7, с. 23].

сьогодні головними загрозами, проти яких спрямовує свою діяльність 
асеаН є транснаціональний тероризм, розповсюдження зброї масового 
ураження, заморожені територіальні конфлікти і незавершена демаркація 
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кордонів, соціально-економічна диференціація країн регіону, етнічні та 
конфесійні протиріччя. Не зважаючи на велику кількість проблем, що по-
требують вирішення, організація вже зараз здобула позитивний імідж на 
міжнародній арені. використовуючи заходи побудови регіональної довіри, 
засоби превентивної дипломатії та мирного врегулювання міжнародних 
спорів, асеаН зробив вагомий внесок у підтриманні міжнародного миру 
та безпеки.
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т. в. дуброва1

особливості прАвового регулЮвАннЯ 
роЗірвАннЯ шлЮбу в міжнАродному 

привАтному прАві

у міжнародному приватному праві регулювання шлюбно-сімейних від-
носин посідає виняткове місце у зв’язку зі значними розбіжностями вну-

1  студентка 5 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
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трішнього матеріального права різних країн. обумовлено це національними, 
релігійними традиціями, економічними та побутовими особливостями, 
специфікою правового регулювання.

теоретичні проблеми колізійного регулювання приватних відносин за-
гального характеру досліджувалися в працях довгерта а. с., кисіля в. і., 
Мережка о. о. окремі аспекти колізійного регулювання сімейних відносин 
знайшли своє відображення в працях бурлай о. Є., грабовської о. о. На 
жаль, у вітчизняній літературі не знайшли належного теоретичного обґрун-
тування та опрацювання особливості застосування колізійних норм та колі-
зійних принципів при регулюванні сімейних відносин в міжнародному 
приватному праві[1].

питання розлучення у Мпп визнається одним з джерел найбільш го-
стрих і численних колізій, що обумовлюється неоднаковим регулюванням 
підстав і процедури розірвання шлюбів, а також невизнанням іноземних роз-
лучень у власних юрисдикціях багатьох країн.

поряд з тим, що розірвання шлюбів має національні особливості, серед 
них можна виділити деякі однакові концепції. так, існують країни, в яких 
і досі розірвання шлюбу є неможливим: парагвай, ірландія, аргентина. 
в інших країнах розірвання шлюбу є можливим тільки за наявності чітко 
встановленого обмеженого кола підстав, яке не включає взаємну згоду по-
дружжя (італія). у більшості країн розірвання шлюбу допускається, у тому 
числі за взаємною згодою подружжя (англія, бельгія, данія, 
Німеччина,Норвегія, російська Федерація)[2].

в світі існують різні підходи щодо визначення підстав розірвання шлю-
бу та ставлення до цього. так у деяких державах, міститься вичерпний пере-
лік підстав розірвання шлюбу, до яких взаємна згода подружжя не належить 
(велика британія, деякі штати сШа);також деякі держави встановлюють 
окремою підставою для розірвання шлюбу етап сепарації – розподільне 
проживання подружжя протягом певного проміжку часу [3].Наприклад, 
у мусульманських країнах розірвання шлюбу можливе лише за умови до-
тримання норм шаріату.

для розірвання шлюбу між громадянами україни за її межами необхід-
не дотримання законодавства іноземної держави та проживання подружжя 
в іноземній державі. також вони можуть звернутися з позовом як до суду 
україни, так і до консульських і дипломатичних установ. у цьому разі за-
стосовуватиметься право україни (ст. 289 сімейного кодексу україни).

відповідно до ст. 63 Закону україни «про міжнародне приватне право» 
припинення шлюбу та правові наслідки його припинення визначаються 



344

правом, яке діє на цей час щодо правових наслідків шлюбу. у частині 1 ст. 
60 цього Закону зазначено, що правові наслідки шлюбу визначаються спіль-
ним особистим законом подружжя, а за його відсутності – правом держави, 
у якій подружжя мало останнє спільне місце проживання, за умови, що хоча 
б один з подружжя все ще має місце проживання у цій державі, а за відсут-
ності такого – правом, з яким обидва з подружжя мають найбільш тісний 
зв’язок іншим чином. у частині 2 ст. 60 зазначено, що подружжя, яке не має 
спільного особистого закону, може обрати право, що буде застосовуватися 
до правових наслідків шлюбу, якщо подружжя не має спільного місця про-
живання або якщо особистий закон жодного з них не збігається з правом 
держави їхнього спільного місця проживання. частина 3 ст. 60 обмежує 
такий вибір права лише правом особистого закону одного з подружжя без 
застосування ч. 2 ст. 16 цього Закону, тобто без застосування положення, що 
якщо фізична особа є громадянином двох або більше держав, її особистим 
законом вважається право тієї з держав, з якою особа має найбільш тісний 
зв’язок, зокрема має місце проживання або займається основною діяльністю. 
угода про вибір права припиняється, якщо особистий закон подружжя стає 
спільним [1].

в міжнародно-правовому регулюванні щодо припинення шлюбу, важ-
ливу роль відіграє гаазька конвенція про визнання розлучень та рішень 
про роздільне проживання подружжя 1970 р. ця конвенція застосовується 
лише щодо законних рішень про припинення шлюбу, прийнятих у результа-
ті судового чи іншого провадження, а також щодо встановлення режиму роз-
дільного проживання. конвенція містить систему колізійного регулювання.

також слід зазначити, регламент Єс про право, що застосовується до роз-
лучень та правової сепарації (рим III) 2010р., який передбачає можливість 
для сторін обрати право, яке буде застосовуватися при розірванні шлюбу. 

деякі двосторонні договори між україною і іншими державами, а також 
конвенції сНд про правову допомогу та правові відносини у цивільних, 
сімейних та кримінальних справах 1993 р. встановлюють колізійні прив’язки 
до закону громадянства подружжя на момент подачі заяви про розірвання 
шлюбу, а у разі якщо їх громадянство не збігається – до права тієї договірної 
сторони, установа якої розглядає справу (договори з кубою, грузією, лат-
вією, узбекистаном, в’єтнамом, литвою, польщею) [4].

для Мпп важливою є також проблема (не) визнання іноземних розлу-
чень, що породжує проблему «шкутильгаючих» правовідносин. вони ви-
никають зокрема при застосуванні територіальної прив’язки, коли іноземне 
подружжя прагне визнання свого розлучення за своїм національним правом, 
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а останнє його не визнає або на основі публічного порядку, або на основі 
власних норм про визнання іноземних розлучень, у яких закріплено певні 
умови.

доктрина Мпп частіше за все висловлюється за визнання іноземних роз-
лучень. проте, деякі законодавства містять навіть спеціальні норми, з до-
триманням яких у іноземного розлучення є можливість бути визнаним 
у певній країні. іспанія,наприклад, прямо в тексті закону визнає силу у сфе-
рі іспанського правопорядку рішень про розлучення і розірвання шлюбу, що 
винесені іноземними судами (ст. 107 цивільного кодексу 1889 р.). аналогіч-
ну позицію займає і законодавство естонії (§ 144 Закону 1994 р. про загаль-
ні принципи цивільного кодексу). для куби рішення про розлучення, вине-
сене за кордоном, має на кубі силу, якщо тільки кубинським консульським 
представництвом у країні, де здійснено розлучення, буде підтверджено його 
обґрунтованість і законність (ст. 64сімейного закону 1975 р.).

чимало договорів про правову допомогу, наприклад з албанією, греці-
єю, іраком, італією, Єменом, кіпром, китаєм, Монголією, сербією не містять 
колізійних норм щодо розірвання шлюбу[4]. інші ж установлюють колізійні 
прив’язки (основні, додаткові чи альтернативні).

регулюючи сімейні відносини з іноземним елементом, використовуючи 
колізійний метод регулювання, слід враховувати особливості його застосу-
вання в контексті загальних проблем дії колізійних норм. потребують свого 
уточнення положення щодо застосування колізійних норм: проблема «право-
вої кваліфікації», «зворотнього відсилання», «обходу закону»(«штучної 
прив’язки»), «застереження про публічний порядок», «застосування імпе-
ративних норм», «застосування права країни з множинністю правових сис-
тем», тощо. це забезпечить більш ефективне колізійне регулювання сімейних 
відносин з іноземним елементом[2]. досліджуючи питання розлучення 
в міжнародному приватному праві, на мою думку, проблема колізійного 
регулювання цього питання ще значний час не буде вирішена, у зв’язку зі 
значними розбіжностями внутрішнього матеріального права, релігійними 
традиціями та іншими особливостями різних країн.
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генеЗис вЗАЄмовідносин укрАЇни  
тА ЄвропеЙського соЮЗу

після проголошення україною незалежності 24 серпня 1991 року тим 
самим набуваючи прав повноцінного суб’єкта, який може здійснювати між-
народно-правову діяльність щодо співробітництва з іншими державами,наша 
держава повинна була вибрати вектор спрямування для подальшого свого 
існування та розвитку. враховуючи основні принципи та тенденції , які були 
обранні нашою керуючою елітою, а саме демократизм у всіх сферах існую-
чих взаємовідносин у суспільстві: соціальній, політичній, культурній, еко-
номічній, релігійній і т.д., парламентаризму, поділу влади, а загалом в осно-
ву було покладено поняття правової держави. в пошуках власного місця 
в європейських інтеграційних процесах україна розуміє, що найбільш до-
чірним для неї є набуття членства в Європейському союзі, тому проводить 
низку послідовних дій щодо співпраці цих двох суб’єктів [5]. Європейський 
вибір, який був обраний у здійсненні зовнішньої політики відкриває нові 
перспективи для співробітництва україни з розвиненими країнами конти-
ненту, економічного розвитку, соціального прогресу, зміцнення позицій 
держави на міжнародній арені, також зближення та налагодження політич-
ного діалогу між ними.

розглянемо, як розвивалися відносини між Єс та україною з моменту 
проголошення незалежності. діалог між україною та Європейським союзом 
починається у грудні 1991 року, тоді Міністр закордонних справ Нідерландів, 
країни, що головувала в Єс, у своєму листі від імені співтовариств офіцій-
но визнав незалежність україни. На наступні роки правовою основою від-

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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носин між україною та Єс стала угода про партнерство та співробітництво 
(далі – упс), що була підписана 16 червня 1994 р. (набула чинності 1 берез-
ня 1998 р.), яка започаткувала співробітництво з широкого кола політичних, 
торговельно-економічних та гуманітарних питань. в рамках угоди визна-
чено 7 пріоритетів співпраці між україною та Єс: енергетика, торгівля та 
інвестиції, юстиція та внутрішні справи, наближення законодавства україни 
до законодавства Євросоюзу, охорона навколишнього середовища, тран-
спортна сфера, транскордонне співробітництво, співпраця у сфері науки, 
технологій та космосу [1, ст.7].

На основі упс розвивається політичний діалог україна-Єс у формах 
щорічних зустрічей на найвищому рівні: саміт україна-Єс (за участю пре-
зидента україни, президента Європейської ради та президента Європейської 
комісії); засідань ради з питань співробітництва (за участю прем’єр-міністра 
україни, високого представника Єс із закордонних справ та безпекової по-
літики, міністра закордонних справ головуючої в Єс країни); комітету та 
галузевих підкомітетів з питань співробітництва україна-Єс; комітету 
парламентського співробітництва; зустрічей політичного діалогу на рівні 
міністрів закордонних справ; засідань в рамках секторальних діалогів; ре-
гулярних консультацій на рівні робочих груп. Щороку здійснюється обмін 
візитами на високому та найвищому рівнях.

україна в майбутньому вбачала перед собою наступні перспективи при 
можливості вступу до Європейського союзу. у сфері економіки основний 
акцент ставився на підтримання макроекономічної стабільності, зростання 
коефіцієнту продуктивності економіки та темпів технологічної модернізації, 
забезпечувати вільний доступ до інформації, капіталів,підвищенню квалі-
фікації робочої сили за умов її вільного руху в межах єдиного ринку, ство-
ренню більш сприятливого інвестиційного середовища. в подальшому 
стати конкурентно спроможним суб’єктом європейського ринку для реалі-
зації своє продукції та залучення інвестицій, відповідно в свою чергу авто-
матично відбувся б вихід з товарів ринку сНд. політична та соціальна 
сфера взаємовідносин повинні були встановити високі стандарти щодо ор-
ганізації органів державної влади, систематизації та створення ефективного 
законодавства для нівелювання конфліктів які виникають у суспільстві. 
суттєві зміни мали б проявитись в забезпеченні права на вільне працевла-
штування, адекватної оплати та безпеки праці, гарантій соціального забез-
печення, належних умов життя громадян, охорони здоров’я, освіти, культу-
ри, соціального захисту і соціального страхування відповідно до європей-
ських стандартів. 
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свого роду відповіддю з боку Єс стала спільна стратегія Європейсько-
го союзу щодо україни, де були викладені наміри, спрямовані на більш 
поглиблену співпрацю між Єс та україною, яка була затверджена 11 грудня 
1999 року під час саміту Європейської ради у гельсінкі [2, p. 8, 9]. однак 
у цьому документі не містилось ніяких чітких позицій щодо зближення 
україни та Європейського союзу, тут простежується наступна тенденціє 
коли одна сторона повинна виконувати певний об’єм покладених на них 
обов’язків, а інша не зобов’язана в ніяких зустрічних діях.

початок XXI століття розчарував нас за рахунок слабких євроінтегра-
ційних процесів україни, який був спровокований політикою непослідов-
ності та неузгодженості у проведенні своїх реформ . проблема нашої дер-
жава вбачалась в тому, що стати повноцінним членом Європейського союзу 
ми реалізовували лише на папері, а ніяких конкретних, дієвих і активних 
позицій не застосовувалось. відсутність процесу імплементації у органах 
виконавчої влади, слабка фінансова та функціональна пріоритетність у по-
літиці уряду негативну плинули на програму інтеграції україни до Єс 
в цілому.

економічне зростання україни після 2000 років покращило взаємовід-
носини з Європейським союзом. україною було зменшено показники інфля-
ції в двічі, відбувся зріст ввп, значні реформування пройшли і в політичній 
сфері після парламентських виборів, змін в організації зазнало і саме мініс-
терство економіки котре отримало свій вектор розвитку на Європу.

З метою надання двостороннім відносинам нового імпульсу і для вра-
хування нових умов співробітництва, зокрема в контексті розширення Єс 
2004 року, сторони розробили та 21 лютого 2005 року під час засідання ради 
з питань співробітництва схвалили план дій україна-Єс – двосторонній 
політичний документ, який дав змогу суттєво розширити двостороннє спів-
робітництво україни до Єс без внесення змін до чинної договірно-правової 
бази. За своїм змістом план дій містив перелік конкретизованих зобов’язань 
україни у сфері зміцнення демократичних інституцій, боротьби з корупцією, 
структурних економічних реформ та заходів по розвитку співпраці з Єс 
в секторальних сферах [3, ст.2].

серед ключових здобутків у розвитку відносин протягом терміну плану 
дій: надання україні статусу країни з ринковою економікою в рамках анти-
демпінгового законодавства Єс, надання україні права приєднуватися до 
зовнішньополітичних заяв і позицій Єс, укладення угоди про спрощення 
оформлення віз та угоди про реадмісію осіб, поширення на україну фінан-
сування Європейського інвестиційного банку (рамкова угода між україною 
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та Європейським інвестиційним банком), поглиблення секторальної співп-
раці, започаткування переговорів щодо укладення нового базового договору 
на заміну упс.

цікавим стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо 
співробітництва у сфері енергетики 1 грудня 2005 року. Меморандум охо-
плює такі сфери як «ядерна безпека, інтеграція ринків електроенергії та газу, 
підвищення безпеки енергопостачання та транзиту вуглеводнів, структурна 
реформа, підвищення стандартів з техніки безпеки та охорони довкілля 
у вугільній галузі, енергоефективність» [4, ст.28]. в цьому документі було 
наголошено, що саме енергетична галузь є ключовою для ведення двосто-
ронніх зв’язків, де україна з своїм ресурсним та транзитним потенціалом, 
створює функціонування енергетичного ринку Європейського союзу.

З огляду на завершення у березні 2008 року 10 – річного терміну дії упс, 
5 березня 2007 року україна та Єс розпочали переговорний процес щодо 
укладення нової угоди між україною та Єс. На період до укладення нової 
угоди чинність упс щороку автоматично продовжується за взаємною згодою 
сторін. після завершення вступу україни до світової організації торгівлі 
18 лютого 2008 року були започатковані переговори в частині створення 
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між україною та Єс, 
що відкриває шлях до лібералізації руху товарів, капіталів та послуг та ши-
року гармонізацію нетарифних інструментів економічного регулювання. 
9 вересня 2008 року на паризькому саміті україна та Єс досягли політичної 
домовленості про укладення майбутньої угоди в форматі угоди про асоціа-
цію, яка будуватиметься на принципах політичної асоціації та економічної 
інтеграції. у ході 15 – го саміту україна – Єс в києві 19 грудня 2011 сторо-
ни оголосили про завершення перегорів по майбутній угоді про асоціацію, 
а 30 березня 2012 текст майбутньої угоди було парафовано главами пере-
говірних команд україни та Єс.

ключовим і переломним, як на мене взаємовідносин україни і Єс став 
2013 рік, коли на саміті у вільнюсі очікувалось підписання угоди про асо-
ціацію між україною та Єс. однак 21 березня під впливом тодішнього пре-
зидента на кабінет Міністрів україни було прийнято рішення призупинити 
процес підготовки до підписання угоди з Євросоюзом, яке в подальшому 
породило масові акції протесту з боку громадян, а особливо серед студентів. 
тоді після зміни політичної еліти у формальному складі у 2014 році оста-
точно україна затвердила свій зовнішньо політичний курс на євроінтеграцію, 
це підтвердили підписанням 27 червня 2014 року економічної угоди про 
асоціацію в Єс, де президент Єврокомісії жозе-Мануел баррозу заявив, що 
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це є початком вступу україни до Європейського союзу, як повноцінного 
суб’єкта.

отже підсумовуючи вище зазначене, можна зробити наступні висновки, 
а саме період вступу україни в Європейський союз є досить довготривалим 
і як на мене не вдосталь виправданим. Якщо проаналізувати генезис, то 
б хотіла виокремити наступні етапи: перший – це період зародження взаємо-
відносин, який тривав до початку XXI ст.; другий – це період початку роз-
витку, де значно проявилась енергетична і аграрна галузі тут україна стає 
по суті ресурсним придатком до Єс; третій – це період інтенсивних змін. Як 
на мене, такі відносини, які існують сьогодні є не зовсім вигідними для 
україни, бо Європейський союз не покладає на себе жодних обов’язків щодо 
отримання нами членства. відповідно за таких умов ми самі себе прирікає-
мо на те, що не маємо жодних гарантій в своїх діях, яких від нас вимагає 
асоціація, тобто порушеного права яке б можна було захисти просто не існує. 
для того щоб україна перейшла з першого етапу вступу до Єс до заключ-
ного, тобто п’ятого необхідно укласти чіткий двосторонній договір, де вони 
зможуть вчиняти двосторонні взаємовигідні дії для досягнення спільної 
мети – отримання статусу повноцінного суб’єкта асоціації. при негативній 
відмові Європейського союзу україні необхідно розробити і реалізувати 
свій власний курс розвитку, де буде вчиняти дії котрі вигідні виключно їй, 
а не іншим сторонам.
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d. Yevlanova1

euRoPean integRation: is ukRaine ReadY  
to Become a memBeR oF eu?

Nowadays , there is an important question about the establishment of friendly 
and partner relations between Ukraine and the European Union. The EU is an 
active participant in today’s geopolitical space. European Union is one of the most 
significant geopolitical events of the XX century. As a result of extensive and deep 
integration, European Union became a power ful geopolitical center.

Actually, relations between Ukraine and the European Union were first 
established in December 1991, when the Minister of Foreign Affairs of the 
Netherlands, holding the Presidency of the EU at that time, officially recognized 
Ukrainian independence on behalf of the European Union.

The intention of Ukraine to develop the relations with the EU which are based 
on the principles of integration was announced long time before. In the Decision 
of the Verkhovna Rada of Ukraine (the Parliament of Ukraine) adopted on the 2nd 
of July 1993 «On the Key Directions of the Foreign Policy of Ukraine», Ukraine 
declared its European integration aspirations for the first time. The document 
indicated that «the priority of Ukrainian foreign policy is Ukrainian membership 
in the European Communities, as long as it does not harm its national interests. 
In order to maintain stable relations with the EU, Ukraine shall conclude 
a Partnership and Cooperation Agreement, the implementation of which shall 
become the first step towards its association and, later, full membership in this 
organization.[ 1 ]Ukraine was the first CIS country to sign a Partnership and 
Cooperation Agreement (PCA) with the EU, in 1994. European integration was 
declared to be the government’s strategic goal. However, the PCA was ratified by 
the EU states only in 1998. 

The policy of Ukraine aiming to develop Ukraine – EU relations is based on 
the Law of Ukraine dating from the 1st of July 2010 «On the Foundations of 
Internal and Foreign Policy» [6; 7]

According to Article 11 of this Law, one of the key elements of Ukrainian 
external policy is «ensuring the integration of Ukraine into the European political, 
economic and legal area in order to obtain the EU membership».

The basic interest and the main priority of Ukraine’s foreign policy today, is 
its growth as an independent state and at the same time with the conservation of 

1 Student of the YaroslavMudryi National Law University,5th year of study, Eco-
nomic Law faculty.
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national values, cultural identity, social, economic security and political 
sovereignty.

The implementation of the basic national interests is an important prerequisite 
for the security, welfare, social and cultural progress for all citizens of Ukraine.
The European choice of Ukraine is natural and quite law-governed. It can be 
explained by several factors.

First of all, there is a geographic and civilizational affinity between Ukraine 
and Europe. With the accession of Poland, Slovakia and Hungary in 2004, and 
Romania in 2007 to the EU, countries which are bordered with Ukraine, our 
country has become a direct border with the EU.

Secondly, this is the Ukrainian historical tradition of cooperation with other 
European nations.

Thus, taking into account the geographical location of Ukraine, general culture 
and philosophy of perception of social values, Ukrainians naturally oriented to the 
EU,as living standards and values that dominate in it, the nearest for Ukraine [2].

Rapprochement with the EU will ensure gradual improvement of investment 
attractiveness, which will increase the social welfare.

The attractiveness of European markets for Ukraine is obvious. It means an 
access to the sources of foreign exchange and investment, new technologies. That 
is why the course of Ukraine’s integration in to the EU is a priority of its domestic 
and foreign policy.[ 3 ]

With this in mind, we can identify the main causes in an effort of Ukrainian’s 
integration with the EU: guarantee of territorial integrity; guarantee of human 
rights, fundamental freedoms and improving of living standards; involvement of 
foreign investment, new technologies; access to global markets; harmonization 
of national legislation with European standards.[ 4 ]

In past years, observed the development of our country, there are several 
factors that delay the movement of Ukraine in this direction.

Among these factors a decisive role play next issues: discrepancy of 
democratic mechanisms and the state of civil society with European standards; 
low level of economic development, low GDP and per capita income; immaturity 
of the basic institutions of the economy.

Analysis of the above mentioned «deterrence factors», allows us to identify 
important activities of the government of Ukraine to implement to the European 
integration, such as: profound structural transformation that are necessary to ensure 
sustainable economic growth in Ukraine; democratization of social relations; 
deepening of border and customs cooperation; coordination of the fight against 
organized crime, illegal migration etc.
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From the joining the EU, Ukraine can get not only the guarantee of integrity, 
support from influential European countries, but such benefits as political, 
economic and social.

As for political benefits, one of the main positives of Ukraine’s membership 
in the EU istoen sure the country’s stable political system and European collective 
security. It is in the interest of the European Union to ensure peace and stability 
with in its borders to have the irneighborsstable and democratic states with 
a predictable and friendly foreign policy.

Economic benefits: beingin the EU, which has a market economy with a high 
level of competitiveness, will be a motivation factor formacro-economic stability. 
In addition, Ukraine will receive great benefits from the introduction of the single 
currency, which according to prevailing perceptions and expectations, will have 
an important long-termpositive effects.

Also trade with the EU is an important source of hard currency, it can limit 
the barter, the extent of which threatens the economic security of the country now. 
It can gain subsidies for agriculture. As a member of the EU, Ukraine will join 
the effective common agricultural policy of the European Community.[ 3 ]

Social benefits:
• Effective protection of human rights in the EU institutions. 
Human rights is one of the most important institutions of law of any modern 

state. Human rights are individual rights which have found their place in the 
national constitutions and treaties of international law. They cover rights, which 
are relating to personal and political freedom and basic social and economic rights.

• Opening the borders for free movement of people.
Ukraine’s accession to the EU and accession to the Schengen visa-free area 

contains many advantages in social terms because it provides the freedom of 
movement through the European continent for the purpose of employment, 
education, treatment, recreation and more.

• Providing a high standard of living.
The main feature of EU is a real ensuring a high standard of living, especially 

in the first league, which is previously integrated into the European Economic 
system and therefore Ukraine’s accession to the EU will mean a gradual raising 
of living standards.

• Formation of the middle class.
The matter of great political, economic and social weight- strengthen the 

middle class, the proportion of which must reach 45–50 % of the total population, 
at the same time with reducing the proportion of people with incomes below the 
subsistence minimum. The formation of the middle class foresee the transition to 
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a new model of consumption, namely to those standards that provide a decent 
standard of living and stimulate the development of the internal market, 
employment and business activity of the population. In particular, it is a high-
quality housing, high availability of durable goods, the availability of quality 
medical and personal services, and education. [ 5 ]

Buti four strategy for the en try in to the European Union will be successful,, 
our country can face with such a disadvantage, like the complexity of the transition 
to European prices. After the entry in to the EU in the short term, we can face the 
risks which faced such countries as Poland or the Baltic states. It is the problem 
of the transition to European prices, which leads to a sharpriseinprices of essential 
goods. We must be prepared for the fact that the price of the seproducts can quickly 
grow up twice oreven three times.

Thus, the real challenge is to guarantee that our society shares common 
European values and tries to embody the min to Ukraine’s reality. Political 
necessity for Ukraine is to draw conclusions from our own mistakes and to pluck 
up courage for a new phase of its foreign policy. It prompts us to do what is in 
Ukraine’s interests. These are: to implement political reform and to complete 
economic reform, to adopt national legislation to European norms, to create 
favourable conditions for foreign investors.

Of course, when we speak of Ukraine’s European integration, it is first and 
foremost about deeds, not words. Also we must take into account the existing 
threats and the experience of countries that have recently joined the EU, so 
Ukrainian citizens should be well informed about the risks and benefits of the 
country’s accession to the EU.

The aim of Ukraine remains unchanged – to construct a strong democratic 
European nation worthy to become a member of EU. 
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к. Є. Євстіфєєва1

особливості міжнАродно-прАвовоЇ 
відповідАльності держАв

На сьогодні дуже актуальним є питання міжнародно-правової відпові-
дальності суб’єктів міжнародного права. і хоча дослідженням цього інсти-
туту вчені займаються вже досить давно, проте досі існують суперечності 
між науковцями і виокремити одностайну позицію дуже складно. Як відомо, 
на національному рівні питання юридичної відповідальності є чітко визна-
ченим. чому ж саме в міжнародному праві виникає складність в цьому ін-
ституті? відповісти на це запитання я спробую в свої роботі.

Не викликає сумнівів той факт, що юридична відповідальність має за-
гальносуспільний характер через те, що будь-яке суспільство складається 
з індивідів, які взаємопов’язані між собою. таке суспільство зможе існувати 
лише тоді, коли кожен буде зазнавати негативних наслідків збоку держави 
за вчинені правопорушення, бо завдяки цьому будуть реалізовуватися як 
державні, так й індивідуальні інтереси. Не є винятком і держава, тому що 
вона існує на міжнародній арені не сама по собі, а має політичні, економіч-
ні, культурні та інші зв’язки з іншими державами. 

так, стаття 1 текстів проектів статей про відповідальність держав за 
міжнародно-протиправні діяння, що прийняті комісією міжнародного права 

1 студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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ооН зазначає: «кожне міжнародно-протиправне діяння держави тягне за 
собою міжнародну відповідальність цієї держави»[1, с.27].

На перший погляд здається, що принципове питання щодо відповідаль-
ності держави можна вважати вирішеним. проте, на жаль, це не зовсім так. 
основним недоліком є те, що на сьогодні відсутній єдиний міжнародно-
правовий акт, який би чітко регламентував порядок та підстави міжнародно-
правової відповідальності держав, існують різноманітні проекти кодексів та 
статей, проте цього недостатньо для врегулювання такого вагомого питання. 
через це вагому роль на сьогодні у визначенні цього питання займає доктри-
на. Як відомо, доктрина є допоміжним джерелом міжнародного права, тому 
вона не має юридичної сили на рівні з міжнародними договорами. 

Норми, що становлять інститут міжнародно-правової відповідальності, 
носять переважно звичаєвий характер, що надає підвищену значимість їхньої 
кодифікації. комісія міжнародного права ооН провела велику попередню ро-
боту із цього питання. вісім доповідей свого спеціального доповідача іта-
лійського професора р. аго, зроблених їм в 1969–1980 рр., були покладені 
комісією в основу ч. 1 проекту статей про відповідальність держав «похо-
дження міжнародної відповідальності». З 1981 р. комісія працює над части-
нами 2 і 3 проекти статей «Зміст, форми й обсяг міжнародної відповідаль-
ності» і «Здійснення міжнародної відповідальності й урегулювання супер-
ечок». інший важливий напрямок у діяльності комісії міжнародного права 
ооН – підготовка проекту кодексу злочинів проти миру й безпеки людства, 
що проводилася з 1947 по 1954 рр. і відновила в 1982 р. [2, с.60].

Як наслідок з цього випливає, що немає єдиного та легального визна-
чення міжнародної відповідальності. так, видана у 2001 році «юридична 
енциклопедія» містить наступне положення: «юридична відповідальність – 
у широкому значенні елемент загального правового статусу людини та 
громадянина, який випливає з обов’язку індивіда бути законослухняним». 
інакше кажучи, відповідальність зводиться лише до одного її виду, до по-
зитивної відповідальності, яка означає відповідальність певної особи [3]. 
Зрозуміло, що погодитись з таким визначенням в контексті міжнародного 
права ми не можемо, бо ним не охоплюється відповідальність держави.

комісія міжнародного права ооН визначила міжнародну відповідаль-
ність як «всі форми правових відносин, що можуть виникнути в міжнарод-
ному праві у зв’язку із правопорушенням, що вчинене державою, – неза-
лежно від того, чи обмежуються ці відносини правовідносинами між дер-
жавою, що вчинила неправомірну дію, і державою, яка безпосередньо 
постраждала, або ж вони поширюються також на інших суб’єктів міжнарод-
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ного права, і, незалежно від того, чи обмежуються ці відносини зобов’язанням 
винної держави поновити право потерпілої держави та відшкодувати запо-
діяну шкоду, включають можливість самої потерпілої держави та інших 
суб’єктів застосувати до винної держави будь-які санкції, передбачені між-
народним правом» [4, с.352].

відомо, що для юридичної відповідальності, в тому числі міжнародної, 
необхідна наявність підстав та складу (ознак) правопорушення. тут ми ма-
ємо теж певні особливості. підстави юридичної відповідальності поділя-
ються на юридичні та фактичні. юридичною підставою є нормативно-право-
вий акт, норма якого передбачає санкцію за певне правопорушення, а фак-
тичною підставою є безпосереднє вчинення правопорушення. Що 
стосується міжнародного права, то під юридичною підставою розуміють 
міжнародно-правові акти, які встановлюють міжнародно-правові 
зобов’язання, порушення яких кваліфікується як міжнародне правопорушен-
ня. тобто тут особливістю є те, що наявний особливий вид правового акту, 
а саме міжнародно-правовий. отже, юридична підстава має абстрактний 
характер, бо лише через існування норми, що передбачає відповідальність, 
остання не настає. Необхідна ще наявність юридичного факту порушення 
норми міжнародного зобов’язання.

Щодо ознак правопорушення, то до них відносять суб’єкта правопору-
шення, протиправну поведінку, шкоду та причинний зв’язок. більш спірним 
у науці міжнародного права є включення вини суб’єкта до переліку 
об’єктивних ознак міжнародного правопорушення. враховуючи складність 
тлумачення самого поняття «вина», встановлення вини в міжнародному 
праві, суперечливу практику її доведення, комісія міжнародного права не 
включила її до проекту статей про відповідальність держав як необхідну 
ознаку правопорушення [2, с.61].

Наступною особливістю міжнародної відповідальності держави є те, що 
у певних випадках вона настає за вчинки певних осіб. Найчастіше держава 
несе відповідальність за дії або бездіяльність своїх виконавчих органів: 
міністерств і відомств, армійських і поліцейських підрозділів, прикордонних 
і спеціальних служб, аж до нижчої ланки виконавчої влади. держава не може 
ухилитися від відповідальності, посилаючись на ту обставину, що відповід-
но до внутрішнього законодавства ці дії не потрібно робити або потрібно ро-
бити іншим способом. у віденській конвенції про право міжнародних до-
говорів 1969 р. встановлено, що держава «не може посилатися на положен-
ня свого внутрішнього права як виправдання для невиконання нею договору» 
[5].аналогічне положення містить і резолюція, прийнята генеральною 
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асамблеєю ооН про відповідальність держав за міжнародно-протиправні 
діяння. тільки у разі, якщо особа діяла або не діяла як посадова особа або 
органа держави, її поведінка не стосується держави. однак, якщо фізична 
особа, що не володіє офіційним державним статусом, своїми діями зазіхає 
на права й інтереси іншої держави, що охороняються міжнародним правом, 
то держава, що не забезпечила захист цих прав і інтересів, буде нести між-
народно-правову відповідальність. Зрозуміло, за самі дії приватних осіб 
держава не несе відповідальності. вона несе відповідальність за невиконан-
ня своїх зобов’язань щодо забезпечення прав і законних інтересів іноземної 
держави на своїй території, що проявилося у бездіяльності державних орга-
нів, покликаних захищати ці права й інтереси. Якщо говорити про злочинні 
вчинки фізичних осіб проти міжнародного права, вони є підставою для 
кримінального, а не міжнародно-правового покарання. це такі дії фізичних 
осіб, які порушують норми міжнародного права і тому заборонені нормами 
внутрішньодержавного права. таку заборону держави вносять до своїх кри-
мінальних кодексів (законів) за власною ініціативою або на підставі між-
народних угод, принципів і норм міжнародного права, загальновизнаних 
міжнародно-правових звичаїв, юридично обов’язкових рішень міжнародних 
органів та організацій [4, с.353].

в той же час необхідно визнати специфічний характер заходів, що за-
стосовуються до держави у випадку вчинення ним міжнародного правопо-
рушення. для визначення цих заходів тривалий час застосовувався термін 
«санкції». однак в міжнародному праві цей термін має декілька значень. 
виникла дискусія з приводу співвідношення санкцій та відповідальності. 
більшість дослідників вважають, що санкції є однією із форм відповідаль-
ності. інші розглядають їх як заходи примушування, які забезпечують реа-
лізацію відповідальності, тобто як такі, що знаходяться поза відповідальніс-
тю безпосередньо. Нарешті їх визнають однопорядковими явищами розумі-
ючи «міжнародну відповідальність як застосування та реалізацію санкцій 
у випадку міжнародного правопорушення». комісія міжнародного права 
вирішила зберегти термін «санкції» лише для колективних заходів міжна-
родних організацій, а для визначення заходів, які потерпіла держава може 
використати проти правопорушника, прийнти поняття «контрзахід» [6, с.21].

отже, на підставі викладеного можна зробити висновок, що інститут 
міжнародно-правової відповідальності хоча і є одним із найвагоміших ін-
ститутів в міжнародному праві, проте він не є досконалим і потребує розви-
тку. в сучасному світі безпека людства посідає переш місце серед питань, 
які потребують міжнародного вирішення і стосуються кожної держави без 



359

винятку. Забезпечити цю безпеку можливо шляхом закріплення в міжнарод-
но-правових актах порядку притягнення та впровадження дієвих заходів 
міжнародно-правової відповідальності держав, що зможе забезпечити світо-
вий порядок.
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в. в. Євтіхеєв1

міжнАродно-прАвове співробітниЦтво між 
укрАЇноЮ тА ЄвропеЙським бАнком 

реконструкЦіЇ тА роЗвитку

Європейський банк реконструкції та розвитку (далі – Єбрр або банк) – 
це міжнародна фінансова організація, основною метою якої є реалізація 
проектів по сприянню розвитку економіки в країнах-реципієнтах. до її за-

1  студент 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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вдань також входить організація конкурентоспроможного приватного під-
приємництва, вирішення екологічних проблем, а також формування ефек-
тивного ринку капіталів. ця організація, хоча й носить назву «Європей-
ський», однак здійснює свою діяльність не лише в Європі (в основному це 
південно-східний та центральний регіон, а також у частина східної Європи), 
а й в центральній частині азії, на кавказі, а також у таких країнах як росія 
і туреччина. На сьогодні до її складу входить 60 держав: усі Європейські 
країни, а разом з ними низка неєвропейських, таких як австралія, Єгипет, 
кіпр, Нова Зеландія та Мексика, сШа, Японія, корея. 

установчим документом Єбрр є угода про заснування Європейського 
банку реконструкції та розвитку від 29 травня 1990 р. [1]. передбачено, що 
учасником Єбрр можуть бути лише держави, які уже є членами Міжнарод-
ного валютного Фонду (МвФ). 

варто також зазначити, що згідно з підпунктом «і» пункту 1 статті 3 
угоди про заснування Єбрр членство в банку є відкритим для всіх Європей-
ських країн [1, ст. 3]. у свою чергу пункт 2 статті 3 угоди про заснування 
Єбрр встановлює правило, згідно з яким країни, які виявили намір стати 
членами банку уже після набрання цією угодою чинності (а саме після 
28 березня 1991 р.), можуть бути прийняті в члени на умовах, які може вста-
новлювати банк, якщо за їхнє прийняття до членів проголосує не менше 2/3 
керуючих, що представляють не менше ніж 3/4 загальної кількості голосів, 
на яку мають право члени [1, ст. 3]. 

організаційна структура Єбрр складається із ради керуючих (є вищим 
органом, що вирішує стратегічні питання діяльності) [1, ст. 24], директора-
ту (складається з 23 членів, які здійснюють загальне керівництво), прези-
дента (жак лем’єр) та віце-президентів (керують поточними справами 
банку).

хоча Єбрр є міжнародною організацією та до її складу входять неєвро-
пейські країни, проте досить помітно, що країнам Євросоюзу належить 
вирішальний вплив в Єбрр за рахунок переважної більшості у правлінні 
банку.

свою діяльність Єбрр здійснює за рахунок спеціальних фондів. Фонди, 
засновані Єбрр, формуються з доходів, одержаних від інвестицій. такі фон-
ди призначені для підготовки та втілення інвестиційних проектів країн- ре-
ципієнтів, а також для кредитування малорентабельних галузей соціальної 
інфраструктури (в залежності від перспективи), інвестиції в капітали. 

україна стала учасником Єбрр на підставі відповідного указу прези-
дента україни від 14 липня 1992 р. № 379/92 [2] і наразі за обсягом кредитів 
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посідає друге місце, що дозволяє зробити висновок, що україна грає важли-
ву роль в розвитку всієї європейської економіки. варто зазначити, що вступ 
україни до Єбрр став наступним кроком долучення нашої держави до таких 
фінансових організацій як Міжнародний валютний фонд (МвФ) у 1992 р., 
Міжнародна асоціація розвитку (Мар) у 2004 р. та інших міжнародних фі-
нансових інституцій.

основою міжнародно-правового регулювання відносин між україною 
та Європейським банком реконструкції та розвитку складають два міжна-
родні договори: власне угода про заснування Європейського банку рекон-
струкції та розвитку в україні [1], а також договір між урядом україни та 
Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та 
діяльність постійного представництва Єбрр в україні [3]. 

указом президента україни від 5 липня 2004 р. № 748/2004 прийняла 
зміни до угоди про заснування Єбрр [4], а указом президента україни від 
20 серпня 2012 р. № 477/2012 прийняла поправки до цієї угоди [5].

Загалом ми погоджуємося з позицією, яку сформулювала а. а. кадаць-
ка, що організаційно-правовий механізм міжнародно-правового співробіт-
ництва між україною та Європейським банком реконструкції та розвитку 
здійснюється на двосторонній основі. україна призначає своїх уповноваже-
них представників: (ex officio) Міністра фінансів україни як члена ради 
керуючих Єбрр, (ex officio) голову правління Національного банку україни 
як заступника керуючого від україни – члена ради керуючих Єбрр. у свою 
чергу, Єбрр забезпечує діяльність постійного представництва Єбрр в укра-
їні [6, с. 88].

З метою сприяння розвитку приватного підприємництва Єбрр будує 
свою роботу через досить таки успішну для економіки кредитну лінію з під-
тримки малого та середнього бізнесу через банк мікрокредитування, який 
надає кредити окремим банкам. варто також зазначити, що однією з осно-
вних та найважливіших цілей Єбрр є екологічні проблеми, на що була 
створена «консультативна рада з питань довкілля». в україні Єбрр здійснює 
великі програми по охороні навколишнього середовища, а саме дельти дунаю 
а також водного середовища чорного моря.

Щодо переваг членства україни в Єбрр варто зазначити те, що реаліза-
ція проектів здійснюється індивідуально, а також існує можливість фінан-
сувати різного роду проектів як у державному, так і в приватному секторах 
економіки. очевидним стає те, що такий метод є найбільш прийнятним для 
україни, адже існує потреба залучення відносно дешевих інвестицій для 
реалізації масштабних проектів. для україни в пріоритеті для Єбрр є фінан-
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сування таких галузей як енергетика, телекомінукації, транспортний та 
аграрний бізнес.

Як зазначив старший радник із зовнішніх зв’язків антон усов, 
«… З 2016 року Європейський банк реконструкції та розвитку зробить став-
ку на кредитування муніципальних проектів. у середньому на кожен такий 
проект банк виділить від 10 до 25 млн. євро». ці вливання будуть підкріплю-
ватися безкоштовною допомогою з донорських фондів. приміром, за слова-
ми антона усова, «…муніципалітет зможе отримати гроші безоплатно 
з фонду E5P». він також вказав, що «банк затвердив кредит в розмірі 37 млн. 
дол., які будуть направлені на будівництво зернового терміналу у порту 
«південний».

На нашу думку, питання щодо співробітництва між україною та Євро-
пейським банком реконструкції та розвитку надалі необхідно досліджувати 
більш глибоко, а саме приділяти більше уваги змісту кредитних умов. тобто, 
можна зробити висновок, що політика Єбрр щодо україни та інших держав 
центральної та східної Європи загалом спрямована перш за все на підйом 
економіки та її структурну перебудову, що позитивно вплине на розвиток 
економіки всієї Європи.
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А. м. Євтушенко1

питАннЯ Щодо прАвА нА сАмовиЗнАченнЯ 
нАроду у міжнАродному прАві

Нині існує два так званих «братніх» і загальновизнаних імперативних 
принципів міжнародного права – територіальної цілісності і самовизначен-
ня. це дуже особлива категорія, тому що вона вершить долями народів, 
долями країн. часто вона пов’язана з війною, і до неї особливе ставлення.

взаємозв’язок між двома цими принципами можна описати словами «і 
разом неможливо – і окремо ніяк». проте, мова йде саме про їх взаємодію, 
і розглядати самовизначення у відриві від територіальної цілісності означає 
порушувати один із загальних принципів права – сумлінного виконання 
зобов’язань. Майже всі вчені наголошують на тому, що з самовизначенням 
завжди болісно складно. і усього тут «занадто». Занадто загальна норма, 
занадто широкі можливості для тлумачення, надто складні історичні зв’язки. 
цей принцип називають одним з найделікатніших у міжнародному праві.

один з найвідоміших юристів, який займався питанням самовизначення, 
ще в 1956 р. написав, що «народ не може нічого вирішувати, поки хтось не 
вирішить, що таке народ». відповідь на це питання є найбільш складним. 
проте можна дати таке доктринальне визначення народу. Народ – це група 
осіб, яку об’єднують спільна історія, традиції, мова, побут, культура, і які 
самоідентифікують себе як окрему групу, згідно з цими ознаками.

Ще в 1970 році генеральна асамблея ооН прийняла резолюцію про 
загальновизнаних принципів міжнародного права, вказавши, серед інших, 
і «принцип рівноправності і самовизначення народів». юридичний зміст 
принципу кожного народу на самовизначення полягає в тому, що тільки не-

1 Cтудентка факультету підготовки кадрів для пенсійного фонду україниНаціо-
нального юридичного унівеситетуімені Ярослава Мудрого.
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можливість самовизначення народу в рамках держави створює передумови 
для його виходу і створення власної держави, а також те, що інші держави 
не мають права втручатися в цей процес. таким чином, принцип передбачає 
дві стадії самовизначення – внутрішню і зовнішню. перша полягає в тому, 
щоб народу було надано усі права для самовизначення в рамках держави 
через демократичні механізми. Якщо ж можливості для цього вичерпані або 
відсутні, то народ може здійснити зовнішнє самовизначення і створити 
власну державу. тобто будь-яка така спроба до незалежності є нелегітимною 
і протиправною, якщо їй не передує серйозна робота народу щодо забезпе-
чення реалізації своїх прав всередині держави.

одним з найважливіших є питання про механізм реалізації права націй 
на самовизначення. Ясно, що механізм реалізації цього права, як і всіх інших 
прав людини, повинен бути законним. разом з тим здійснення цього права 
не може порушувати інші загальновизнані принципи міжнародного права: 
державний суверенітет, недоторканність території, цілісність кордонів та ін. 
Міжнародне право допускає навіть збройну боротьбу з метою реалізації 
цього права, однак лише в тому випадку, якщо нація піддається масової 
систематичної і різкої дискримінації. у декларації про принципи міжнарод-
ного права вказується, що способами здійснення права на самовизначення 
можуть бути створення суверенної і незалежної держави, вільне приєднан-
ня до незалежної держави або об’єднання з нею або встановлення будь-якого 
іншого політичного статусу, вільно визначеного народом. таким чином, 
право на самовизначення не носить абсолютного характеру і має два обме-
ження: воно не повинно обмежувати аналогічного права іншого народу і має 
завжди розглядатися в контексті інших шести імперативних принципів між-
народного права (відмова від застосування сили, вирішення спорів мирними 
засобами, невтручання у внутрішні справи інших держав, співробітництво, 
суверенна рівність і виконання зобов’язань відповідно до статуту ооН). 
Фахівці міжнародного права вважають аксіомою положення про те, що всі 
основні принципи міжнародного права взаємопов’язані і рівноцінні. керу-
ючись одним з них, не можна зазіхати на інші. Що стосується принципу 
територіальної цілісності, то він відноситься перш за все і головним чином 
до сфери міждержавних відносин, тобто мова йде про захист територіальної 
цілісності ззовні. але територіальної цілісності можуть загрожувати і вну-
трішні сепаратистські рухи, які не мають нічого спільного з принципом 
самовизначення. тому в декларації про принципи міжнародного права в роз-
ділі про самовизначення йдеться, що нічого в наведених пунктах про само-
визначення не повинно тлумачитися як те, що санкціонує або заохочує 
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будь-які дії, які привели б до розчленування або до часткового або повного 
порушення територіальної цілісності або політичної єдності суверенних 
і незалежних держав, які дотримуються в своїх діях принципу рівноправ-
ності і самовизначення народів і мають уряд, який представляє незалежно 
від раси, віросповідання або кольору шкіри весь народ, що проживає на 
даній території.

у кримінальному законі практично кожної країни визнаються злочином 
дії, які призводять до порушення територіальної цілісності держави. однак 
слід чітко відрізняти сепаратизм, що повністю виправдано вважається зло-
чином, від створення нацією своєї власної держави. тут, в кожному конкрет-
ному випадку, слід вивчити і проаналізувати, етнічний склад населення, яке 
бажає відокремитися, чи володіє воно ознаками народу, ті причини, які 
спонукають їх вийти зі складу багатонаціональної держави (наприклад, 
тотальне порушення етнічних прав, проведення дискримінаційної націо-
нальної політики або неможливість вільно розвиватися, загроза асиміляції 
тощо). 

Ніні у світі домінує думка про те, що «якщо мова йде про самовизначен-
ня, то має враховуватися думка не тільки нації, яка проживає на даній тери-
торії, а й інших, більш дрібних національних груп, що утворюють разом 
з цією нацією єдине суспільство і народ». самовизначення – процес, який 
повинен максимально враховувати вільно виражену волю всіх зацікавлених 
сторін. Якби було по-іншому, світ тільки і робив те, що самовизначатися б і 
таким чином дробився на все більш дрібні частини.

більш ніж за двісті років існування, право народу на самовизначення 
отримало досить широке поширення: до нього апелюють і сепаратисти, 
і унітаристи. у той же час воно, без сумніву, внесло позитивний внесок 
у формування міжнародного права, в справу визволення народів від коло-
ніальної залежності і становлення нової міжнародної політичної системи. 
однак не можна не враховувати і сучасний стан міжнародного співтовари-
ства, його інтернаціоналізацію, а також протиріччя, що склалися в правовій 
системі, зокрема, між колективним принципом самовизначення і індивіду-
альними правами людини і громадянина. перед юристами-міжнародниками, 
політиками і громадськими діячами стоять питання регулювання міжнаціо-
нальних і міждержавних відносин у світі, в тому числі проблеми легалізації 
нових держав і вироблення спільних позицій в зв’язку з діяльністю націо-
нальних рухів, що борються за їх створення.

доктрина й практика міжнародного права поки не дають однозначної 
відповіді на питання – як забезпечити гармонійну єдність. хоча казати про 
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повну невизначеність також невірно, так як тоді ми ставимо під питання саме 
існування міжнародного права, як цілісної системи регулювання. у праві 
є необхідні інструменти для подолання територіальних і етнічних розбіж-
ностей. але головне в їх використанні – виявлення справжньої волі народу 
шляхом встановлених в праві процедур, добра воля сторін і врахування 
інтересів держави, а також інших держав і народів. і найважливіше –верхо-
венство і дотримання прав людини.

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

і. в. Єременко1

ЄвропеЙськиЙ суд З прАв лЮдини  
в меХАніЗмі ЗАХисту прАв тА 

основоположниХ свобод

Європейський суд з прав людини – це міжнародний судовий орган (між-
народна судова установа) регіонального рівня, який знаходиться на постій-
ній основі в місті страсбург (Франція), в палаці прав людини, який було 
спроектовано у 1994 році британським архітектором річардом роджерсом 
та введено в експлуатацію в 1998 році. 

Європейський суд з прав людини було засновано в 1959 році на підставі 
конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, котра перед-
бачила його створення, визначила умови функціонування суду та містить 
перелік прав і гарантій їх забезпечення, яких держави-учасниці конвенції 
зобов’язалися дотримуватися та забезпечувати на своїй території. Наразі 47 
держав-членів ради Європи ратифікували конвенцію. таким чином, Євро-
пейський суд з прав людини стоїть на захисті близько 820 мільйонів євро-
пейців [1, c. 16, 17].

діяльність Європейського суду з прав людини є основною європейською 
гарантією захисту прав людини. відповідно до Європейської конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, юрисдикція суду поширю-
ється на усі питання тлумачення і застосування конвенції та протоколів до 
неї. суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або 

1 студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.



367

групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з високих 
договірних сторін порушення прав, викладених у конвенції або протоколах 
до неї. однак суд може брати справу до розгляду лише після того, як було 
вичерпано усі національні засоби юридичного захисту, згідно із загально-
визнаними принципами міжнародного права, та впродовж шести місяців від 
дати постановлення остаточного рішення на національному рівні (ст. 35 
конвенції). 

рішення суду є обов’язковими для виконання державою-відповідачем, 
щодо якої вони були винесені. чимало рішень Європейського суду з прав 
людини призвели до внесення суттєвих змін у національне законодавство, 
судову чи адміністративну практику в багатьох сферах. 

Завдяки практиці Європейського суду з прав людини конвенція зали-
шається потужним та динамічним інструментом, який здатен відповідати 
новим викликам та зміцнювати верховенство права, а також демократію 
в Європі [1, c. 17].

слід звернути свою увагу на той факт, що юрисдикція Європейського 
суду з прав людини носить субсидіарний характер, і незважаючи на свою 
унікальність, діяльність суду обмежується виключно тлумаченням та за-
стосуванням норм конвенції, оминаючи внутрішнє законодавство високих 
договірних сторін.

у даному випадку субсидіарність діяльності Європейського суду з прав 
людини означає, що суд створює додаткові гарантії прав і свобод людини, так 
як захист цих самих прав є прерогативою самих держав-учасниць, про що 
вказано у статті 1 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

тому завданням Європейського суду з прав людини є сприяння та спря-
мування діяльності національних правових інститутів високих договірних 
сторін для того, щоб гарантувалася необхідна міра захисту прав людини 
в державах – учасницях конвенції через власні правові інститути та про-
цедури. 

Загальновизнаний принцип обов’язковості остаточного судового рішен-
ня, в тому числі й обов’язковість остаточного рішення Європейського суду 
з прав людини, на підставі статті 46 конвенції в тій чи іншій формі закрі-
плено в законодавстві всіх європейських країн. особливого значення у цьо-
му аспекті набуває діяльність комітету Міністрів, який і здійснює нагляд за 
виконанням рішень Європейського суду з прав людини, будучи при цьому 
статутним органом ради Європи [2, с. 202, 203]. 

однак законодавство європейських країн істотно відрізняється одне від 
одного у важливих аспектах процедури виконання рішення Європейського 
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суду з прав людини. З-поміж таких аспектів передусім слід зазначити на-
ступні: 

1) наявність спеціального закону, який регулює процедуру виконання 
рішень Європейського суду з прав людини; 

2) кваліфікація рішення Європейського суду з прав людини як виконав-
чого документа; 

3) існування спеціальної процедури виконання рішень Європейського 
суду з прав людини, яка відрізняється від процедури виконання рішень на-
ціональних судів; 

4) наявність «єдиного вікна» для отримання заявником грошової ком-
пенсації (справедливої сатисфакції, передбаченої статтею 41 конвенції); 

5) існування спеціальної статті витрат державного бюджету для виплати 
грошових компенсацій на підставі рішень Європейського суду з прав людини; 

6) можливість перегляду рішення національного суду на підставі рішен-
ня Європейського суду з прав людини, безпосередньо передбачена проце-
суальним законом [3, c. 83].

україна як незалежна держава Законом україни «про ратифікацію кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, першо-
го протоколу та протоколів 2, 4, 7 та 11 до конвенції» визнала обов’язковою 
юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосу-
ються тлумачення і застосування конвенції у 1997 р.. За цим Законом укра-
їна повністю визнає на своїй території дію ст. 46 конвенції 1950 р. щодо 
визнання обов’язковою й без укладення спеціальної угоди юрисдикцію 
Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлума-
чення й застосування конвенції 1950 р. 

Як зазначає с. в. Шевчук, саме підписання конвенції та протоколів до неї 
стало «результатом негативної загальноєвропейської реакції на правовий позити-
візм, яка отримала назву правової революції», що фактично започаткувало процес 
зближення англосаксонської та романо-германської систем права [4, c. 243].

Як випливає зі змісту Закону україни «про ратифікацію конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, першого протоко-
лу та протоколів 2, 4, 7 та 11 до конвенції», до правової системи україни 
включаються не будь-які юрисдикційні акти Європейського суду з прав 
людини, а тільки ті, які відповідають певним критеріям. 

по-перше, судовий акт має бути ухвалений відносно україни, тобто від-
повідачем у справі повинна бути україна. Якщо україна виступає третьою 
стороною під час розгляду справи Європейським судом з прав людини, то 
судовий акт, прийнятий у даному разі, не стане частиною правової системи. 
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по-друге, судовий акт повинен встановлювати факт порушення конвен-
ції та/або протоколів до неї. отже, мова йде тільки про рішення по суті. рі-
шення про неприйнятність, прийняті Європейським судом з прав людини 
щодо україни, згідно до положень Закону не є обов’язковими для україни і, 
таким чином, не є частиною її правової системи. більш того, не кожне рі-
шення щодо суті, прийняте у справі, де в якості відповідача виступає укра-
їна, є частиною її правової системи, а тільки таке, в якому судом констато-
вано факт порушення україною конвенційних положень. 

по-третє, рішення щодо суті Європейського суду з прав людини має 
набути законної сили. рішення Єспл, які одночасно відповідають вищезаз-
наченим критеріям і є обов’язковими для україни [5, c. 103].

Як висновок, слід погодитись із думкою кисельової л. в., щодо того, що 
реальне виконання рішення суду сприяє втіленню законів у життя та зміц-
ненню їх авторитету, судове рішення за своєю суттю охороняє права, свобо-
ди та законні інтереси громадян, окрім того є завершальною стадією судо-
вого провадження. 

крім того, за своєю суттю та правовими наслідками судове рішення має 
силу закону, хоч при цьому не створює нових правових норм, а лише від-
новлює порушене право. розгляд справи у передбачені процесуальними 
кодексами строки, а також якісне виконання рішення суду в розумні строки 
є запорукою ефективності правосуддя [6, c. 158].

важливого значення у виконанні рішень Європейського суду з прав 
людини відіграє комітет Міністрів ради Європи. Як зазначає аббакумо-
ва д. в., комітет Міністрів є одним із головних органів ради Європи, від 
якого значною мірою залежить практичне виконання цілей, визначених в її 
статуті. йому також належить провідна роль у нагляді за виконанням рішень 
Європейського суду з прав людини та у здійсненні моніторингу дотримання 
зобов’язань державами-членами ради Європи [7, c. 4; 8, с. 248–256].
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ня, а саме злочин. Що стосується кримінальної відповідальності у міжна-
родному праві, то це єдиний вид галузевої відповідальності, що знайшов 
своє вираження у міжнародно-правових договорах. вона передбачає відпо-
відальність осіб за вчинене протиправне міжнародно-правове діяння. кри-
мінальна відповідальність фізичної особи явище нове. після закінчення іі 
світової війни притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності 
осіб причетних до цього злочину поклало початок формування міжнародно-
го кримінального права, а отже і міжнародної кримінальної відповідальнос-
ті фізичних осіб. дана тема є актуальною, тому що до кінця не розкрито 
проблему реалізації принципу покарання індивідів за здійснення лиходійств, 
що визнаються світовою спільнотою міжнародними злочинами.

даному питанню приділяли увагу такі видатні вчені, як М. в. буромен-
ський, в. г. буткевич, в. Н. денисов, в. і. Євінтов, о. в. Задорожній, д. б. ле-
він, а. с. Мацко, о. о. Мережко, ю. о. решетов, л. д. тимченко, о. М. трай-
нін, г. і. тункін, і. Н. арцибасов, і. п. бліщенко, с. о. Єгоров, л. в. інога-
мова – хегай, в. ю. калугін, а. г. кибальник, і. і. лукашук, р. а. Мюллерсон, 
а. в. Наумов, в. п. панов, а. й. полторак та ін.

перед тим, як перейти до кримінальної відповідальності фізичної особи 
у міжнародному праві, треба зазначити декілька слів щодо її правосубєкнос-
ті. питання міжнародної правосуб’єктності фізичної особи є одним з цен-
тральних і важливих у науці міжнародного права [1, с. 180].

під міжнародною правосуб’єктністю розуміється якісна характеристи ка 
статусу суб’єкта міжнародних правовідносин, що виражає його здатність 
самостійно брати участь у цих правовідносинах, підпорядковуватися нормам 
міжнародного права та брати участь у їх створенні, володіти міжнародними 
правами та обов’язками.

у науці міжнародного права питання міжнародної правосуб’єктності 
фізичної особи розглядається від її повного невизнання, визнання специфіч-
ної, обмеженої, особливої правосуб’єктності до безумовного визнання повної 
правосуб’єктності. багато в чому таке різноманіття поглядів залежить від 
теорії співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права. так, 
виникнення і розробка деякими вченими теорії примату міжнародного пра-
ва над внутрішньодержавним у Європі в 50 – х роках хх століття поклало 
початок розвитку концепції міжнародної правосуб’єктності індивіда.

серед основних підстав для визнання міжнародної правосуб’єктності 
індивіда можуть бути названі такі: міжнародне право може безпосередньо 
створювати для особи права та обов’язки; можливість індивіда звертатися 
в міжнародні судові установи для захисту своїх прав; індивіди є суб’єктами 
міжнародної кримінальної відповідальності за міжнародні злочини.
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За вчинення міжнародних злочинів strictisensu особа притягується до 
міжнародної кримінальної відповідальності. в окремих випадках держави 
шляхом укладання міжнародних договорів (статутів) для покарання військо-
вих злочинців за вчинення міжнародних злочинів проти людяності створю-
вали міжнародні карні суди (Нюрнберзький і токійський військові трибуна-
ли 1946 р.). в цих випадках злочинці виступають як об’єкти певних право-
відносин держав, які вирішили покарати їх саме таким чином [2, c. 78].

отже, треба зазначити, що наявність кримінальної відповідальності 
в фізичної особи у міжнародному праві стверджує про її правосуб’єкність. 

у міжнародному праві під міжнародно-правовою відповідальністю ро-
зуміються конкретні негативні юридичні наслідки, що настають для суб’єкта 
міжнародного права в результаті порушення ним міжнародно- правового 
зобов’язання. комісія міжнародного права ооН визначила зміст міжнарод-
ної відповідальності як ті наслідки, що те або інше міжнародне протиправ-
не діяння може мати відповідно до норм міжнародного права в різних ви-
падках, наприклад, наслідок діяння щодо відшкодування збитку та відповід-
них санкцій. Можна зазначити, що поняття «міжнародно-правова 
відповідальність» характеризується такими ознаками: вона настає за здій-
снення міжнародного правопорушення; реалізується на основі норм між-
народного права; пов’язана з визначеними негативними наслідками для 
правопорушника; спрямована на зміцнення міжнародного правопорядку.

Якщо говорити про злочинні вчинки фізичних осіб проти міжнародного 
права, вони є підставою для національного кримінального, а не міжнародно-
правового покарання. це такі дії фізичних осіб, які порушують норми між-
народного права і тому заборонені нормами внутрішньодержавного права. 
таку заборону держави вносять до своїх кримінальних кодексів (законів) за 
власною ініціативою або на підставі міжнародних угод, принципів і норм 
міжнародного права, загальновизнаних міжнародно-правових звичаїв, юри-
дично обов’язкових рішень міжнародних органів та організацій. боротьба 
з такими правопорушеннями передбачена нормами міжнародного права, але 
відповідальність фізичних осіб у таких випадках не є міжнародно-правовою. 
поведінка фізичних осіб здійснюється поза будь-яким зв’язком із політикою 
держави (вони діють не від імені держави і не є посадовими особами в дер-
жаві). така поведінка, як правило, суперечить законодавству держави і час-
то є такою, що підлягає кримінальному покаранню в національних судових 
установах. крім того, юридичними підставами відповідальності за такі дії 
можуть бути міжнародні конвенції з боротьби проти міжнародної злочин-
ності та відповідні їм національно-правові акти. так, конвенція проти 
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транснаціональної організованої злочинності визначила, що кожна держава-
учасниця за здійснення будь-якого злочину, визначеного цією конвенцією, 
передбачає застосування таких санкцій, які враховують ступінь небезпеки 
цього злочину. дана конвенція визначає санкції за вчинення передбачених 
злочинів, зокрема те, що держави-учасниці вживають, у максимальному 
ступені, можливому в рамках їх внутрішніх правових систем, такі заходи, 
які можуть знадобитися для забезпечення можливості конфіскації:

а) доходів від злочинів, охоплюваних дійсною конвенцією, або майна, 
вартість якого відповідає вартості таких доходів;

б) майна, устаткування або інших засобів, що використалися або при-
значалися для використання при здійсненні злочинів, охоплюваних дійсною 
конвенцією.

учасники вживають такі заходи, які можуть знадобитися для забезпе-
чення можливості виявлення, відстеження, арешту або виїмки таких доходів 
чи майна з метою наступної конфіскації. також згідно з цією конвенцією 
кожна держава-учасниця наділяє правом свої суди або інші компетентні 
органи видавати постанови про подання або арешт банківських, фінансових 
чи комерційних документів. учасники не можуть ухилятися від застосуван-
ня заходів відповідно до положень, визначених вище, посилаючись на необ-
хідність збереження банківської таємниці. прикладами таких злочинних 
учинків фізичних осіб проти міжнародного права можуть бути: виготовлен-
ня та продаж іноземної валюти й цінних паперів; виготовлення, придбання, 
зберігання з метою збуту і збут наркотичних засобів без спеціального на те 
дозволу, зброї, глумління над символікою іноземної держави тощо. слід 
зазначити, що загальні зміни, що відбулися в міжнародному праві в сучасну 
епоху, наклали відбиток і на інститут міжнародно-правової відповідальнос-
ті. З’явилися нові складники міжнародних правопорушень, яких не було 
в класичному міжнародному праві, зазнали змін способи реалізації міжна-
родно-правової відповідальності [3, c. 353].

Закріплення принципу індивідуальної відповідальності за міжнародні 
злочини, в тому числі і злочини проти миру і безпеки людства – є одним із 
найважливіших досягнень сучасного міжнародного права. у результаті ви-
никнення принципово нової концепції міжнародних злочинів інститут між-
народно – правової відповідальності загалом на сьогоднішній день суттєво 
відрізняється від тих поглядів, які існували щодо цієї сукупності норм рані-
ше, хоча сам принцип індивідуальної кримінальної відповідальності є дав-
ньою звичаєвою нормою, яка визнавалася ще у кодексі лібера та оксфорд-
ському керівництві. відтак ця звичаєва норма була закріплена у багатьох 
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нормативно-правових актах, що відносяться до міжнародного гуманітарно-
го права, які, як відомо, утворили правову основу відповідальності фізичних 
осіб за скоєння міжнародних злочинів. 

відповідальність фізичних осіб за міжнародні злочини за міжнародним 
правом найчастіше настає за умови, що їхні злочинні дії пов’язані зі зло-
чинною діяльністю держави. офіційний статус особи (голова держави, 
уряду тощо) не звільняє її від кримінальної відповідальності. тому зараз 
загальновизнаними є норми вироку Нюрнберзького трибуналу. по-перше: 
«Злочини проти міжнародного права вчиняються людьми, а не абстрактними 
категоріями, і тільки шляхом покарання окремих осіб, які скоїли такі зло-
чини, можуть бути виконані норми міжнародного права…». це положення 
безпосередньо обґрунтовує наявність та необхідність саме індивідуальної 
відповідальності фізичних осіб. а, по-друге: «принцип міжнародного права, 
який в окремих випадках захищає представника держави, не може бути за-
стосований до дій, які засуджуються як злочинні за міжнародним правом». 
тривалий час у теорії панувала думка, що особи, які виконують державні 
функції, не несуть відповідальності за свою службову діяльність ні в мирний 
час, ні під час війни. цей висновок, який активно підтримував, зокрема, 
г. кельзеном, ґрунтувався на суверенітеті держави, який передбачає, що 
жодна держава не може вимагати юрисдикції над діями іншої держави.

однак, уже після першої світової війни починається відхід від цього 
принципу. і як було вже вказано після другої світової війни, теза про відпо-
відальність посадових осіб держави за скоєння міжнародних злочинів, 
отримує підтвердження та розвиток. у ст.7 статуту Нюрнберзького трибу-
налу говориться: «посадове положення чиновників різних урядових відомств 
не повинно розглядатися як підстава, до звільнення від відповідальності або 
пом’якшення покарання». Згодом це положення знайшло відображення 
у тексті вироку Нюрнберзького військового трибуналу. лукашук вважав, 
що «проблема індивідуальної кримінальної відповідальності керівників 
держав є однією з найважливіших у забезпеченні ефективності міжнарод-
ного права і, разом з тим, однією з найскладніших, оскільки рішення про це 
приймаються керівниками держав». при цьому саме посадові особи повинні 
нести набагато більшу відповідальність, ніж підлеглі, які безпосередньо 
скоїли діяння, так як саме вони розробляють плани і віддають накази [4, c. 
723].

слід відмітити, що комісія ооН з міжнародного права також продемон-
струвала прихильність такій позиції. у ст.7 проекту кодексу злочинів проти 
миру і безпеки людства 1996 р. головним призначенням якого було встанов-
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лення умов та визначення підстав для притягнення до кримінальної відпо-
відальності осіб за вчинення міжнародних злочинів міжнародними та на-
ціональними, судовими органами, комісія включила наступне формулюван-
ня: «офіційна позиція індивіда, який вчинив злочин проти миру і безпеки 
людства, навіть якщо він діяв як глава держави або уряду, не звільняє його 
від кримінальної відповідальності і не пом’якшує покарання». це положен-
ня повністю відповідає нормам статутів трибуналів по колишній югославії 
і руанді. у коментарі до проекту кодексу злочинів проти миру і безпеки, що 
був також розроблений комісією ооН, йдеться про те, що «відсутність про-
цесуальних імунітетів при здійсненні переслідування або покарання… 
є невід’ємним наслідком відсутності матеріального імунітету» [5].

таким чином, комісія міжнародного права ооН дотримується думки 
про пріоритет інституту кримінальної відповідальності за міжнародні зло-
чини над інститутом імунітетів у міжнародному праві. протилежна позиція 
знайшла своє відображення в розробленій в 2001 р. інститутом міжнарод-
ного права резолюції під назвою «імунітети глав держав і урядів від юрис-
дикції і виконання рішень в міжнародному праві». у ній зафіксовано, що 
глави держав і урядів наділені недоторканністю та імунітетом від криміналь-
ного переслідування незалежно від тяжкості злочину, який вони могли 
скоїти, в той час як колишні глави держав і урядів не користуються імуніте-
том від кримінальної юрисдикції іноземних судів у разі, якщо їм інкриміну-
ється скоєння міжнародних злочинів [6].

отже, керуючись позицією л. і. Фесечко, хочу зазначити, що до кола 
суб’єктів міжнародної кримінальної відповідальності були включені фізич-
ні особи: керівники, організатори, підбурювачі та посібники, що брали участь 
в складанні або здійсненні загального плану або змови, спрямованих на 
здійснення будь – яких злочинів, закріплених в статуті трибуналу. сам ста-
тут визначав злочинні дії, на які розповсюджується його юрисдикція і які 
тягнуть за собою індивідуальну відповідальність:

а) злочини проти миру, а саме: планування, підготовка, розв’язання або 
ведення агресивної війни або війни всупереч міжнародним договорам, угод 
або завірень, або участь у загальному плані або змові, що спрямовані на 
здійснення будь-якої з перелічених дій;

б) військові злочини, а саме: порушення законів або звичаїв війни. до 
цих порушень відносяться вбивства, катування або відведення в рабство або 
для інших цілей цивільного населення окупованої території; вбивства або 
катування військовополонених або осіб, що знаходяться в морі; вбивства 
заручників; пограбування суспільної або приватної власності; безглузде 
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руйнування міст або селищ; розорення, невиправдане військовою необхід-
ністю, і інші злочини;

в) злочини проти людяності, а саме: вбивства, винищування, поневолен-
ня, заслання і інші жорстокості, скоєні щодо цивільного населення до або 
під час війни, або переслідування за політичними, расовими або релігійни-
ми мотивами з метою здійснення або у звязку із будь-яким злочином, що 
підлягає юрисдикції трибуналу, незалежно від того, чи були ці дії порушен-
ням внутрішнього права країни, де вони були скоєні, чи ні [7, c. 891, 892].

погоджуючись з думкою автора, хочу зробити висновок про те, що ін-
ститут міжнародної кримінальної відповідальності індивідів за здійснення 
міжнародних злочинів є значним стримуючим чинником сучасного міжна-
родного права по недопущенню порушення його найважливіших норм. 
статути трибуналів зобов’язують держав надавати допомогу, включаючи роз-
шук та упізнання, отримання свідчень і виявлення доказів, арешт і затри-
мання, передачу обвинувачуваного трибуналові. отже, фізичні особи при-
тягуються до міжнародної кримінальної відповідальності не всупереч нор-
мам міжнародного права, а відповідно до них. говорячи про принципи 
кримінально-правової відповідальності у міжнародному праві, то саме роз-
ширення такої практики буде сприяти їх вдосконаленню у міжнародному 
праві.
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н. в. жданюк1

трАнснАЦіонАльні корпорАЦіЇ  
Як суб’Єкт міжнАродного прАвА

в період масштабного розвитку ринкової економіки по всьому світі, 
величезну роль в цьому процесі відіграють транснаціональні корпорації. 
сьогодні існують транснаціональні корпорації, що за своїм економічним 
потенціалом не поступаються найбільшим державам світу. 

Зокрема, відповідно до квартального звіту за 2015 рік доходи корпорації 
«Apple» склали майже 234 млрд доларів сШа, а прогнозовані доходи феде-
рального бюджету російської Федерації складають приблизно 194,7 млрд 
доларів сШа (згідно з федеральним законом російської Федерації «про 
федеральний бюджет на 2015 рік і на плановий період 2016 і 2017 років»). 

За умов, коли деякі корпорації здатні конкурувати із провідними країна-
ми світу, питання міжнародно-правового регулювання транснаціональних 
корпорацій є надзвичайно актуальним і потребує детального дослідження. 
Незважаючи на широкий розвиток транснаціональних корпорацій у сучас-
ному світі, так і не було досягнуто єдиного розуміння поняття транснаціо-
нальної корпорації. 

деякі правознавці вважають, що транснаціональні корпорації – це сукуп-
ність об’єднаних однією економічною метою декілька самостійних підпри-
ємств, що знаходяться в різних країнах і керуються з головного центру. інші 
ж вважають, що такого роду корпорації складають собою єдине підприємство, 
однак включають в собі відділення і представництва в іноземних державах.

1  студент 5-го курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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На нашу думку, найбільш вдале визначення сформульоване у проекті ко-
дексу поведінки транснаціональних корпорацій, де зазначається, що транснаці-
ональна корпорація – це підприємство, що має відділення в двох і більше краї-
нах, незалежно від юридичної форми і сфери діяльності цих відділень, функці-
онує у відповідності з визначеною системою прийняття рішень, що дозволяє 
одному або декільком головним центрам здійснювати вплив на всі відділення 
цього підприємства. ця дефініція дає можливість за загальними критеріями 
визначати транснаціональні корпорації у світовому товаристві не лише в право-
вих, але й в економічних, політичних та інших сферах суспільного життя.

основним проблемним аспектом в діяльності транснаціональних кор-
порацій є питання поширення юрисдикції законодавства певної держави на 
них. виділяють 3 рівня правового регулювання їх діяльності: внутрішнє 
законодавство, двосторонні і багатосторонні угоди.

Зазвичай внутрішньодержавне законодавство поширює свою юрисдик-
цію на відділення та представництва транснаціональних корпорацій, що 
знаходяться на їх територіях. при цьому правовий статус національних 
юридичних осіб та філій транснаціональних корпорацій як правило ідентич-
ний. однак неможна забувати про економічну могутність та досвід деяких 
транснаціональних корпорацій. такий підхід буде ефективно регулювати 
внутрішньодержавний ринок, лише за наявності ефективного антимонополь-
ного законодавства, що не дозволить витіснити з ринку національні компанії. 

також існує теорія про необхідність поширення національного законо-
давства держави, в якій базується центр керування корпорації, на філії в іно-
земних державах. На нашу думку, запровадження цієї теорії в реальні умови 
не призведе до позитивних змін. Національний ринок, в якому суб’єкти 
господарювання діють за різними законодавствами та наділені відмінними 
від інших правовими статусами, не зможе ефективно функціонувати 
і його розвиток буде непередбачуваним.

другий рівень регулювання складають двосторонні інвестиційні та інші 
угоди, що укладаються між заінтересованими державами. ці договори мо-
жуть укладатись як між країнами, так і безпосередньо між країною та транс-
національною корпорацією, що притаманно для країн, які розвиваються.

третій рівень правового регулювання втілює в собі багатосторонні між-
народні договори. ці угоди укладаються на універсальній основі або на 
регіональній. Щодо першого випадку – це, наприклад, акти, що приймають-
ся організацією об’єднаних Націй, щодо другого – Європейським союзом 
чи співдружність Незалежних держав. Наприклад, конвенція країн сНд 
про транснаціональні корпорації.
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Наявність трьох рівнів правової регламентації транснаціональних кор-
порацій, дозволяє повною мірою регулювати їхню діяльність. адже осо-
блива природа такого роду корпорацій не дозволяє лише національній 
юрисдикції певної держави контролювати їх. саме через неефективність та 
неможливість повного регулювання організації та діяльності транснаціо-
нальних корпорацій, державам необхідно координувати свої спільні дії у цій 
сфері через міжнародно-правову взаємодію.

отже, як висновок, слід зазначити, що транснаціональні корпорації 
є важливим суб’єктом міжнародного права. вони мають ряд специфічних 
рис, що відрізняють їх від інших суб’єктів і саме тому існує потреба у на-
лежному правовому регулюванні. регулювання такого типу повинно поши-
рюватись на усі транснаціональні корпорації, а не лише на їх окремі філії 
в деяких країнах, саме тому необхідно говорити про комплексну регламен-
тацію їх діяльності, що можливо здійснити лише шляхом міжнародно-право-
вого регулювання, в тому числі створенням уніфікованих норм. Наступним 
логічним кроком в цьому процесі може бути доопрацювання і затвердження 
кодексу поведінки транснаціональних корпорацій. 

науковий керівник: ребриш б., асистент кафедри міжнародного права Націо-
нального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

к. в. журaвльoвa

Щoдo питaннЯ прaвoвoгo виЗнaченнЯ 
шлЮбу тa шлЮбнoгo дoгoвoру 

в мiжнaрoдніЙ прАктиЦі

Cиcтемa правового регулювання пoдружжніх відносин cклaдaлacя 
деcятирiччями i прoдoвжує змiнювaтиcя. потерпає змін i значення понять 
«шлюб» тa «ciм’я». Шлюб виcтупaє ocнoвoю мaйбутньoї ciм’ї. її cтвoрення 
пoчинaєтьcя caме з уклaдення шлюбу мiж жiнкoю i чoлoвiкoм. 

питaння правового регулювання шлюбу дocлiджувaли тaкi предcтaвники 
дoревoлюцiйнoї юридичнoї думки як: д. I. Мейєр, г. Ф. Шершеневич; 
рaдянcькoї прaвoвoї нaуки: Є. М. вoрoжейкiнa, ю. A. кoрoльoвa, 
г. к. Мaтвєєвa, A. I. пергaмент; cучacнoї нaуки ciмейнoгo прaвa: 
H. A. Aлекcєєв, л. A. тищенкo, М. М. дякoвич тa iншi [1, c. 64].

Знaчення iнcтитуту шлюбу для ciмейнoгo прaвa вaжкo переoцiнити. 
Cвoгo чacу Є. М. вoрoжейкiн зaзнaчив, щo пoтребa вcтупу дo шлюбу буде 
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icнувaти вiчнo, тaк як у cвoїй ocнoвi вiн мaє бioлoгiчний мoтив, який пoлягaє 
у прирoднiй пoтребi людей прoтилежнoї cтaтi у шлюбнoму cпiлкувaннi oдин 
iз oдним [2, c. 109].

рaдянcьке зaкoнoдaвcтвo прo шлюб i ciм’ю не мicтилo легaльнoгo 
визнaчення пoняття шлюбу. лише у доктрині тих часів ми знаходимо деякі 
варіанти визначень, наприклад в. I. бoшкo й г. М. Мaтвеєвa розглядали шлюб 
як вiльний, рiвнoпрaвний, як прaвилo, дoвiчний coюз чoлoвiкa тa жiнки, 
уклaдений iз дoтримaнням уcтaнoвлених у зaкoнi умoв i пoрядку [2, c. 109], 
cпрямoвaний нa cтвoрення ciм’ї тa пoрoджує в них пoдружнi прaвa 
й oбoв’язки [3, c. 39]. 

дocить цiкaве визнaчення шлюбу булo зaпрoпoнoвaне л. ю. дрaгневичем, 
вiдпoвiднo дo якoгo шлюб – це прaвoвa угoдa, рiзнoвид пaртнерcтвa aбo 
дoбрoвiльний coюз мiж чoлoвiкoм i жiнкoю, зacнoвaний нa взaємнiй згoдi, 
пoчуттях любoвi, дружби, щo юридичнo oфoрмлений у держaвних oргaнaх 
з метoю cтвoрення ciм’ї, вихoвaння дiтей, внacлiдoк чoгo мiж пoдружжям 
вcтaнoвлюютьcя ocoбливi шлюбнi прaвoвiднocини [4, c. 41]. 

у cучacнoму укрaїнcькoму зaкoнoдaвcтвi пoняття шлюбу зaкрiплене у п. 
1 cт. 21 Ciмейнoгo кoдекcу укрaїни, вiдпoвiднo дo якoгo шлюб це – ciмейний 
coюз чoлoвiкa тa жiнки, зaреєcтрoвaний у держaвнoму oргaнi реєcтрaцiї aктiв 
цивiльнoгo cтaну [5].

Щoдo пoняття шлюбу в iнших крaїнaх, в CШA дiє Зaкoн прo зaхиcт 
шлюбу. Згiднo з цим зaкoнoм шлюб – це прaвoвий coюз мiж чoлoвiкoм тa 
жiнкoю. у зaкoнoдaвчих aктaх кoнгреcу, a тaкoж будь – яких cудoвих 
рiшеннях aбo припиcaх aдмiнicтрaтивних уcтaнoв i aгентcтв CШA пiд cлoвoм 
«шлюб» рoзумiєтьcя виключнo прaвoвий coюз мiж чoлoвiкoм i жiнкoю 
в якocтi чoлoвiкa i дружини, a cлoвo «пoдружжя» cтocуєтьcя лише дo ociб 
рiзнoї cтaтi , oднa з яких є чoлoвiкoм, a iншa – дружинoю. прoте icнують 
штaти, якi oфiцiйнo реєcтрують oднocтaтевi шлюби. через тaкi реєcтрaцiї 
виникaли cудoвi cпoри тa дебaти, в якi були втягнутi нaвiть президенти CШA 
у рiзнi рoки.

вiдпoвiднo дo дoктрини фрaнцузькoгo прaвa, шлюб предcтaвляє coбoю 
уклaдений у вcтaнoвленiй зaкoнoм фoрмi цивiльний дoгoвiр, щo oб’єднує 
чoлoвiкa тa дружину для cпiльнoгo життя тa нaдaння взaємнoї пiдтримки.

у тaких крaїнaх як: йoрдaнiя, Cирiя, Iрaк тa iнших крaїнaх, якi cпoвiдують 
icлaмcьку релiгiю, трaдицiї вcтупу дo шлюбу з дaвнiх чaciв i дo cучacнocтi 
зaлишaлиcя прaктичнo незмiнними. у цих крaїнaх трaдицiйнo шлюб – це coюз 
виключнo жiнки тa чoлoвiкa. дoci пoширенi дoгoвiрнi шлюби, тoбтo бaтьки 
пoвнicтю беруть нa cебе турбoту прo cтвoрення ciм’ї дiтей, не пocлухaтиcя 
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cтaрших у тaких крaїнaх є неприпуcтимим. тaкoж зaлишилacь трaдицiйнoю 
згoдa oпiкунa нa шлюб, без якoї тaкий шлюб буде ввaжaтиcя недiйcним, нaвiть 
якщo нaреченa вже дocяглa пoвнoлiття. хaрaктерним є те, щo жiнкa 
в icлaмcькoму шлюбi мaє менше прaв, нiж її чoлoвiк, i пoвиннa йoгo cлухaтиcь.

врaхoвуючи coцiaльнo – екoнoмiчний рoзвитoк укрaїнcькoгo cуcпiльcтвa, 
рoзвитoк ciмейних вiднocин тa cтaвлення дo шлюбу цiлкoм oб’єктивним 
i зaкoнoмiрним є те, щo уклaдення шлюбнoгo дoгoвoру мiж пoдружжям 
cьoгoднi cтaлo дocить aктуaльним тa з кoжним днем нaбувaє вcе бiльшoї 
пoпулярнocтi, як зa кoрдoнoм, тaк i в укрaїнi. 

Ocнoвнoю метoю шлюбнoгo дoгoвoру є врегулювaння мaйнoвих 
вiднocин мiжпoдружжям. Aдже дocить чacтo cуперечки виникaють caме 
з мaйнoвих питaнь, a пoпереднє визнaчення режиму викoриcтaння мaйнa 
у дoгoвoрi зaпoбiгaє виникненню cпoрiв, нaприклaд, при пoдiлi мaйнa чи 
у рaзi рoзiрвaння шлюбу.

теoретичнi прoблеми шлюбнoгo дoгoвoру рoзглядaлиcь в дocлiдженнях 
тaких нaукoвцiв: в. Aнтoшкiнoї «дoгoвiрне регулювaння вiднocин 
пoдружжя» (2006 р.); A. бoлхoвiтiнoї «припинення шлюбу зa зaкoнoдaвcтвoм 
укрaїни»(2009 р.); л. липець «врегулювaння шлюбних тa пoдiбних вiднocин 
зaкoнoм тa дoгoвoрoм (2009 р.); г. гaрo «Шлюбний дoгoвiр як iнcтитут 
ciмейнoгo прaвa укрaїни» (2012 р.) i в деяких iнших cтaттях [6, c. 148, 149].

першoю прoблемoю, є вiдcутнicть єдинoї думки щoдo термiнoлoгiї. Oднi 
нaукoвцi ввaжaють, щo прaвильним буде викoриcтaння термiну «шлюбний 
дoгoвiр», ocкiльки, вiдпoвiднo дo уcтaленoї прaктики, термiн «кoнтрaкт» 
мoже зacтocoвувaтиcя тiльки в гaлузi трудoвoгo aбo гocпoдaрcькoгo прaвa. 
тoму в ciмейнoму прaвi викoриcтaння тaкoгo термiну є неприпуcтимим [7, 
c.7]. Iншi вiдcтoюють пoзицiю, щo термiн «шлюбний кoнтрaкт» бiльш 
дoцiльнo викoриcтoвувaти, aдже це дacть змoгу вiдмежувaти тaкий вид угoди 
вiд iнших дoгoвoрiв, якi мoжуть уклaдaтиcя мiж пoдружжям. крiм тoгo, зa 
cуб’єктним cклaдoм мoжнa буде вiдрiзнити цей дoгoвiр вiд iнших, якi мoжуть 
уклaдaтиcя членaми ciм’ї й oтримaти нaзву «ciмейнi дoгoвoри», хoч їх змicт 
i не реглaментуєтьcя Cк укрaїни [8, c. 57].

Нacтупнoю прoблемoю є питaння, щo cтocуєтьcя прaвoвoї прирoди 
шлюбнoгo дoгoвoру. передуciм це те, дo яких прaвoчинiв вiн нaлежить: 
цивiльнo – прaвoвих чи ciмейнo – прaвoвих. Не мaє cумнiвiв, щo тaкий 
дoгoвiр пoвинен вiдпoвiдaти вимoгaм цивiльнoгo кoдекcу укрaїни щoдo 
цивiльнo – прaвoвих прaвoчинiв. 

в ч. 1 cт. 61 Зaкoну укрaїни «прo мiжнaрoдне привaтне прaвo» зaзнaченo, 
щo пoдружжя мoже oбрaти для регулювaння мaйнoвих нacлiдкiв шлюбу 
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прaвo ocoбиcтoгo зaкoну oднoгo з пoдружжя aбo прaвo держaви, у якiй oдин 
з них мaє звичaйне мicце перебувaння, aбo, cтocoвнo нерухoмoгo мaйнa, 
прaвo держaви, у якiй це мaйнo знaхoдитьcя. 

Cлiд зaзнaчити, зaкoнoдaвcтвo укрaїни не мicтить зaкрiплення пoняття 
шлюбнoгo дoгoвoру, oднaк Ciмейним кoдекcoм передбaченo прaвo нa 
уклaдення шлюбнoгo дoгoвoру, щo визнaчaє йoгo предмет, змicт тa фoрму, 
пoчaтoк тa cтрoк дiї, a тaкoж реглaментoвaнo питaння визнaчення прaвoвoгo 
режиму мaйнa, пoрядку кoриcтувaння житлoм, прaвa нa утримaння, пoрядку 
змiни умoв шлюбнoгo дoгoвoру, йoгo рoзiрвaння тa визнaння недiйcним.

рaнiше у кoдекci прo шлюб тa ciм’ю укрaїни 1969 р. мicтилocь зaгaльне 
визнaчення пoняття шлюбнoгo дoгoвoру як «угoди ociб, якi беруть шлюб, 
щoдo вирiшення питaнь життя ciм’ї тa мaйнoвих прaв i oбoв’язкiв пoдружжя». 

Щoдo мiжнaрoднoгo дocвiду, тo шлюбний дoгoвiр нaйбiльш пoширений 
в крaїнaх Зaхiднoї Єврoпи, в Aмерицi тa кaнaдi. тaкoю пoпулярнocтi вiн 
нaбув зaвдяки пoтужним фемiнicтичним рухaм, бoрoтьбi жiнoк зa cвoї прaвa 
тa рiвнoпрaвнicть чoлoвiкa i жiнки.

в зaрубiжних крaїнaх, крiм мaйнoвих питaнь, угoдa мiж пoдружжям 
oбoв’язкoвo реглaментує й iншi прaвa тa oбoв’язки пoдружжя. кoжен iз 
пoдружжя мoже передбaчити у кoнтрaктi пoкaрaння в рaзi зрaди, нaпиcaти, 
cкiльки рaзiв нa тиждень кoжен з них буде мити пocуд, хoдити в мaгaзин 
тoщo. Невикoнaння умoв кoнтрaкту виливaєтьcя в гучнi cкaндaли i cудoвi 
прoцеcи. 

в бiльшocтi штaтiв CШA ocoби, якi мaють нaмiр вcтупити в шлюб, 
мoжуть визнaчити в дoгoвiрнoму пoрядку прaвa щoдo мaйнa пoдружжя тa 
мaтерiaльнoгo зaбезпечення. для цьoгo викoриcтoвуєтьcя дoшлюбний 
дoгoвiр. у минулoму цi дoгoвoри впливaли нa мaйнoвi прaвa пoдружжя лише 
пicля cмертi oднoгo з них. вoни уклaдaлиcя зa нaявнocтi вiдмiннocтей 
у фiнaнcoвoму cтaнoвищi ociб aбo у випaдку вcтупу у шлюб двoх лiтнiх 
людей, якi бaжaють зaхиcтити прaвa cвoїх дiтей вiд пoпереднiх шлюбiв нa 
cпaдкувaння. прoте ocтaннiм чacoм шлюбнi дoгoвoри вcе чacтiше регулюють 
пoрядoк рoзпoдiлу мaйнa пicля рoзлучення [9].

Не вci штaти визнaють тaкi дoгoвoри, нaйчacтiше нa тiй пiдcтaвi, щo 
вoни cприяють рoзлученню. прoте деякi cуди не бaчaть реaльних дoкaзiв 
тoгo, щo дoшлюбнi дoгoвoри cприяють рoзiрвaнню шлюбiв, a ocкiльки 
рoзiрвaння шлюбу – «звичний фaкт життя», дoцiльнo дaти пoдружжю 
мoжливicть дoмoвитиcя прo те, якi мaйнoвi тa aлiментнi прaвa вoни 
мaтимуть «у рaзi якщo їх шлюб вcе– тaки рoзпaдетьcя». Oднaк нaвiть у тих 
штaтaх, якi визнaють дoшлюбнi дoгoвoри, cуди зaзвичaй вимaгaють, щoб 
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cтoрoни нaдaвaли пoвнi вiдoмocтi прo cвoї aктиви тa пacиви i щoб дoгoвoри 
були «cпрaведливими». Cуд не вимaгaтиме примуcoвoгo викoнaння 
дoгoвoру, який нocить явнo неcпрaведливий aбo oднocтoрoннiй хaрaктер, 
ocoбливo у випaдкaх, кoли oчевиднo, щo oднa iз cтoрiн cкoриcтaлacя 
недocвiдченicтю прoтилежнoї cтoрoни в дiлoвих питaннях. крiм тoгo, cуд 
врaхoвує те, щo пoдружжю мoже бути cклaднo передбaчити, в якoму 
cтaнoвищi вoни oпинятьcя в мoмент мoжливoгo рoзлучення, i для 
врaхувaння мoжливих змiн зacтocoвуютьcя нoрми прaвa cпрaведливocтi 
[9, c. 16, 17].

у 1983 р. був рoзрoблений унiфiкoвaний зaкoн прo дoшлюбнi дoгoвoри; 
cтaнoм нa cьoгoднi вiн прийнятий у 16 штaтaх. цей зaкoн не лише зaбезпечує 
примуcoве викoнaння дoшлюбних дoгoвoрiв, aле й фiкcує зaзнaченi вище 
винятки, вcтaнoвленi нoрмaми зaгaльнoгo прaвa [9, c. 16, 17].

Щoдo iнcтитуту шлюбнoгo дoгoвoру у Фрaнцiї, прaвoвiднocини мiж 
пoдружжям врегульoвуютьcя фрaнцузьким цивiльним кoдекcoм 1804 р. 
в титулi V книги III «прo шлюбний дoгoвiр i прo режими мaйнoвих вiднocин 
мiж пoдружжям» передбaчaєтьcя нaявнicть прaвoвих нoрм, cпрямoвaних нa 
регулювaння тaкoгo прaвoвoгo iнcтитуту, як шлюбний дoгoвiр, тa нoрми 
щoдo режиму мaйнoвих вiднocин мiж пoдружжям [10].

тaкoж, зaкoнoдaвcтвo бельгiї тa Фрaнцiї зaкрiплює пoлoження прo 
нoтaрiaльне пocвiдчення шлюбнoгo дoгoвoру тa йoгo уклaдaння через 
зaкoнних чи дoгoвiрних предcтaвникiв зa cпецiaльнo видaнoї дoвiренocтi, 
якa мicтить умoви передбaчувaнoгo шлюбнoгo дoгoвoру. З oгляду нa це 
дoцiльним буде введення деяких пoлoжень зaкoнoдaвcтвa єврoпейcьких крaїн 
у нaцioнaльне. Зoкремa, уклaдaння шлюбнoгo дoгoвoру через предcтaвникa 
зa дoвiренicтю дaлo б змoгу пoлегшити пoдружжю уклaдaння шлюбнoгo 
дoгoвoру зa вiдcутнocтi oднoгo з них.

Oтже, шлюбний дoгoвiр cтaє вcе бiльш пoпулярним, як зa кoрдoнoм, тaк 
i в укрaїнi. тaкoж пoширеним є уклaдення шлюбу з iнoземцями. пocтaє 
питaння врегулювaння ocoбиcтих мaйнoвих тa немaйнoвих вiднocин 
пoдружжя, щo i є ocнoвним зaвдaнням шлюбнoгo дoгoвoру. Нa мiжнaрoднoму 
рiвнi цi прaвoвiднocини врегульoвaнi низкoю мiжнaрoднo – прaвoвих aктiв, 
aле вaжливе знaчення тaкoж мaє й кoлiзiйне регулювaння. Якщo пoрiвнювaти 
дocвiд зaрубiжних крaїн у cферi прaвoвoгo регулювaння вiднocин уклaдення 
шлюбнoгo дoгoвoру з нaцioнaльним, тo мoжнa дiйти виcнoвку, щo вкaзaний 
iнcтитут зa кoрдoнoм бiльш врегульoвaний, нiж в укрaїнi. тoму для 
вдocкoнaлення нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвcтвa cлiд звертaтиcя дo дocвiду 
зaрубiжних крaїн.
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науке [1, с. 15]. для государства фундаментальным этапом становлення его 
как субъекта международного права служит его признание. 

Нужно отметить, что важным для формирования единого доктриналь-
ного видения правомерности признания того или иного государства являет-
ся анализ прецедента Новейшей истории, а именно признание республики 
косово. собственно говоря, этим и обуславливается актуальность выбранной 
темы исследования.

Начать нужно с причин, которые стали движущей силой на пути борьбы 
этого государства за свою независимость. так, в соответствии со ст. 4 кон-
ституции югославии 1974 года, а также со ст. 174 конституции сербии 1974 
года, косово как части сербии, что находилась в составе югославской Фе-
дерации, гарантировалась определенная степень автономии, которая пред-
полагала учет языковых, культурных и религиозных особенностей албан-
ского населения косово. при этом автономные полномочия косово были 
фактически утрачены с распадом югославии в 2003 году. большую роль 
в этом сыграло экспертное заключение академии Наук сербии 1986 года, 
целью принятия которого и было обоснование необходимости упразднения 
вышеупомянутых прав. таким образом, именно эти события стали причиной 
противостояния между правоохранительной системой сербии и сформиро-
вавшейся освободительной армией косово [2, с. 123, 124, 135]. резолюция 
1160 совета безопасности ооН отмечает существование в это время на 
территории косово террора, массовых нарушений прав человека, а также 
давление на население, что привело к огромным потокам беженцев, и в 
целом квалифицирует сложившуюся ситуацию как угрозу для мира. Эти 
события и стали поводом для возникновения в 1999 году войны в косово.

результатом этих и последующих событий стало провозглашение 17фев-
раля 2008 года парламентом косово независимости государства. На сегод-
няшний день косово признали 122 стран мира.

Необходимо констатировать существование двух точек зрения касатель-
но правомерности признания этого государства. 

первая позиция настаивает на том, что признание независимости косо-
во осуществлено с нарушением императивной нормы jus cogens (имеется 
ввиду принцип о невмешательстве субъектов международного права во 
внутренние дела государства, который находит свое отображение в декла-
рации о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с уставом 
ооН), а действия одобряющей части мирового сообщества в лице многих 
государств стоит квалифицировать как нарушение территориальной целост-
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ности сербии. вторая из концепций характерна той части мирового сооб-
щества, которая поддерживает косово и признает его как государство. более 
того, эта концепция находит свое отражение в консультативном заключении 
Международного суда ооН по вопросу о декларации независимости косо-
во и основывается она на необходимости признания угнетения населения 
косово по языковым, культурным и религиозным признакам,а также его 
обособленности, которая вызвана албанским происхождением большей 
части населения государства [3].

делая выводы, можно лишь констатировать дискуссионность вопроса 
признания республики косово, который детерминирован существованием 
различных точек зрения касательно его правомерности.

литература:
1. суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії: монографія / 

о. в. тарасов. – х.: право, 2014. – 512 с. 
2. Matthias Hartwig, Das Gutachten desInternationalenGerichtshofs 

zurUnabhängigkeit serklärungdesKosovo: Vorgeschichte und «Urteils»kritik, in 
Osteuropa – Recht,  2012, 11.  – [Электронный ресурс].  – режим 
доступа:http://dpp.mpil.de/02_2013/02_2013_121_155.pdf

3. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Summary of the Advisory Opinion: 
Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in 
respect of Kosovo, 22 July 2010. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.icj– cij.org/docket/files/141/16010.pdf 

научный руководитель: Марынив и. и., к.ю.н., ассистент кафедры междуна-
родного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

о. с. Забеліна1

проблемні питАннЯ виЗнАченнЯ 
міжнАродноЇ прАвосуб’Єктності свЯтого 

престолу

ватикан – на сьогодні фактично єдине державоподібне утворення у сві-
ті, яке одночасно є центром римсько – католицької церкви. це абсолютна 
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ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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теократична монархія. ватикан (у перекладі з латини – «місце для воро-
жінь») розташований у західній частині риму, на пагорбі Монте – ватикано – 
звідки й походить його назва. папська держава зароджується в 752 році, коли 
франкській король піпін короткий дарує після свого походу на ладгобардів 
папі стефану II територію равенського екзархаста і римську область. З цих 
часів починається правління пап та їх величезний вплив на середньовічну 
християнську Європу. ватикан брав активну участь у міжнародному житті, 
виступаючи не тільки як керівний центр однієї з найбільших релігійних 
організацій світу, але й як суверенне державне утворення. у 1870 році пап-
ська держава припиняє своє існування, весь рим, окрім ватикану переходить 
під контроль об’єднаної італійської республіки. правовий статус святого 
престолу залишався неврегульованим до 1929 року, оскільки папи продо-
вжували претендувати на світську владу і не бажали покидати ватикан (вони 
навіть давали традиційні богослужіння на площі святого петра, яка знахо-
дилась під контролем італії). 

у 1929 році між урядом Муссоліні та святим престолом був підписаний 
конкордат (латеранські угоди), який створив нову папську державу – місто-
державу ватикан площею 44 гектари [1]. оскільки Муссоліні виховувався 
в сім’ї, де мати була побожною католичкою, він чітко розумів той факт, що 
прихильність італійців буде за тим, хто буду підтримувати церкву. диктатор 
надає незалежність ватикану і вкладає гроші у розвиток церкви [2]. 

отже, з 1929 для святого престолу починається новий період його іс-
торії. відповідно до латеранських угод ватикан набуває низки прав і при-
ймає на себе певні міжнародні обов’язки, які у своїй сукупності складають 
його міжнародну правосуб’єктність [3]. хоча латеранські угоди є двосто-
ронніми договорами і їхня дія безпосередньо не поширюється на треті 
країни, однак міжнародне співтовариство погодилося з ними, визнаючи за 
святим престолом як суб’єктом міжнародного права усі прерогативи, що 
випливають з територіального суверенітету [4, c. 312].

угодою 1929 року визначається міжнародно-правовий статус святого 
престолу. у преамбулі цього договору зазначається, що «для забезпечення 
абсолютної та явної незалежності святого престолу, що гарантує його без-
спірний суверенітет на міжнародній арені, виявилася необхідність створен-
ня держави ватикан…». італія згідно зі статтею 2 угоди 1929 року визнає 
суверенітет апостольського престолу «як такий, що властивий його при-
роді та відповідає його традиціям та вимогам, а також його місії у світі». 
стаття 3 угоди передбачає утворення держави ватикан, кордони якої визна-
чаються планом, що додається до угоди. у статті 26 угоди закріплюється, 
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що «італія визнає державу Місто ватикан і суверенітет папи над нею» [6, 
c. 812].

для того, щоб досліджувати межі правосуб’єктності ватикану, варто за-
значити, що в міжнародному праві розуміється під «правосуб’єктністю». Зміст 
цього терміну у нормах сучасного міжнародного права не розкривається, іс-
нують лише теоретичні конструкції, які характеризують правову природу та 
властивості його суб’єктів. Міжнародна правосуб’єктність базується на 
невід’ємній властивості – суверенітеті. отже, суб’єкти міжнародного права 
створюють окремий правовий порядок, якому вони підпорядковуються, реа-
лізуючи нормотворчу функцію. сучасна теорія міжнародного права виходить 
з того, що першоосновою міжнародного правопорядку є державність, а узго-
джена воля держав – джерелом міжнародного права [4, c. 313].

у міжнародному праві прийнято розрізняти основних і похідних 
суб’єктів. до першої групи належать держави й народи, що реалізують пра-
во на самовизначення (виборюють незалежність). їх поява на міжнародній 
арені – об’єктивна реальність природничо – історичного процесу розвитку. 
це й пояснює приналежність держав і народів, що виборюють незалежність, 
до групи первинних суб’єктів міжнародного права. 

похідні суб’єкти міжнародного права створюються на основі волевияв-
лення первинних. обсяг прав і обов’язків похідних суб’єктів залежить від 
цілей і намірів їх засновників, що, як правило, закріплюється в міжнародно-
му договорі, який є установчим документом похідного суб’єкта. 

у доктрині міжнародного права ватикан відносять до похідних суб’єктів 
з обмеженою правоздатністю. разом із тим, у рамках католицької церкви 
сформувалась самостійна доктринальна та інституційна система, яка перед-
бачає здатність святого престолу в особі папи римського ефективно брати 
участь у процесі міжнародної нормотворчості і вступати в офіційні взаємо-
відносини з державами і міжнародними організаціями. Мова йде про суб’єкта 
міжнародного права sui generis, який представляє на міжнародній арені ін-
тереси католицької церкви [7, c. 35].

Згідно зі статті 1 Міжамериканської конвенції про права та обов’язки 
держав від 26 грудня 1933 р., держава як особа міжнародного права повинна 
мати: постійне населення, визначену територію, уряд, спроможність всту-
пити у зносини з іншими державами. святий престол не є державою, однак 
у силу своєї особливої природи діє у рамках міжнародного правопорядку. 
Ми вважаємо доцільним дослідити правосуб’єктність ватикану за ознаками 
держави як суб’єкта міжнародного права. станом на 2015 рік у ватикані 
мешкає близько 1000 осіб і всі вони є підданими католицької церкви. гро-
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мадянство святого престолу не передається у спадок. отримати ватикан-
ськийпаспортможна тільки за заслуги перед католицькою церквою. відпо-
відно до угоди між ватиканом та італією, якщо людина перестає бути гро-
мадянином ватикану і не має будь-якого іншого громадянства, то вона стає 
громадянином італії. цей факт значно звужує правосуб’єктність ватикану, 
оскільки у всіх держав існує принцип крові та/або території, за яким нада-
ється громадянство.

територія святого престолу чітко визначена в латеранській угоді. од-
нак, наявність певної площі це більш символічне явище, окільне головним 
є наявність певного місцезнаходження держави Міста ватикан – як духо-
вного центру католицького світу. 

правова система ватикану основана на канонічному праві (jus canoni– 
cum), законодавстві самого ватикану та італії. головними джерелами діючо-
го у ватикані права є: 1) кодекс канонічного права (Codex Juris Canonic) і по-
станови апостолів; 2) закони, промульговані для міста ватикану верховним 
главою церкви або делеговані йому владою, а також постанови, прийняті 
компетентною владою.

кодекс канонічного права визначає статус апостольського престолу 
поняттям «моральна особа» (persona morale), під якою розуміється «група 
або послідовність фізичних осіб, які об’єднані спільною метою, мають 
у зв’язку з цим певний взаємозв’язок одна з одною і можуть, таким чи-
ном, розглядатися як єдина особа…». аналіз канонів 113 і 361 кодексу ка-
нонічного права дозволяє дійти висновку, що під групою розуміється като-
лицька церква, а під послідовністю – римські папи; при цьому обидва ці 
інститути об’єднані спільною метою. Що стосується святого престолу як 
моральної особи, то у цьому випадку він може розумітися лише у вузькому 
значенні й означати виключно римського понтифіка, який стоїть на чолі 
іншої моральної особи – католицької церкви.

категорія «моральна особа», на відміну від широко вживаних категорій 
«фізична особа» та «юридична особа», підкреслює, що католицька церква 
і святий престол існують незалежно від ступеня визнання їх з боку суспільних 
інституцій, оскільки засновані вони, як зазначається у цитованому вище па-
раграфові 1 канону 113 кодексу канонічного права, згідно з божою, а не 
людською волею. З цього визначення випливає, що одна із специфічних осо-
бливостей католицької церкви та її закладів полягає у тому, що вони мають 
два виміри – духовний, невидимий, і соціальний, видимий. «духовний суве-
ренітет» означає необмежену та неподільну владу святого престолу в особі 
римського папи та безперешкодне здійснення його юрисдикції [4, c. 314].
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Монархом ватиканської держави є папа римський, який одночасно во-
лодіє титулом верховного глави (понтифіка) церкви. Як у всіх абсолютних 
монархіях, голові держави належить законодавча, виконавча і судова гілки 
влади. папа обирається довічно священною колегією кардиналів. до ви-
ключної компетенції глави ватикану – папи належить вище представництво 
ватикану у міжнародних відносинах, укладення, ратифікація й денонсація 
міжнародних договорів і конкордатів, здійснення актів визнання і протестів, 
прийом дипломатичних представників і призначення легатів, нунціїв, інтер-
нунціїв і апостольських делегатів. 

дорадчим органом при папі є колегія кардиналів. вона збирається для 
обговорення найбільш важливих церковних справ і для обрання папи. під час 
обрання папи колегія носить назву конклав. свою зовнішню політику вати-
кан здійснює за допомогою цілої системи органів зовнішніх зносин (централь-
них і закордонних), які представляють його в міжнародному житті та здійсню-
ють загальне політичне й оперативне керівництво його зовнішньою політикою. 
святий престол обмінюється дипломатичними представниками з 178 держа-
вами світу, в тому числі і з італією. у державах ватикан представлений пап-
ськими послами (нунціями). Неофіційна дипломатія здійснюється папською 
радою – «справедливість і світ», яка має відділення у багатьох державах, 
а також через католицькі недержавні організації [6, c. 815,816]. 

На цей час в ооН присутній спостерігач від ватикану. хоча ватикан не 
є членом ооН, він бере відповідну участь у діяльності цієї міжнародної орга-
нізації в основному в її спеціалізованих установах, а також у діяльності низки 
інших міжнародних організацій, які користуються підтримкою ооН (ватикан 
є членом всесвітнього поштового союзу, Міжнародного союзу електрозв’язку, 
виконавчого комітету верховного комісаріату ооН у справах біженців тощо).

у своїх працях л. опенгейм зазначає, що підставою міжнародної 
правосуб’єктності ватикану є «звичай і мовчазна згода більшості держав». 
історія папства свідчить, що елемент визнання з боку держав був одним з клю-
чових при визначенні міжнародно-правового статусу святого престолу. 

таким чином, ми вважає, що ватикан все ж таки необхідно відносити 
до суб’єктів з похідною правосуб’єктністю, оскільки державоподібне утво-
рення ватикан було створено не певним народом, а волею окремих осіб, яка 
полягала у створенні міцної церковної влади на теренах Європи. сьогодні 
святий престол має усі складові держави, проти вони надто специфічні, щоб 
вважатися первісним суб’єктом міжнародного права. ватикан залишається 
активним гравцем на світовій арені, а особливо його вплив відчувають іта-
лійці у своєму повсякденному житті.
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Я. б. Заєць1

обмеженнЯ діЯльності оФшорниХ компАніЙ 
відповідно до директиви ЄвропеЙського 

соЮЗу 2015 року

«Право платників податків уникати сплати податків, з використанням 
усіх дозволених законами засобів, ніким не може бути оскаржене»

Дж. Сандерленд,Суддя Верховного Суду США 

одним із таких цілком правомірних способів є створення офшорних 
компаній, тобто юридичної особи, яка зареєстрована в офшорній зоні, що 
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має відповідно до місцевого законодавства статус нерезидентної компанії 
або звільнена від сплати податків резидентної компанії (як створена нерези-
дентами і що не веде бізнес на території зони) і через цей статус оподатко-
вується по мінімальній ставці або звільнена від сплати податків і сплачує 
лише щорічні збори або мито за діяльність в такій зоні[6,с.52]. позитивні 
аспекти ведення офшорного бізнесу: низькі або нульові ставки податків, 
відсутність контролю валютного обміну, спрощені умови реєстрації та функ-
ціонування компаній, закритість інформації, призвели до широкого поши-
рення такої діяльності [4, с.79]. так, відповідно до звіту складеного органі-
заціями Citizens for Tax Justice, Institute on Taxation and Economic Polic 
в жовтні 2016 року близько 73 % найбільших світових компаній із списку 
«Fortune 500», мають дочірні підприємства, що функціонують в так званих 
«податкових гаванях». це такі відомі компанії як Apple (ірландська офшор-
на зона), Nike та Google (бермудські острови)[3,c.1–3]. 

варто наголосити на тому, що офшорні зони можуть функціонувати як 
повністю легальний засіб мінімізації податкових зобов’язань суб’єктів гос-
подарювання, так і як спосіб ухилення від сплати податків та виведення 
коштів з під контролю державних органів. Найпоширенішим неправомірним 
шляхом використання офшорних зон, є використання їх можливостей з ме-
тою легалізації (відмивання) коштів протиправного походження[7]. За оцін-
ками експертів МвФ, щорічний обсяг відмивання грошей становить 500 
млрд. доларів. у зв’язку з чим і постало питання необхідності боротьби 
з таким станом речей, зокрема на міжнародному рівні, адже зазначені ді-
яння, як правило, здійснюються у міжнародному масштабі. 

боротьба з легалізацію коштів ведеться в Європі вже не один десяток ро-
ків. так, першим кроком в цьому напрямку було видання у 1991році радою 
Європейського союзу директиви 91/308/EWG про запобігання використан-
ню фінансової системи для відмивання коштів. Згідно з цим документом, 
країни- члени Єс зобов’язані були визнати легалізацію доходів кримінально 
караним діянням, сприяти його виявленню та розслідуванню, а також від-
повідним чином скорегувати своє законодавство. після чого було видано ще 
дві директиви: 2001р., яка поклала відповідальність за виявлення випадків 
відмивання грошей не лише на фінансовий сектор; 2005р., котра встановила 
детальні вимоги стосовно ідентифікації та перевірки клієнтів фінансових 
установ. проте у 2015 році була прийнята так звана «четверта» директива 
Єс при запобігання використання фінансової системи для відмивання гро-
шей та фінансування тероризму (далі четверта директива) – Directive 
(EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015[1]. 
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більшість науковців зазначають, що даний документ встановив «більше об-
межень та жорсткіші наслідки». 

четверта директива закріплює заборону відмивання грошей та фінансу-
вання тероризму, наводячи чіткий перелік дій, які будуть кваліфіковані як 
такі. Зобов’язання та обмеження встановлені в даному документі стосува-
тимуться не лише кредитних та фінансових установ, а й громадян, що діють 
в межах виконання своїх професійних обов’язків, зокрема новим є поши-
рення дії директиви на осіб, котрі здійснюють торгівлю товарами на суму 
від 10 00 євро. до того ж кожна з держав-членів Єс зобов’язані вживати 
належних заходів для виявлення, оцінки, розуміння та зниження ризиків, що 
провокують вчинення відмивання грошей і фінансування тероризму, та 
мають право за відсутності таких ризиків не застосовувати положення ди-
рективи. також в даному документі закріплений ряд обов’язків та обмежень, 
а саме:

– неможливість обслуговування фінансовими та кредитними установа-
ми держав-членів Єс анонімних клієнтів та рахунків. у зв’язку з чим, за-
кріплено обов’язок попередньої ідентифікації клієнта, визначення бенефі-
ціарного власника, з’ясування характеру та мети майбутніх відносин всіма 
установами;

– зобов’язання, щодо володіння кожною корпоративної установою та 
юридичною особою, зареєстрованою на території держав-членів 
Єс,належною та адекватною інформацією про своїх бенефіціарних власни-
ків;

– зобов’язання щодо створення публічних реєстрів бенефіціарних влас-
ників, кожною з країн Єс, в яких має бути зазначено ім’я, місяць, рік наро-
дження, національність і країна проживання бенефіціара. проте такі реєстри 
будуть знаходитись в обмеженому доступі, а відомості розголошуватимуть-
ся лише особі, яка доведе правовий характер свого інтересу, або особам,які 
відповідно до своїх професійних обов’язків мають на це право;

– зобов’язання щодо здійснення ліцензування та реєстрації операцій 
з обміну валют;

– зобов’язання щодо створення кожною державою незалежного підроз-
ділу фінансової розвідки (Financial Intelligence Units), обов’язками якого буде 
збір та аналіз вищезазначеної інформації, для встановлення зв’язків між 
проведеними операціями та можливою злочинною діяльністю, з метою по-
передження та боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

аналізуючи положення четвертої директиви можна дійти висновку, що 
метою, яку ставить перед собою Європейський союз при вирішенні питан-
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ня боротьби з відмиванням грошей, є забезпечення прозорості тіньових 
структур, шляхом оголошення інформації про засновників та власників 
кредитних та фінансових установ. 

головною привабливою рисою офшорних зон для осіб, котрі бажали 
займатись незаконною діяльністю, було саме забезпечення анонімності 
функціонування офшорних компаній, адже відомості про власника розголо-
шувались лише у виняткових випадках або не підлягали розголошенню 
взагалі. такий стан речей сприяв поширенню безконтрольності, а, отже, 
й створенню більшої кількості сумнівних компаній на території офшорних 
зон. саме тому запровадження таких дій є цілком виправданим та обґрунто-
ваним. проте слід звернути увагу на те, що повного переліку офшорних зон 
сьогодні немає, а дія четвертої директиви поширюватися лише на держав-
членів Європейського союзу. у зв’язку з чим, зазначені в цьому документі 
зобов’язання не поширюватимуться на значну кількість офшорних компаній. 
а, отже, повністю вирішити проблему відмивання коштів через офшорні 
зони, шляхом оприлюднення інформації про власників установ та їх клієнтів, 
не вдасться.
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проблемАтикА «гумАнітАрноЇ інтервенЦіЇ»  
в сучАсному міжнАродному прАві

світові процеси кінця хх – початку ххі ст. знаменують об’єднання 
міжнародної спільноти з метою боротьби із різними глобальними загрозами 
та захист прав і свобод людини і громадянина. для багатьох міжнародних 
суб’єктів у реалізації ідей гуманізації та її базових цінностей саме міжна-
родне право відіграє ключову роль і домінує над національним правом. 
доктрина «гуманітарної інтервенції», яка проголошує право і можливість 
однієї держави або групи держав здійснювати військову інтервенцію на 
територію іншої держави заради порятунку її громадян, які зазнають істот-
них утисків своїх прав, насамперед, права на життя, стала обґрунтуванням 
наведення порядку у міжнародних відносинах. водночас визнання багатьма 
країнами права на гуманітарне втручання є доволі суперечливим. сильніші 
країни визнають її, нагадуючи про обов’язок захищати життя людей за вся-
ку ціну. більш слабкі країни вважають гуманітарну інтервенцію втручанням 
у внутрішні справи і порушенням їх суверенітету [1].

уперше до гуманітарної інтервенції вдалися у середині XIX ст., коли 
австро-угорщина і росія воювали з османською імперією, захищаючи 
християнські народи балкан від турецького гніту. ідея гуманітарної інтер-

1 Cтудент 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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венції активізувалась після другої світової війни внаслідок прийняття 
у 1948 році Загальної декларації прав людини і конвенції про запобігання 
злочину геноциду та покарання за нього.

поняття «збройне втручання з метою захисту прав людини» або «гума-
нітарна інтервенція» уперше застосували наприкінці 1980 – х років науковець 
М. беттаті і один із засновників організації «лікарі без кордонів» б. кушнер. 
підставою для інтервенції ззовні, окрім порушення прав людини і громадя-
нина у певній державі, переважно є громадянська війна. в основу концепції 
«гуманітарної інтервенції» покладено тезу про те, що гуманітарна дестабі-
лізація не може вважатися виключно внутрішньою справою держави і між-
народне співтовариство зобов’язане «рішуче втручатися» у гострі гумані-
тарні кризи «з метою їхнього оперативного врегулювання»[2].

концепцію «гуманітарної інтервенції» уперше запропонував генераль-
ний секретар ооН кофі аннану 1999 році, виступаючи на засіданні гене-
ральної асамблеї ооН. гуманітарна інтервенція була визначена, як вико-
ристання однієї держави «військової сили проти іншої держави, коли лідером 
публічно заявлена мета цієї військової акції, що закінчується припиненням 
прав людини, скоєних державою, проти якої вона спрямована».

водночас у поняття «гуманітарної інтервенції» немає загальноприйнятого 
визначення. одне з можливих визначень звучить так: «теорія втручання, яка 
визнає право однієї держави на здійснення міжнародного контролю за діями 
іншої за умови, коли ця держава діє всупереч законам людства». гуманітарну 
інтервенцію також визначають як примусові заходи держав, що включають ви-
користання збройної сили в іншій державі без згоди її уряду, з мандатом або без 
мандату ради безпеки ооН з метою запобігти або зупинити грубі і масові по-
рушення прав людини або міжнародного гуманітарного права [3].

серед доктринальних підходів до визначення розглядуваного терміну 
найбільш обґрунтованою видається думка в. д. вервея, який під гуманітар-
ною інтервенцією розуміє захист державою або групою держав основних 
прав і свобод громадян іншої держави шляхом збройного втручання, не-
санкціонованого відповідними органами ооН і неузгодженого з урядом 
країни, що піддається вторгненню [4, с. 36].

під поняття гуманітарної інтервенції не потрапляють такі дії, як:
1) Миротворчі операції, що проводяться ооН за згодою держави, на 

території якої вони здійснюються;
2) акції з використанням збройної сили на прохання законного уряду 

(включаючи акції, передбачені угодами). проте існують ситуації, за яких 
нелегко встановити, що є законним урядом або дійсною згодою;
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3) військові операції, здійснювані державою з метою порятунку своїх 
громадян за кордоном від неминучої загрози їх життю або здоров’ю;

4) акції примусового характеру, що не включають використання зброй-
ної сили.

Насильницьке втручання однієї держави до внутрішніх справ іншої 
держави, спрямоване проти її територіальної цілісності або політичної не-
залежності та (або) іншим чином, несумісним з цілями і принципами орга-
нізації об’єднаних Націй, заборонена сучасним міжнародним правом в усіх 
її видах і формах [5].

практика реалізації гуманітарної інтервенції повинна здійснюватися 
в рамках статуту ооН, який справляє основний вплив на концептуальну 
і правову основу такої діяльності. 

дійсно, у міжнародному праві, яке ґрунтується на статуті ооН, осо-
бливо важливими є норми про мирне вирішення міжнародних суперечок, 
повагу суверенітету держави та її територіальної цілісності ы незастосуван-
ня сили. так, стаття 2 статуту ооН вказує: «усі учасники мають утримати-
ся від загрози чи застосування сили проти територіальної цілісності чи не-
залежності будь – якої держави, так само як від будь-яких інших дій, несу-
місних із цілями ооН»[6, ст. 2]. 

однак з наведеного загального правила існує два виключення. перше 
стосується «невід’ємного права на колективну безпеку та самооборону», 
а друге – можливості використання збройних сил радою безпеки ооН у тому 
випадку, коли рада на підставі статті 39 статуту вирішить, що ситуація являє 
собою «загрозу миру, порушення миру чи акт агресії». отже, єдиний право-
мірний шлях здійснення інтервенції відповідно до чинних норм міжнарод-
ного права – наявність колегіального рішення і вже як наслідок санкція ради 
безпеки ооН [6, ст. 39].

гуманітарна інтервенція без мандату ради безпеки ооН не може бути 
виправдана в рамках інституту крайньої необхідності [7, с. 4]. Насампе-
ред це пов’язано з тим, що сучасне міжнародне право містить певні ко-
лізії – адже може як дозволити, так і заборонити міжнародну гуманітар-
ну інтервенцію. Зокрема, із статті 2 статуту ооН випливає, що втручан-
ня у внутрішні справи держави забороняється рамками внутрішнього 
законодавства держав. дозволом втручання вважають підписання держа-
вами Загальної декларації прав людини1948 р., в якій питання прав лю-
дини перестають підлягати виключно внутрішній юрисдикції держав. 
Загальна декларація прав людини декларує «визнання рівних і невід’ємних 
прав людини як основи для свободи, справедливості та миру в усьому 
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світі», тому багато хто вважає допустимим і таке трактування: гуманітар-
ні інтервенції без мандату ради безпеки ооН можливі у тих випадках, 
коли рада безпеки не може реалізувати свою мету – захист прав людини 
іншим способом.

Найбільш поширеними видами гуманітарних інтервенцій є: 
– одностороння гуманітарна інтервенція (інтервенції: сШа у доміні-

канську республіку (1965 р.), індії у східний пакистан (1971 р.), заходи 
з метою захисту курдів у північному іраку (1991 р.); 

– колективна гуманітарна інтервенція під егідою ооН (інтервенції 
в югославію (1992–1993 рр.), сомалі (1992–1994 рр.), гаїті (1993 р.), та 

– гуманітарна інтервенція під егідою регіональних міжнародних орга-
нізацій (інтервенції Нато у косово (1999 р.), ековас у ліберію 
(1991 р.) тощо.

також слід зазначити, що гуманітарна інтервенція, окрім благородних 
цілей припинення порушення прав людини, може мати і скритий негативний 
підтекст. в умовах сучасної глобалізації та комерціалізації засобів масової 
інформації активно розвивається таке явище, як інформаційна війна, на яку 
іноді витрачається більше коштів, ніж на військові операції. Засоби масової 
інформації формують суспільну думку, а враховуючи сучасні технології кі-
нематографії та відео-монтажу, ситуацію з грубим порушенням прав люди-
ни можна інсценувати, зняти на замовлення. прикладом такого можна на-
вести втручання збройних сил російської Федерації для підтримки сепара-
тистських настроїв у донецькій та луганській областях україни, що також 
супроводжується інтенсивною інформаційною війною. так звану правомір-
ність своїх дій, представники російської Федерації мотивують істотними 
порушеннями прав російськомовних громадян україни, які насправді є лише 
фіктивним приводом для реалізації амбітних планів кремля – будь-якою 
ціною утримати україну у сфері свого впливу. Засоби масової інформації, 
які знаходяться під крилом кремля, висвітлюють, що українська влада веде 
війну проти свого ж народу, обстрілюючи міста, села. однак, це є повний 
абсурд.

вищевказані приклади гуманітарних інтервенцій у міжнародному сус-
пільстві відображають правову необґрунтованість і спірну легітимність. 
причиною цього слугують принципи невтручання, неприпустимість засто-
сування сили чи загрози силою, мирного врегулювання міжнародних спорів 
і таке інше.

у сучасних реаліях гуманітарна інтервенція ґрунтується на таких прин-
ципах:
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– справедливості втручання (необхідна підтримка громадськості);
– гуманності (метою втручання є припинення порушень прав людини);
– прорахунку успішності (планування певних дії задля відвернення не-

гативних наслідків, а також успішності проведення операції).
отже, певні аспекти сучасної гуманітарної інтервенції можна визначити 

як такі, що проводиться у вигляді збройного вторгнення однієї держави на 
територію іншої без мандату ради безпеки ооН; здійснюється з метою за-
хисту від посягань на права людини; здійснюється незалежно від волі іншої 
держави; у більшості випадків є актом застосування військової, а не полі-
тичної чи економічної сили у міжнародних правовідносинах.
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к. в. Залозна1 

учАсть оон у подолАнні проблеми голоду  
в Аспекті діЯльності ФАо

проблема голоду є однією з найдавніших проблем людства. голод – це 
соціальне лихо, викликане тривалою нестачею продовольства, яке призво-
дить до масової загибелі населення [1]. спираючись на принципи, закладе-
ні у Загальній декларації прав людини 1948 року, право на достатнє харчу-
вання і право на свободу від голоду знайшли своє закріплення у ст. 11 
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 
(Мпескп) 1996 року [2]. За твердженням  продовольчої та сільськогоспо-
дарської організації об’єднаних Націй (далі Фао), кожна сьома людина 
у світі страждає від хронічного голоду і недоїдання (2016).

проблемами функціонування міжнародних організацій під керівництвом 
ооН займались: л. п. ануфрієва, к. а. бякішев, р. а. каламаркян, ю. а. ва-
летова, ю. і. Мігачев, але забезпечення права людини на харчування і бо-
ротьба з голодом у світлі діяльності цих організацій, залишаються недо-
статньо дослідженими в юридичній науці. 

існують такі організації по боротьбі з голодом: 
– всесвітня продовольча програма ооН (впп) – міжнародна організа-

ція по боротьбі з голодом, створена ооН, яка збирає та розподіляє продо-
вольчу допомогу тим, хто її потребує, є найбільшою у світі організацією, що 
бореться з голодом;

– всесвітній центр овочівництва (AVRDC) – міжнародна некомерційна 
організація, діяльність якої спрямована на зменшення голоду та бідності 
у світі шляхом збільшення виробництва сільськогосподарської продукції; 

– Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФср) – це 
фінансова установа, створена за підтримки ооН, метою якої є подолання 
бідності у сільськогосподарській місцевості та країнах, що розвиваються, 
багатостороння фінансова установа, створена в 1977 р. [3].

розглянемо діяльність продовольчої та сільськогосподарської організації 
об’єднаних Націй по боротьбі з голодом, її вплив на подолання проблеми 
голоду.

продовольча та сільськогосподарська організація об’єднаних Націй 
(Фао) – міжнародна організація, створена ооН для здійснення контролю 

1 студентка 4 курсу господарсько-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого.
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та забезпечення глобальної безпеки продовольства та сільського господар-
ства. головна задача Фао: забезпечення продовольчої безпеки для усіх, 
а саме – гарантування регулярного доступу населення до високоякісної їжі, 
необхідної для ведення активного та здорового життя. Фао має можли-
вість розробляти та укладати міжнародні конвенції, володіти своїм власним 
бюджетом. вона здатна забезпечити міжнародно-правовими засобами ви-
конання суб’єктами міжнародного права рішень своїх вищих органів.

відповідно до преамбули статуту Фао, організація здійснює підвищен-
ня рівня продовольства та стандартів життя народів під відповідною юрис-
дикцією; забезпечує удосконалення ефективності виробництва та розподілу 
усього продовольства і сільськогосподарської продукції; покращення умов 
сільських мешканців і цим сприяє розвитку світової економіки, забезпечує 
свободу людства від голоду [4].

діяльність Фао спрямована на забезпечення населенню свободи від 
голоду шляхом справедливого розподілу світових продовольчих ресурсів, 
винайдення безпечних новітніх технологій, які б дозволили суттєво скоро-
тити випадки голоду. спеціальні програми Фао дозволяють країнам готу-
ватися до можливих кризових станів із продовольством і, у випадку необ-
хідності, концентрують міжнародну допомогу країнам, де така криза має 
високий коефіцієнт вірогідності. 

перед організацією стоять три головні мети: викорінення голоду; ліквіда-
ція та стимулювання економічного та соціального розвитку для усіх; стійке 
керування та використання природних ресурсів, включаючи землю, воду, по-
вітря, клімат та генетичні ресурси на користь сучасних та майбутніх поколінь.

На сучасному етапі міжнародного співробітництва все більше уваги 
приділяється сільському господарству, в тому числі, в контексті вирішення 
продовольчих, соціальних та екологічних проблем. працюючи у складі п’яти 
комітетів та трьох комісій Фао, українська сторона безпосередньо залуча-
ється до прийняття рішень у цій важливій сфері. суттєвою перевагою спів-
робітництва з Фао є отримання україною технічної допомоги для розвитку 
пріоритетних галузей апк [5].

україна та Фао підписали угоду про співпрацю для покращення бізнес– 
кліматута  оптимізації управління природними ресурсами. рамкова програма 
Фао для україни розроблена на чотири роки, з 2016 по 2019 роки. ця про-
грама враховує всі основні пріоритети та напрямки, за якими Фао буде співп-
рацювати з україною. Фао має на меті надати допомогу україні, зокрема, 
в переході на санітарні і фітосанітарні стандарти Єс, а також у створенні 
відкритих баз даних проектів міжнародної технічної і фінансової допомоги.
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розглянемо пріоритетні ланки угоди про співпрацю Фао та україни. 
перша пріоритетна ланка – бізнес-клімат та налагодження стабільного 

юридичного підґрунтя. уваги потребує питання щодо законодавчої бази 
для органічного виробництва та сертифікації. у законодавчому регулюванні 
сертифікації сільськогосподарської продукції існують такі питання,які по-
требують розгляду:

1. порядок та вимоги для отримання сертифікату на предмет відпо-
відності міжнародним стандартам.

2. порядок та вимоги для отримання державного сертифікату відпо-
відності. 

3. практичне застосування норм законодавства Єс.
друга пріоритетна ланка –земельна реформа та продовольча безпека. осно-

вною метою є надання підтримки малим власникам в отриманні меншої кіль-
кості ділянок, але більшого розміру та краще влаштованих задля підвищен-
ня їх конкурентоспроможності. але потрібно внести певні зміни у національ-
не законодавство, адже воно не містить відповідних положень щодо 
підвищення конкурентоспроможності шляхом надання малим власникам ді-
лянок більшого розміру. також особливої уваги потребує продовольча безпека. 
Фао надаватиме рекомендації щодо здійснення політики продовольчої безпеки.

третя пріоритетна ланка – розвиток ланцюгів виробництва сільськогос-
подарських продуктів . Фао виробила рекомендації щодо політики та техніч-
них питань приватного та державного секторів у зв’язку зі зростанням торгів-
лі сільськогосподарськими продуктами. планується застосування цих реко-
мендацій. при цьому вимоги стандартів сот та Єс відіграють визначальну роль.

четверта пріоритетна ланка –навколишнє середовище та управління 
природними ресурсами. від Фао очікується надання технічних рекоменда-
цій і тих, що стосуються політики, акцентуючи увагу на зміні клімату, 
управлінні земельними та лісовими ресурсами [6].

продовольча проблема все більше набуває рис продовольчої небезпеки. 
світова продовольча ситуація вимагає посиленої уваги до національної про-
довольчої безпеки, віднесення ресурсів продовольства в ранг стратегічно 
важливих, посилюючи увагу при цьому до розвитку агропромислового 
комплексу країн, чинне законодавство потребує вдосконалення [7]. На сьо-
годні проблема голоду та продовольчої небезпеки –це проблема всього люд-
ства. ооН через спеціальні установи та програми здійснила чималий внесок 
у вирішення проблеми голоду. Недофінансування проектів, націлених на 
подолання проблеми голоду, суттєво ускладнює їх реалізацію. потрібно 
надавати засоби виробництва продовольчої продукції та знизити на них ціни, 
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це допоможе зменшити кількість голодуючих у світі та попередити виник-
нення критичності ситуації. також необхідне фінансування з боку держав 
та міжнародних організацій. 
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співвідношеннЯ інститутів АвтономіЇ волі 
сторін тА обХоду ЗАкону у міжнАродному 

привАтному прАві

На сьогодні залишається актуальним питання співвідношення двох ін-
ститутів у міжнародному приватному праві,а саме «автономія волі» та «об-
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хід закону». Найчастіше відсутня єдність щодо взаємозв’язку цих двох по-
нять, а причина цього являється не достатність однієї позиції щодо застосу-
вання автономії волі та обходу закону. 

проблема співвідношення інститутів автономії волі сторін та обходу 
закону у міжнародному приватному праві неодноразово ставали предметом 
досліджень як вітчизняних вчених (в. і. кисіль, о. о. Мережко та інші), так 
і зарубіжних (д. к. Мосс, а. бріггс, п. Ная та інші) [3]. окремо варто виді-
лити монографію а. бріггса «договори про вибір суду та вибір права» (Briggs 
Andrian. Agreemеnts on Jurisdiction and Choice of Law), видану у 2008 р. ви-
давництвом оксфордського університету, в якій автору вдалося надзвичай-
но глибоко проаналізувати проблематику реалізації принципу автономії волі 
через інститути договірної підсудності та вибору права [4].

Якщо звернутися до історії, то треба зазначити, що до 16 століття 
єдиним засобом вирішення конфлікту законів була спроба побудови комп-
лексу колізійних прив’язок, що могли б вирішувати застосування законів 
певної юрисдикції до приватно міжнародних відносин . однак з появою 
дисертації «сonclusiones de statutis et consuetudibus localis» Шарля дюму-
лена (1500–1566) з’явилася особлива група норм, що мають відношення 
до волі сторін, або ж можуть бути змінені ними; з цього розпочалась тео-
ретична розробка концепції, в основу якої була покладена можливість 
вільно обирати право, керуючись волею сторін . інші погляди, які вислов-
лювалися правознавцями, не прямо, але опосередковано заперечували 
автономію волі і були пов’язані з «етатистськими» або близькими до них 
концепціями права (ж. боден, дж. біл, а. батіффоль, п. леребур– піжо-
ньер, в. луссуарн, ж. бреден та ін.) За своєю суттю вони означали лікві-
дацію даного інституту без його формальної відміни, оскільки основне 
в них – обґрунтування тези про те, що, за наявності угоди сторін про вибір 
права, його визначення здійснюється не фізичними або юридичними осо-
бами, а судовим органом держави.

Згодом, знайшовши підтримку в законодавстві та доктрині багатьох 
країн, підкріплена авторитетом доктрини, автономія волі спершу застосову-
валась виключно в зовнішньоекономічних відносинах, особливо в сфері 
договірних зобов’язань, міжнародних контрактах, міжнародній купівлі про-
дажу. пізніше вона почала поширюватися на трудове, сімейне, спадкове 
право тощо. донедавна деякі науковці вважали, що колізійні норми, які 
стосувалися визначення право- та дієздатності, сімейних спадкових, відносин 
не допускали вибору права сторонами, очевидно, така позиція вже не відпо-
відає об’єктивній реальності[2].
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Що стосується поняття автономії волі, то від лат. lex voluntatis являє 
собою у традиційному розумінні одним з фундаментальних принципів між-
народного приватного права, згідно з яким суб’єкти, маючи приналежність 
до правопорядків різних країн, мають можливість обрати право, яким будуть 
регулюватися їх взаємовідносини. у більш вузькому та формалізованому ро-
зумінні автономія волі є однією з частин так званою прив’язкою колізійних 
норм [7].

сутністю автономії волі в контексті міжнародного приватного права є те, 
що правовий порядок дозволяє індивідам здійснити вибір правового поля, 
яким будуть регулюватися їх приватно-міжнародні відносини. а тому, інак-
ше кажучи, автономія волі – вибір суб’єктами приватно-міжнародних від-
носин права для їх регулювання [2].

в Законі україни «про міжнародне приватне право» в п.5 ч.1 статті 1 
зазначається, що автономія волі – принцип, згідно з яким учасники право-
відносин з іноземним елементом можуть здійснити вибір права, що підлягає 
застосовуванню до відповідних правовідносин. в Законі україни «про між-
народне приватне право» принцип автономії волі відображено в ст. 5, де 
зазначено, що учасники правовідносин можуть самостійно здійснювати 
вибір права, яке підлягає застосуванню до змісту правових відносин, при 
цьому такий вибір має бути явно вираженим або прямо випливати із дій 
сторін правочину, його умов чи обставин справи, які розглядаються в їх 
сукупності, якщо інше не передбачено законом. сторони можуть обрати пра-
во щодо правочину в цілому або його окремої частини, при цьому вибір пра-
ва чи зміна раніше обраного права може бути здійснено учасниками право-
відносин у будь-який час, зокрема, при вчиненні правочину, на різних ста-
діях його виникнення тощо. крім того, вибір права або зміна раніше 
обраного права, які здійснено після вчинення правочину, мають зворотну 
дію і є дійсними з моменту вчинення правочину, але не можуть бути під-
ставою для визнання правочину недійсним у зв’язку з недодержанням його 
форми. таким чином, українське національне колізійне право виходять з того, 
що при розв’язанні всіх колізійних питань у сфері договірних зобов’язань 
вирішальною є воля сторін.

також важливий момент, що вибір права не здійснюється, якщо відсут-
ній іноземний елемент у правовідносинах [1].

проблема автономії волі, як вона традиційно означається в українській 
колізійній доктрині, має однакове філософське підґрунтя і вирішує однакові 
практичні задачі, що в україні, що у Франції, що в Німеччині, що в англії, 
що у росії чи якійсь іншій країні, однак при цьому використовуються різні 
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терміни, які мають випадковий історичний характер: укр. –«автономія волі», 
«вибір права», франц. –«autonomie de la volont» («автономія волі»), нім. – 
«Privatautonomie» («приватна автономія»), «Partei autonomie» («автономія 
сторін»), «freie Rechtswahl» («вільний вибір права»), англ. – «choice of law» 
(«вибір права»), «party autonomy» («автономія сторін»), рос. –«выбор права 
сторонами договора», «автономия воли». із переліку стає очевидним, що 
основнийукраїнський термін – «автономія волі» – відповідає французькій 
термінології, тоді як в німецькій та англійській мовах він не використову-
ється, де в обох мовах вживається термін «автономія сторін», а в німецькій 
мові – ще й термін «приватна автономія»[8].

також варто звернути увагу на той факт, що нормативно-правова база 
багатьох країн світу наголошує на тому, що вибір права не можливий, коли 
немає зв’язку відносин з іншим правопорядком або правопорядками, тобто 
щодо відносин що є суто внутрішніми, а не приватно-міжнародного харак-
теру [5].

На міжнародному рівні автономія волі відома, насамперед, в аспекті 
свободи договору, закріпленої в принципах міжнародних комерційних до-
говорів уНідруа 1994 року, які були укладені Міжнародним інститутом 
уніфікації приватного права (UNIDROIT). стаття 1.1 зазначеного норматив-
но-правового акта закріплює положення, згідно з яким сторони вільні всту-
пати в договір і визначати його зміст [9].

Що ж стосується терміну «обхід закону», то він був відомий вже юрис-
там стародавнього риму. у своєму слововжитку вони використовували 
термін «fraus legi», який буквально перекладається як шкода або обман за-
кону.

На мою думку, найяскравішім прикладом у науковій літературі і судовій 
практиці є справа принцеси бофремон як одне із найбільш ранніх судових 
рішень з приводу обходу закону. Французька принцеса бофремон мала на-
мір розлучитися зі своїм першим чоловіком у 1878 році. Не маючи можли-
вості отримати розлучення у Франції (французьке право на той час не знало 
інституту розлучення, тому що католицька церква забороняла дану проце-
дуру), принцеса виїхала у Німеччину, набула німецького громадянства, роз-
лучилася і уклала новий шлюб з румунським принцом. повернувшись до 
Франції, вона зіткнулася з тим, що французьке право не визнало її розлучен-
ня і шлюб, який вона уклала після розлучення, як такі, що були здійсненні 
в обхід французького закону. Французький касаційний суд прийняв рішення 
щодо необхідності застосування принципу «fraus omnia corrumpit», що в пе-
рекладі означає «обхід закону породжує недійсність акту в цілому». такий 
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підхід притаманний і сучасній французькій судовій практиці, а також тим 
правовим системам, які наслідують французьку правову традицію. у сучас-
ному правовому житті проблеми обходу закону часто виникають як у сфері 
шлюбно-сімейних, спадкових, трудових відносин, так і при створенні ком-
паній в офшорних зонах з метою оптимізації оподаткування, реєстрації фірм 
за кордоном для уникнення високих місцевих податків на створення юри-
дичних осіб [6].

треба зазначити, що україна – одна із небагатьох держав, яка зберігає 
наявність обходу закону. п. 9 ч.1 ст.1 Закону україни «про міжнародне при-
ватне право»зазначає, що обхід закону – застосування до правовідносин 
з іноземним елементом права іншого, ніж право, передбачене відповідним 
законодавством. правочин та інші дії учасників приватноправових відносин, 
спрямовані на підпорядкування цих відносин праву іншому, ніж те, що ви-
значається Зу «про міжнародне приватне право» , в обхід його положень, 
є нікчемними. у цьому разі застосовується право, яке підлягає застосуванню 
відповідно до норм вищезазначеного закону[1].

концепцію «обхід закону» в міжнародному приватному праві можна 
віднести до питань, які час від часу звертають на себе увагу, що зумовлено, 
з одного боку, специфікою самого Мпп, зокрема наявністю колізійного 
методу регулювання, а з другого – недостатньою роботою законотворців. 
у одній із своїх публікацій російський науковець Муранов о. і. наводить 
дуже вдалий вислів що поняттю «обхід закону» в міжнародному приватному 
праві вже давно відведена певна роль, в якій це поняття не може ні повно-
цінно жити, ні остаточно вмерти [8].

треба зазначити, що аналізуючи інститути автономія волі сторін та обхід 
закону, можна побачити їх абсолютну різницю при застосуванні. при авто-
номії волі сторони мають можливість встановити правопорядок шляхом до-
мовленості. домовленість про вибір права, відповідно до національного за-
конодавства, може бути здійснена явно вираженими діями або прямо випли-
вати з дій сторін правочину, умов правочину чи обставин справи, 
які розглядаються в їх сукупності, якщо інше не передбачено законом. а при 
обході закону утворення прив’язки можливе лише за умови вчинення дії сто-
ронами. тобто сторони мають здійснити об’єктивно виражені акти волевияв-
лення, які мають юридичні наслідки й утворюють прив’язки до іншого право-
порядку, ніж той, за яким мають регулюватись такі дії. по – друге, принцип 
автономії волі діє доти, доки воля суб’єктів самостійна та не обмежена, тобто 
пов’язана зі сферою договірних відносин. а якщо воля суб’єктів не самостій-
на, то повинна виходити з існуючих обмежень, які містяться у відповідних 
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імперативних положеннях, що мають як колізійну, так і матеріально-правову 
природу, та які не можна обійти за згодою сторін, оскільки мають особливе 
значення для захисту публічного порядку держави. саме це завдання і по-
кладено на інститут «обходу закону», який призваний забезпечувати додер-
жання закріплених у законодавстві імперативних вимог [10, с. 57].

На мою думку, особливістю співвідношення інститутів автономії волі 
сторін та обходу закону у міжнародному приватному праві являється розпо-
діл за різними видами відносин, що входять до предмета регулювання між-
народного приватного права. до відносин, які містять у собі елементи пу-
блічного права, має застосовуватись інститут обходу закону як такий, що 
сприяє здійсненню встановленої мети у законі. у випадку, якщо відносини 
позбавлені публічної ознаки, повинен використовуватись принцип автономії 
волі сторін, оскільки в такому разі законодавець і суспільство не вбачають 
загрози в саморегулюванні відносин сторонами.
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Ю. о. Земська1

проблеми виЗнАннЯ міжнАродноЇ 
прАвосуб’Єктності ФіЗичниХ осіб

сьогодні дуже актуальним є питання міжнародної правосуб’єктності фізич-
них осіб. дискусія з приводу цього питання продовжується вже багато років, 
і єдиного бачення, «правила», яке б раз і назавжди поставило крапку у цьому – 
не існує. тому багато вчених, науковців у своїх роботах, монографіях, статтях 
наводять різні точки зору, певним чином аргументувавши свою позицію. одні 
вважають, що, так, безперечно, фізична особа є суб’єктом міжнародного права 
(кучерук Н. с., тарасов о. в., Матузов Н. і. та ін.), інші – відкидають цю по-
зицію, визнаючи саме державу, як суб’єкта міжнародного права, за якою стоїть 
індивід (кожевніков Ф. і., баймуратов М. о., черниченко с. в. та ін.), треті, 
поєднуючи ці два підходи, говорять про обмежену міжнародну правосуб’єктність 
фізічних осіб, називаючи їх «дестинаторами» або «бенефіціарами» (ігнатен-
ко г. в., карташкін в. о., колосов ю. М.,лукашук і. і. та ін.). 

Як можна побачити, з наведеного вище, єдиної точки зору просто не 
існує, і кожен автор по-своєму аргументує свою позицію. але все ж таки, 
хто такі «фізичні особи» у міжнародному праві? чи є вони повноцінними 
суб’єктами? чи може вони беруть участь у міжнародному процесі лише 
з «дозволу» держави? у своїй роботі я спробую проаналізувати різні точки 
зору і навести свою думку щодо цього питання. 

взагалі, спочатку слід відповісти на питання: що таке міжнародна 
правосуб’єктність? Міжнародна правосуб’єктність – це юридична ознака 
того чи іншого утворення, яка надає йому статус суб’єкта міжнародного 
права. тобто лише суб’єкт, наділений усіма елементами міжнародної 
правосуб’єктності, може вважатися суб’єктом міжнародного права.

суб’єкти міжнародного права – це учасники міжнародних правовідно-
син, яким притаманні елементи міжнародної правосуб’єктності, а саме: вони 
здатні володіти та безпосередньо здійснювати міжнародні права й обов’язки, 
створювати норми міжнародного права та нести відповідальність за їхнє 
порушення [1]. тобто з цього поняття видно, що міжнародна правосуб’єктність 
складається з трьох елементів: правоздатності, дієздатності та деліктоздат-
ності. З’ясувавши це, тепер ми спробуємо «знайти» ці елементи у міжнарод-
ній правосуб’єктності індивіда.

1  студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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у статті 6 Загальної декларації прав людини 1948 року [2] зазначено, що 
кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її 
правосуб’єктності. це положення також міститься і у статті 23 конвенції 
сНд про пpaвa і основні свободи людини 1995 року [3].

прихильники «теорії визнання» фізичної особи суб’єктом міжнародно-
го права зазначають, що, по-перше, міжнародне право може безпосередньо 
створювати для особи права та обов’язки. по-друге, можливість індивіда 
звертатися в міжнародні судові установи для захисту своїх прав. по-третє, 
індивіди є суб’єктами міжнародної кримінальної відповідальності за між-
народні злочини. 

водночас, противники цієї теорії одразу відкидають другий аргумент, 
зазначаючи, що у статті 34 статуту Міжнародного суду ооН закріплено, 
що тільки держави можуть бути сторонами в справах, що розглядаються 
в суді [4]. тобто про фізичну особу мова тут не йде. проте, наприклад, якщо 
взяти україну, то навіть у ч. 4 ст 55 конституції закріплено, що кожен має 
право після використання всіх національних засобів правового захисту 
звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних су-
дових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 
або учасником яких є україна [5]. 

також суд Європейського співтовариства у своєму рішенні від 
05.02.1963 р. зазначив, що співтовариство 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 [6, 
c. 74]. крім того, згідно зі ст. 25 Європейської конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 р. будь-яка особа або група осіб 
мають право направити петицію в Європейський суд з прав людини [7]. 
тобто фізична особа, звертаючись до міжнародних установ за захистом 
своїх порушених прав, по суті виступає ініціатором створення прецеденту, 
який, у свою чергу, має юридичну силу.

пояснюючи зазначені суперечки, зокрема тарасов о. в. зазначає, що 
одним з нових наукових напрямків, що прагнуть здолати ці методологічні 
крайнощі, є правова персонологія – наука про правову особистість, однією 
з аксіом якої є твердження, що без правосуб’єктності фізичної особи існуван-
ня будь – якого правопорядку неможливе за визначенням. правосуб’єктність 
людини служить підґрунтям для правосуб’єктності усіх інших суб’єктів 
права взагалі. тим більше абсурдними є спроби обґрунтування залучення 
«несуб’єкта» права до юридичної відповідальності. Не можна нести націо-
нально-правову кримінальну відповідальність, якщо перед нами «несуб’єкт» 
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національного права. аналогічною є ситуація і з міжнародно-правовою 
кримінальною відповідальністю [8, с. 204]. 

отже, як можна помітити, єдиного бачення «переліку» суб’єктів між-
народного права не існує. але, проаналізувавши викладене, можна дійти 
висновку, що існує безліч підстав для віднесення фізичної особи до суб’єкта 
міжнародного права. враховуючи сучасну ситуацію, ця проблема стає все 
більш значимою. кожна людина має права, які вона отримує з моменту на-
родження, і це не пов’язано ні з її статтю, ні з її расою, ні з її кольором 
шкіри, ні з її національністю і державою, де вона народилася. ці права 
людина отримує автоматично, а не з «дозволу» або «веління» держави.

дуже влучним є вислів М. і. Матузова: «в сучасному цивілізованому 
суспільстві нема і не може бути людей, не наділених загальною правоздат-
ністю. це найважливіша передумова та невід’ємний елемент політико – 
юридичного та соціального статусу особистості. правоздатність – не при-
родна, а суспільно – правова якість суб’єктів, що носить абсолютний, 
універсальний характер. вона витікає з міжнародних актів о правах людини, 
принципів гуманізму, свободи, справедливості. обов’язок кожної держави – 
належним чином гарантувати і захищати цю якість. головне в правоздатнос-
ті – не права, а принципова можливість або здатність мати їх» [9, с. 484]. 

людина, як найвища соціальна цінність, повинна перебувати під захис-
том не тільки національного, а й міжнародного права. для цього лише по-
трібно остаточно включити її до «списку» суб’єктів міжнародного права. 
а зробити це неважко, адже підстави для цього існують, і не аби-які.
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к. п. Зіборова1

конЦепЦіЯ Актів «м’Якого» прАвА  
тА ЇЇ ЗнАченнЯ у міжнАродному 

прАвопорЯдку

На сьогодні питання про концепцію «м’якого права»залишається одним 
із найактуальніших. воно потребує детального дослідження, адже акти 
«м’якого права»мають переважно рекомендаційні правові норми. 

Можна узагальнити три концепції визначення «м’якого права», а також 
концепція заперечення його існування[1, c.74].

по-перше, під м’яким правом розуміється визначений нормативний 
масив чи документи, які місять: 

а) норми договорів, які визначені неоднозначно щодо свого змісту і не 
породжують для держав конкретних прав та обов’язків; 

б) норми, що містяться в резолюціях міжнародних організацій, що не 
мають юридично обов’язкової сили. одним з прихильників цієї концепції 
м’якого права був і. лукашук, який вважав, що цей термін широко застосо-
вується в міжнародній доктрині для позначення двох різноспрямованих 
підходів [2]. 

друга концепція «м’якого права» характеризує сукупність норм, в яких 
відсутні ті чи інші ознаки норм т.зв. «твердого» права. в основному при-

1  студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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хильниками цього підходу є західна та американська доктрини міжнародно-
го права. На основі поділу актів на обов’язкові та необов’язкові зарубіжни-
ми вченими міжнародне право прийнято розподіляти на «тверде» та «м’яке» 
відповідно. таких поглядів дотримуються дж. бургес, д. трубек та кім 
док чжу. так, норвезький юрист дж. бургес, пропонує розуміти «тверде» 
право (hard law) як сукупність норм, «які формують правові системи в тра-
диційному сенсі» [3].

третя концепція є більш узагальненою. доктрина зводить до поняття 
«м’якого» права сукупність всіх норм необов’язкового характеру. Наприклад, 
р. уоллас характеризує «м’яке право як загальний термін, що використовується 
для визначення юридично необов’язкових міжнародних інструментів» [4, с. 31].

Напрацювати в цій сфері єдиний підхід є досить важко з огляду на те, 
що «м’яке» право є явищем складним. погляди науковців на м’яке право, 
а особливо на його застосування у різних умовах, є досить неоднозначними. 
прихильники м’якого права здебільшого розглядають його як щось на 
кшталт «передправа», тобто, у тому сенсі, що згодом неодмінно відбуваєть-
ся його трансформація у тверде право [5–7].

у будь-якій системі джерел права, чи то національній чи у міжнародно-
му правопорядку можна виділити три основні рівні: фундаментальний, 
основний та факультативний. відповідно до цих трьох рівнів і відбуваєть-
ся розподіл джерел права за ієрархією. доречно розглядати роль актів 
«м’якого права» на прикладі європейської системи джерел права, тобто 
в межах Європейського союзу та ради Європи. 

у раді Європи актами «м’якого права» виступають, перш за все, реко-
мендації парламентської асамблеї ради Європи, яка є дорадчим органом 
при комітеті Міністрів. Згідно зі ст. 22 статуту ради Європи, асамблея 
є дорадчим органом, що обговорює відповідні питання у межах своєї ком-
петенції і передає свої висновки комітету Міністрів у формі рекомендацій[8]. 
парламентська асамблея приймає резолюції та інші документи, які визна-
чають основні, загальні напрямки діяльності комітету Міністрів, національ-
них урядів, парламентів та політичних партій; розробляє різноманітні між-
народні договори – європейські конвенції, які сприяють формуванню осно-
ви європейської нормативно-правової системи [9].

Ще одним не менш важливим актом «м’якого права» у системі права 
ради Європи є «стандарти ради Європи з прав людини», які містять правові 
норми, що зафіксовані у конвенції про захист прав та основних свобод лю-
дини, Європейській соціальній хартії, Європейській хартії місцевого само-
врядування та інших конвенціях та актах ради Європи.
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усі акти, які містять норми-рекомендації, загальні принципи та цілі, не 
встановлюючи при цьому конкретних зобов’язань, можна віднести до актів 
«м’якого права» у європейській системі права.

враховуючи вищевикладене, можна виділити можливі варіанти значен-
ня актів «м’якого права», які і визначають їх місце у європейській системі 
джерел права: 

1) необов’язкова допомога при інтерпретації, що означає можливість 
європейських та національних установ самим вирішувати доцільність чи 
недоцільність застосування актів «м’якого права» при тлумаченні правових 
норм;

2) обов’язкова допомога при інтерпретації, що зобов’язує країн- учас-
ниць європейської спільноти брати до уваги акти «м’якого права» при право-
творчій та правозастосовній діяльності; 

3) забезпечення послідовної інтерпретації, що передбачає обов’язок 
країн-учасниць поступово приводити акти національної системи права у від-
повідність із рекомендаціями та думками, висловленими міжнародними 
установами [10, c. 365–366].

отже,концепція «м’якого права» має цілий ряд переваг та дає змогу 
впливати на міждержавні відносини незважаючи на рекомендаційний харак-
тер. вони покликані заповнювати прогалини в законодавстві та приводити 
уже існуючі норми права у відповідність до висунутих міжнародними орга-
нами та організаціями вимогами та стандартами. 
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д. З. іванців1

деЯкі порушеннЯ норм конвенЦіЇ про ЗАХист 
прАв лЮдини і основоположниХ свобод 

в Зоні Ато тА Ар крим

окупація російською Федерацією (далі – рФ) ар крим, триваюча агре-
сія на сході україни зумовили непоодинокі випадки порушення прав осіб на 
зазначених територіях, що фіксувалося такими організаціями, як кримська 
польова місія з прав людини, обсЄ, ооН, Human Rights Watch, інститут 
релігійної свободи, Amnesty International тощо [1]. Згідно зі статтею 1 кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – конвен-
ція) держави-члени мають нести відповідальність за будь-яке порушення 
гарантованих конвенцією прав та свобод громадян, які перебувають під 
їхньою «юрисдикцією». у справі «Catan and Others v. Republic of Moldova 
and Russia» Європейський суд зазначив, що у випадку, коли одна держава 
втрачає контроль над частиною своєї території в результаті дій іншої дого-
вірної сторони, що здійснює такий контроль над нею, на останню може бути 
покладено зобов’язання забезпечити права та свободи, гарантовані конвен-
цією, оскільки ця частина території переходить під її юрисдикцію для цілей 
статті 1 конвенції. [3]. таким чином, саме рФ на даний час зобов’язана за-
безпечувати права та свободи, гарантовані конвенцією на території ар крим, 
луганської та донецької областей, оскільки ці складові частини території 
україни перебувають під її юрисдикцією у значенні статті 1 конвенції. 

1  студент 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.



416

по-перше, порушення статті 2 конвенції (право на життя). Мають місце 
і продовжують виникати численні випадки жертв серед працівників право-
охоронних органів, військовослужбовців, представників органів державної 
влади та цивільного населення. в період окупації ар крим спостерігались 
випадки викрадень і вбивств як кримських татар, так і українців, які актив-
но виступали проти російської окупації. Найгучнішими серед них є вбивство 
решата аметова, едема асанова, беляла білялова, Марка іванюка (16 – річ-
ного Марка іванюка, мешканця рівненської області україни, який навчався 
в криму та згідно зі свідченнями родичів та друга-свідка був до смерті за-
битий працівниками правоохоронних органів тільки через те, що розмовляв 
українською мовою) [4,с. 38]. це свідчить як про невиконання рФ свого 
позитивного обов’язку щодо захисту права на життя, так і на цілеспрямова-
ну дискримінацію (з огляду на переважну більшість серед зниклих та за-
гиблих кримських татар і етнічних українців). За даними доповіді управ-
ління верховного комісара ооН з прав людини щодо ситуації з правами 
людини в україні (16 лютого – 15 травня 2016р.) з середини квітня 2014 року 
по 15 травня 2016 року у зоні конфлікту на сході україни зафіксувало 30 903 
людські жертви (з них 9 371 особу було вбито) з числа представників зброй-
них сил україни, цивільного населення та членів озброєних груп [5, с. 13].

по-друге, порушення статті 3 конвенції (заборона катування). про по-
рушення рФ на території україни прав, гарантованих статтею 3 конвенції, 
свідчать масові випадки застосування до громадян фізичного насильства 
(побиття, катування, заподіяння тілесних ушкоджень (як умисно так і ви-
падково), психологічний тиск (залякування, погрози, переживання тощо), 
недотримання прав осіб (неналежні умови тримання, побутові умови, неза-
безпечення належною медичною допомогою тощо), які перебувають в уста-
новах позбавлення свободи, що розміщені на території ар крим, у південно-
східних областях україни. прикладом цьому є випадок андрія Щекуна, 
активіста революції гідності та представника освітньо-культурного центру 
«український дім», який був вимушений залишити ар крим разом із сім’єю 
після того, як 9 березня 2014 року був викрадений та зазнав тортур з боку 
кримської «самооборони» [4,с. 38]. у справі «Saadi v. Italy» Європейський 
суд зазначив, що статтею 3 конвенції закріплено одну з найбільш важливих 
основоположних цінностей демократичного суспільства. Заборона катуван-
ня та нелюдського чи такого, що принижує людську гідність, поводження 
або покарання, є абсолютною, незалежно від поведінки потерпілого [6].

по-третє, порушення статті 5 конвенції (право на свободу та особисту 
недоторканність). Зокрема, масова практика позбавлення волі або викраден-
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ня українських та іноземних громадян у донецькій та луганській областях 
Збройними силами рФ та/або контрольованими рФ озброєними групами 
сепаратистів [1].

по-четверте, порушення статті 6 конвенції (право на справедливий суд). 
Функціонування судів рФ, так само як і здійснення правосуддя відповідно 
до російського процесуального та матеріального права, не має законного 
підґрунтя, оскільки їх було створено у порушення українського законодав-
ства. у справі «Lavents v. Latvia» Європейський суд зазначив, що відповідно 
до статті 6 § 1 конвенції суд має бути «встановлений законом» [7]. отже, 
орган влади встановлений не відповідно до закону, буде позбавлений легі-
тимності, необхідної для розгляду скарг окремих громадян у демократичній 
державі.

по-п’яте, порушення статті 8 конвенції (право на повагу до приватного 
і сімейного життя). Наприклад, статтею 4 Федерального конституційного 
закону рФ від 21 березня 2014 року № 6 – ФкЗ всіх громадян україни та осіб 
без громадянства, які на цей день постійно проживали на території респу-
бліки крим або на території м. севастополя, визнано громадянами російської 
Федерації [8]. особам, які виявили бажання зберегти громадянство україни 
надавався час для подачі заяви до відділення міграційної служби. після за-
кінчення зазначеного строку всі мешканці ар крим, які не встигли подати 
заяву про відмову від прийняття російського громадянства, ставали грома-
дянами рФ [4, с. 45]. Загальна декларація прав людини в ст. 15 встановлює 
не обов’язок, а право кожної особи на отримання громадянства [9]. 

проведення виключно серед кримських татар незаконних обшуків 
житла лише на підставі підозри у тероризмі. при цьому не повідомлялось 
ні про висунуті обвинувачення, ні про кримінальні справи, в яких прово-
дяться такі «слідчі» дії. Непоодинокі випадки проведення таких обшуків 
за відсутності власників житлових приміщень [1]. у справі «Функе проти 
Франції»Європейським судом було визнано порушення статті 8 конвенції, 
оскільки митна адміністрація не пред’являла заявнику прямих обвинувачень 
у порушенні існуючого валютного та фінансового законодавства [10].

по-шосте, порушення статті 14 конвенції (заборона дискримінації). 
виклики до прокуратури, порушення кримінальних справ, виклики до по-
ліції з метою допиту щодо релігійних переконань кримських татар, заборо-
на трансляцій кримськотатарських телеканалів та програм за участю лідерів 
кримськотатарського народу, заборона масових зібрань у визначні для них 
дні є очевидним доказом «особливого» ставлення до кримськотатарського 
народу [1]. Згідно з ст. 2 декларації організації об’єднаних Націй про пра-
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ва корінних народів особи, які належать до корінних народів, і корінні на-
роди євільними і рівними з усіма іншими народами і окремими особами з їх 
числа та мають право бути вільними від будь-якої дискримінації при здій-
сненні своїх прав, особливо дискримінації на основі їх корінного походжен-
ня або самобутності. 

по – сьоме, порушення статті 11 конвенції (свобода зібрань та 
об’єднання). Зокрема, заборона в’їзду на територію ар крим лідеру крим-
сько-татарського народу М. джемілєву та подальше переслідування учасни-
ків масової акції, присвяченої його зустрічі; заборона проведення масових 
акцій у сімферополі до 6 червня 2014 року, що автоматично накладає за-
борону на проведення траурних заходів, присвячених 70 – річчю депортації 
кримських татар. уповноважений вру з прав людини вказувала, що»8 серп-
ня 2014 року державною радою республіки крим був прийнятий Закон «про 
забезпечення умов реалізації права громадян російської Федерації на про-
ведення зібрань, мітингів, демонстрацій і пікетів в республіці крим». цим 
Законом було встановлено, зокрема, що для проведення мирних зібрань 
радою міністрів республіки крим мають визначатися спеціальні місця, 
а також закріплено ще низку вимог, які уможливлюють встановлення об-
межень або заборон на проведення мирних зібрань з формальних підстав» 
[4, с. 43].

Європейський суд неодноразово зазначав, що це фундаментальне право 
в демократичному суспільстві і є основою такого суспільства (рішення 
у справі «Djavit An v. Turkey», від 20.02.2003, «Kokkinakis v Greese» від 
25.05.1993); переслідування за участь у масовій акції та заборона проведен-
ня таких акцій є прямим втручанням у права, гарантовані статтею 11 кон-
венції (рішення у справі «Galstyan v. Armenia» від 15.11.2007).

по-восьме, порушення статті 1 протоколу 1 до конвенції (захист права 
власності). підтвердженням цього є випадки перешкод у користуванні майном 
фізичним особам у зв’язку з неможливістю чи забороною їм органами рФ по-
трапити на територію ар крим, націоналізація самопроголошеною владою ар 
крим майна українських підприємств, які знаходяться на території півострова, 
випадки руйнування майна, зокрема житлових будинків, найманцями рФ у пів-
денно-східних областях україни, захоплення членами самопроголошеної влади 
так званих донецької та луганської Народних республік приміщень та споруд, 
які перебувають у державній, комунальній чи приватній власності [1]. безумов-
но, цей перелік можна продовжувати, мною були наведені лише ряд часто по-
вторюваних порушень прав людини, дотримання яких гарантується конвенцією 
про захист прав людини і основоположних свобод.
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a. m. ivanchenko

oFFences oF the PRinciPle oF Pacta sunt 
seRvanda BY Russian FedeRation  

in agReements With ukRaine

Having suffered the terrible consequences of the two world wars, the 
international community made a reorientation of their views on the international 
cooperation and paid fair attention to the peaceful and voluntary compliance with 
international treaties. First this argument was highlighted by The Covenant of the 
League of Nations: «In order to promote international co – operation and to 
achieve international peace and security…by the firm establishment of the 
understandings of international law as the actual rule of conduct among 
Governments, and by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all 
treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another» [1].

Further, principle pacta sunt servandawas confirmed by Preamble of The UN 
Charter: «to save succeeding generations from the scourge of war, which twice 
in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in 
fundamental human rights…to establish conditions under which justice and respect 
for the obligations arising from treaties and other sources of international law can 
be maintained» [2].

Definitions of pacta sunt servanda is given in Article 26 of the Vienna 
Convention on the Law of Treaties:» Every treaty in force is binding upon the 
parties to it and must be performed by them in good faith» [3].

Principle is detailed in Declaration on Principles of International Law 
concerning Friendly Relations and Cooperation among the States in Accordance 
with Charter of the UN, Final Act of the Conference on Security and Cooperation 
in Europe and so forth. This universal rule is the legal obligation of states and 
other subjects of international law to stand by and comply obligations adopted in 
accordance with the UN Charter, arising from the common principles and norms 
of international law and agreements.

Despite the importance of the principle and reasons that led to its existence, 
it still can be said that the rule isn’t respected by all participants of international 
relations. Good example of current interest is the occupation of the Autonomous 
Republic of Crimea by Russian Federation.

Since proclamation of Ukraine independence, between Russian Federation 
and Ukraine have signed a number of international treaties rules of which were 
intended to acknowledge and preserve the integrity of states’ territory, create 
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a regime of international cooperation, choose possible procedure of conflict 
resolution. 

One of the main treaty between Russia and Ukraine is Treaty on Friendship, 
Cooperation, and Partnership between Ukraine and the Russian Federation 
signed in 1997. Fixed principles of that treaty: respect to each other’s territorial 
integrity(article 2), the inviolability of borders, the peaceful settlement of 
disputes(article 3), settlement of all disputable issues is accomplished exclusively 
by peaceful means(article 4), refrain from participating in or supporting of any 
actions directed against the other party(article 6), if any situations occurred 
threateningthe peace, or affecting the interests of party’s national security, 
sovereignty, and territorial integrity, it may propose immediate consultation to 
the other party(article 7), – principle shave been established by this agreement, 
and therefore they are binding on the parties that have ratified it. In this case, 
each of the above obligations has been broken unilaterally by Russian 
Federation[4].

Another example of treaty between Russia and Ukraine, which was called up 
for providing security assurances to Ukraine, because of Ukraine’s accession to 
the Treaty on the Non – Proliferation of Nuclear Weapons, is Budapest 
Memorandum on Security Assurances signed in 1994. Confirm the following: the 
Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
and the United States of America reaffirm their commitment to Ukraine, in 
accordance with the principles of the Final Act of the Conference on Security and 
Cooperation in Europe, to respect the independence and sovereignty and the 
existing borders of Ukraine [5].

Another offense by the Russian Federation is a denunciation of the package 
of agreements on the Black Sea Fleet. Refusal of obligations under these 
agreements were motivated by article 62 of the Vienna Convention on the Law 
of Treaties signed in 1969. However, the occupation of the Crimea, as a fundamental 
change of circumstances, is still the result of violation ofinternational obligations 
by Russian Federation. Because between Ukraine and Russian Federationhas not 
been denounced Treaty on thethe Russian– Ukrainian state border on 28 January 
2003, which had clearly established affiliation of Crimea to Ukraine and that is 
why refer to article 62 is impossible [6].

Unfortunately, these acts do not provide parties with possibility of settling 
down disputes in the court. The Budapest Memorandum establishes a single form 
of conflict resolution – is consultations, and, in addition to this, mentioned treaties 
establish negotiations. In this regard, it is not possible for Ukraine to appeal to 
the International Court of Justice on issue of occupation of the Crimea, as according 
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to Article 40 of the Statute of the International Court of appeal to the Court requires 
a special agreement between the parties or a written statement [7].

Even for appealing to the Permanent Court of Arbitration requires the active 
participation of both parties of the conflict for reaching agreement in questions of 
appointing the arbitrators, determining procedure, identifying the language of 
arbitration, incurring costs, ex. So without proper cooperation with the Russian 
Federation there is no possibility to use this method of dispute resolution.

However, Ukraine may apply to the European Court of Human Rights 
withclaims on violations of the Convention «On protection of human rights 
and fundamental freedoms», namely to argue about repeated violations by 
Russian Federations’s authorities rights of Ukrainian citizens in the temporarily 
occupied territories. As example, the most common offences are connected 
with freedom of expression (Article 10) and freedom of assembly and 
association (Article 11). Appeal to the ECHR does not require the consent or 
participation of the other party, and therefore it is an accessible way to achieve 
justice in the case.

Thus, the principle of pacta sunt servanda is the basis of peaceful existence 
and interstate collaborationin the international community, the main criterion of 
international law responsibility, which provides performing obligations in good 
faith. Offences of this principle by Russian Federation intensified the importance 
of understanding the principle and became a cause to search ways to protect state 
interests and human rights if there isn’t established procedure of applying to the 
International Court of Justice.
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р. р. ільїн1

співвідношеннЯ прАвА ЄвропеЙського 
соЮЗу і нАЦіонАльного прАвА держАв – 

членів

питання про співвідношення права Європейського союзу і національ-
ного права держав-членів є досить актуальним. відповідь на це питання, 
дозволить розкрити сутність взаємодії цих двох правових систем та визна-
чити, чи має місце примат однієї правової системи над іншою. ця робота 
і покликана в формі стислого викладу відкрити цю проблему.

подібно до того, як міжнародне право створюється державами, Євро-
пейський союз в якості міжнародної організації інтеграційного характеру 
також створений державами для досягнення певних цілей та завдань. тому 
виникає питання − про співвідношення державного суверенітету держав- 
учасниць Європейського союзу і власне Євросоюзу як наднаціонального 
утворення. державний суверенітет − це верховенство державної влади 
в середині країни і незалежність державної влади, від будь-якої іншої влади, 
за межами країни. суверенітет це невід’ємна властивість держави, джерело 
її публічної влади. отже, державам-членам Європейського союзу точно 
притаманна одна ознака суверенітету, влада цих держав є найвищою в меж-
ах своїх країн. Що стосується другої ознаки суверенітету, незалежності влад 
країн держав-членів від Європейського союзу, то тут ця самостійність є дещо 
обмеженою. це пов’язано з тим, що при вступі в Європейський союз, дер-
жави делегують частину національного суверенітету співтовариству.

Європейське право є самостійною правовою системою, його не можли-
во ототожнити ні з міжнародними правом ні з національним правом держав-
ленів. цей висновок можна зробити з рішень суду Європейського співтова-
риства. в них зазначено, що це самостійна правова система, існування якої 
обумовлено наділенням співтовариства суверенною владою і створенням 
інститутів по їх реалізації. Як аргумент особливої природи права Європей-
ського союзу, в рішенні по справі «ван генд проти Нідерландів» зазначено: 
«…держави-члени визнають право співтовариства джерелом до якого їх 
громадяни можуть звертатися в таких судах. Ще більш визначено стосовно 
цього питання висловися суд в наступних своїх рішеннях. так, в справі 
«коста проти ENEL» зазначено, що: «… на відміну від звичайних міжнарод-

1 студент 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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них договорів договір Європейського союзу створив свою власну правову 
систему…» Ще більш ґрунтовно суд аргументує самостійність Європейської 
правової системи, в своїх подальших рішеннях.

у взаємодії і взаємозв’язку права Європейського союзу і права держав-
членів вбачається монізм примату права Європейського союзу, над правом 
держав-членів. тому що домінуючим є правопорядок, ґрунтований на праві 
Європейського співтовариства. дія норм права Євросоюзу, не потребує про-
цедури імплементації парламентами держав-членів, тобто перетворенням 
норм права Європейського союзу на норми права держав-членів. це доводять 
кваліфікуючі ознаки (принципи) права Європейської співдружності.

чотири головних принципи (кваліфікуючі ознаки) розкривають специ-
фічну природу права Європейського союзу відносно його взаємовідносин 
з національним правом держав-членів. Зробивши порівняльний аналіз цих 
принципів, можна простежити відмінність правової системи Європейської 
співдружності, від міжнародного права і інших правових систем.

1. пряма дія норм Європейського права. відповідно до статті 249 дого-
вору про заснування Європейської спільноти: «…регламент має пряме засто-
сування. він є обов’язковим у всіх своїх елементах та має пряме застосування 
в усіх державах членах…» отже, договір про співтовариство встановлює 
пряму дію регламентів, які є одними з головних джерел права Європейського 
співтовариства. регламент у всіх своїх елементах є обов’язковим для всіх 
суб’єктів права Європейського союзу і є актом прямої дії, тобто він підлягає 
застосуванню владою і судовими органами всіх держав- ленів незалежно від 
того, чи виступила дана держава за їхнє прийняття чи ні.

2. верховенство Європейського права. означає, що норми цієї правової 
системи мають більшу юридичну силу порівняно із нормами правових сис-
тем держав-членів. це означає, що у випадку колізії між нормою права Єв-
ропейського співтовариства і нормою права держав-членів, необхідно за-
стосувати норму права Європейського об’єднання. в рішенні по справі 
симменталь суд зазначив: «… у відповідності з принципом верховенства 
права співтовариства взаємозв’язок між положеннями договору і прямою 
дією норм інститутів співдружності, з однієї сторони, і положеннями наці-
онального права держав-членів спільноти з іншої, такий що положення і акти 
співтовариства які вступили в закону силу, виключають будь-яке протиріччя 
з боку права держав-членів,щодо їх переваги над положеннями і актами на-
ціонального права держав-членів…».

3.судовий захист Європейського права. суд Європейського союзу по-
кликаний забезпечити одноманітне розуміння і застосування європейського 
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права всіма державами-членами і інститутами. сама можливість одноманіт-
ного розуміння і застосування Європейського права, не може мати місце, якщо 
воно не забезпечено судовим захистом. судовий захист здійснюється на осно-
ві Європейського права. складовими елементи системи захисту права є як суд 
Європейського союзу, так і національні судові установи держав-членів.

4. впровадження норм Європейського права в правові системи держав-
членів. цей принцип передбачає що акти і норми Європейського права, 
стають частинами внутрішнього права держав-членів. у рішенні по справі 
«Франкович проти італії» суд Європейського союзу зазначив: договір про 
заснування Європейської спільноти створив власну, інтегровану в правові 
системи держав-членів правову систему, котра обов’язкова для їх судових 
установ і суб’єктом котрих виступають як держави-члени так і приватні 
особи, які знаходяться під їх юрисдикцією.

таким чином, Європейське право є самостійною правовою системою 
зміст якої складають принципи і норми, що регулюють відносини між його 
суб’єктами. суверенітет держав-членів дещо обмежений у зв’язку з переда-
чею певного об’єму державного суверенітету до органів влади співтовари-
ства. у взаємодії систем права Європейського союзу і права держав-членів 
вбачається монізм примату Європейського права, що доводиться за допо-
могою принципів права Європейської співдружності, які випливають із су-
дових рішень суду Європейського союзу.
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к. А. ілющенко1

темпорАльні Аспекти оХорони АвторськиХ 
прАв у міжнАродному привАтному прАві

слід відмітити, що темпоральні межі (строки) охорони авторських прав 
являються невід’ємною складовою гарантійного механізму забезпечення 
особистих немайнових та майнових прав авторів об’єктів права інтелекту-
альної власності. Незважаючи на низку міжнародних нормативно-правових 
актів, які закріплюють строки захисту авторських прав, важливою є фіксація 
відповідних строків на національному рівні. при цьому ми відмічаємо, що 
строки охорони авторських прав потрібно підрозділяти в залежності від 
різновиду авторського права – особистих немайнових чи майнових прав. 
так, особисті немайнові права (право на авторство твору, право на цілісність 
твору, право на репутацію автора) підлягають охороні на безстрокових за-
садах, тобто термін їх темпорально-продовжуваної охорони не має норма-
тивно встановлених меж. в даному випадку, ми відмічаємо, що в окремих 
державах не існує диференціації авторських прав на особисті немайнові та 
майнові, що призводить до встановлення строкового характеру охорони всіх 
авторських прав загалом. Що ж стосується більшості розвинутих країн, то 
в них строки охорони авторських прав мають темпорально- детермінований 
характер, тобто підлягають захисту протягом строку, формалізованого в рам-
ках нормативних приписів діючого законодавства.

першим нормативно-правовим актом, який визначав строковість захис-
ту майнових авторських прав, був статут королеви анни від 1710 року. 
в рамках вищезазначеного нормативно-правового акту строк охорони автор-
ських становив 14 років з моменту належної реєстрації авторського твору 
[1, с. 3]. протягом XVIII ст. етап свого активного становлення проходила ро-
мано-германська (континентальна) система авторського права. так, напри-
кінці хVIII століття в більшості держав Європи було встановлено, що 
майнові авторські права підлягають охороні протягом всього життя автора 
та 10 років після його смерті.

На сьогоднішній день основними нормативно-правовими актами, які на 
міжнародному рівні закріплюють строки охорони авторських прав, є берн-
ська конвенція про охорону літературних і художніх творів (далі бернська 
конвенція) та угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власнос-

1 студентка 5 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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ті (угода тріпс). так, згідно із положеннями п. 1 ст. 7 бернської конвенції 
термін охорони авторських прав становить увесь час життя автора та 
п’ятдесят років після його смерті [2]. вищезазначений строк охорони автор-
ських прав складається із двох інтегративних складників: а) темпорально-
недетермінованого строку (усе життя автора об’єкта охорони); б) формаль-
но-визначеного строку (п’ятдесят років після смерті автора). продовження 
строку охорони авторського права терміном на п’ятдесят років після смерті 
автора обумовлюється необхідністю забезпечити майнові інтереси прямих 
нащадків відповідного автора. при формалізації відповідного строку вихо-
дили із уявлень про середньостатистичну тривалість життя особи. в даному 
випадку слід зазначити, що строки, визначені в рамках п. 1 статті 7 бернської 
конвенції, є загальними строками.

Що ж стосується спеціальних строків, то вони детермінують строки 
охорони авторських прав на: а) анонімні твори та твори під псевдонімом; 
б) твори у співавторстві. так, згідно з положеннями п. 3 ст. 7 бернської кон-
венції для творів, випущених анонімно або під псевдонімом, термін охорони 
закінчується через п’ятдесят років після того,як твір було правомірно зро-
блено доступним для загального відома. при цьому слід відмітити, що в тому 
випадку коли автортвору,випущеного анонімно або під псевдонімом, розкриє 
свою особу протягом вищезазначеного терміну, то застосуванню підлягають 
загальні терміни охорони. також слід відмітити, що загальні строки підля-
гатимуть застосуванню в тому випадку, коли прийнятий автором псевдонім 
не викликає сумнівів у його особі [2]. уточнення щодо порядку обчислення 
строків охорони авторського права у випадку анонімності авторства твору 
визначаються положеннями ст. 12 угоди тріпс, де зазначається, що строк 
захисту твору, який обчислюється на основі іншій,ніж тривалість життя 
людини, такий строк повинен бути не меншим 50 років від кінця календар-
ного року дозволеної відповідною особою публікації,або у разі,коли такої 
дозволеної відповідною особою публікації протягом 5 0років від часу ство-
рення цього твору не було, – то 50 років від закінчення календарного року 
створення такого твору [3]. 

Як уже відмічалося, свою специфіку має обчислення строків захисту 
авторських прав на твори, які були створені у співавторстві. так, згідно з по-
ложеннями ст. 7 (bis) бернської конвенції строк захисту майнових прав на 
твір, створений у співавторстві, поширюється на все життя співавторів та на 
50 років після смерті такого автора, який пережив усіх інших співавторів [2]. 
вищезазначене положення може бути застосовано тільки для цілісних (не-
подільних) творів, які були створені декількома авторами.
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слід зазначити, що на сьогодні простежуються тенденції до подовження 
строків захисту майнових авторських прав. так, відповідно до положень 
директиви Єс від 12.12.2006 строк захисту майнових авторських прав було 
подовжено з 50 років до 70 років після смерті автора [4]. вищезазначені 
нормативні вимоги мають регіональне значення та були імплементовані 
в приписи національного законодавства країн-членів Єс.

потрібно відмітити, що приписи міжнародних договорів не встановлюють 
максимальні граничні строки захисту прав інтелектуальної власності. Форма-
лізовані в рамках міжнародних нормативно-правових актів строки виступають 
в якості гарантійних строків, які встановлюють мінімально-необхідні межі за-
хисту прав інтелектуальної власності. при цьому ми зазначаємо, що в рамках 
національного законодавства відповідні строки можуть бути значно більшими 
за своєю продовжуваністю. потрібно зазначити, що визначення строків охоро-
ни авторських прав є прерогативою національних правових систем. в матема-
тичному виразі темпоральна модель захисту прав інтелектуальної власності 
матиме наступний вигляд: а>b або ж а=b, де а – строки, які закріпленні в наці-
ональному законодавстві, b – строки, які знайшли свою формалізацію в рамках 
міжнародних договорів. вищезазначений підхід обумовлюється системним 
тлумаченням нормативних положень, які були закріплені в рамках міжнародних 
конвенцій. так, згідно з положеннями бернської конвенції держави, які ратифі-
кували дану конвенцію,мають право встановлювати більш тривалі терміни 
охорони авторських прав ніж визначаються приписами відповідної конвенції.

На сьогоднішній день гостро постає питання щодо необхідності забез-
печити уніфікацію строків охорони авторських прав. так, в більш розвинутих 
державах строки охорони авторських прав є більш тривалими. до прикладу 
в країнах-членах Єс та сШа строк охорони авторських прав становить не 
менше як 70 років після смерті автора. Що ж стосується країн що розвива-
ються, то в їхніх національних системах відповідні строки є значно менши-
ми. при цьому ми відмічаємо, що в досліджуваній директиві Єс зазнача-
ється, що «строк охорони, який надається твору в країнах-членах, не повинен 
перевищувати строк охорони, встановлений в країні власника інтелектуаль-
них прав». тобто, фактично, країни, які розвиваються, є у менш вигідному 
становищі відносно захисту своїх інтелектуальних прав.

Згідно з положеннями Закону україни «про авторське право та суміжні 
права» строк охорони майнових авторських прав триває протягом всього 
життя автора та 70 років після його смерті. в рамках національної правової 
системи строк охорони авторських прав громадян україни та іноземців є од-
наковим. такого роду стан справ обумовлюється загальними вимогами при-
писів статті 26 конституції україни, де зазначається, що іноземці та особи 
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без громадянства користуються тими самими правами і свободами, а також 
несуть такі самі обов’язки, як і громадяни україни, – за винятками, встанов-
леними конституцією, законами чи міжнародними договорами україни [5]. 
потрібно зазначити, що в аспекті строків охорони майнових прав інтелек-
туальної власності виняток щодо тотожності строків захисту прав інтелек-
туальної власності становлять тільки ті випадки, коли національний строк 
охорони авторського права іноземця є довшим ніж той, який встановлюєть-
ся у державі походження твору. відповідний підхід знайшов свою формалі-
зацію в рамках нормативних положень п. 8 ст. 7 бернської конвенції.
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міжнАродно – прАвовиЙ режим відкритого 
морЯ

до середини 20 століття території відкритих морів і океанів використо-
вувалися переважно для судноплавства і рибальства, які регулювалися 
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укладеними між державами міжнародно-правовими актами. у зв’язку з роз-
витком промисловості держави почали добувати і використовувати природ-
ні ресурси континентального шельфу, розробляти природні ресурси на дні 
океанів і морів за межами континентального шельфу. З’явилися нові види 
морської діяльності – прокладання трубопроводів по морському дну і зве-
дення штучних островів.

Міжнародне морське право є найбільш давньою частиною міжнародно-
го права, але не дивлячись на це вперше його кодифікація відбулася 
в 1958 році, коли у женеві була прийнята конвенція про відкрите море.

відповідно до ст. 1 конвенції про відкрите море 1958 року: слова «від-
крите море» означають всі частини моря, які не входять ні в територіальне 
море, ні у внутрішні води будь-якої держави. Міжнародно-правовий режим 
відкритого моря характеризується тим, що на нього не поширюється суве-
ренітет жодної держави, ніяка держава не має права претендувати на підпо-
рядкування якої-небудь його частини своєму суверенітету [1,ст.1].

відкрите море знаходиться в рівному і вільному користуванні всіх кра-
їн. у 1982 році була прийнята конвенція ооН з морського права, яка містить 
правовий режим світових океанів і морів. Метою даного документа було 
кодифікувати традиційні правила використання океанів і морів. Згідно ст. 
87 вищезгаданої конвенції «відкрите море відкрите для всіх держав, як при-
бережних, так і тих, які не мають виходу до моря». свобода відкритого моря 
здійснюється відповідно до умов, визначених у цій конвенції, і іншими 
нормами міжнародного права. вона включає, зокрема, як для прибережних 
держав, так і для держав, які не мають виходу до моря: свободу судноплав-
ства та рибальства, свободу прокладення підводних кабелів і трубопроводів, 
свободу будування штучних островів та інших установок, свободу польотів 
над відкритим морем, свободу наукових досліджень. конвенція допускає 
існування й інших свобод, що визнаються відповідно до загальних принци-
пів міжнародного права [5,с.273]. 

свобода судноплавства означає, що кожна держава має право, щоб його 
судно ходило у відкритому морі. судно повинне ходити під прапором тільки 
однієї держави і, крім виняткових випадків, прямо передбачених у міжна-
родних договорах або в цій конвенції, підпорядковуватися її винятковій 
юрисдикції у відкритому морі. судно не може змінити свій прапор під час 
плавання або стоянки при заході в порт, крім випадків дійсного переходу 
права власності або зміни реєстрації [1,ст.6].

свобода судноплавства включає в себе судноплавство не тільки торгових, 
а й військових кораблів, які в свою чергу мають імунітет від юрисдикції всіх 
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іноземних держав за винятком своєї. у відкритому морі судно підпорядко-
вується виняткової юрисдикції держави, прапор якої вона несе [7,с.264].

але свобода військового мореплавання повинна узгоджуватися з такими 
загальновизнаними міжнародними принципами як незастосування сили 
і невтручання у внутрішні справи інших держав. при цьому військовий 
корабель може втрутитися в діяльність іноземного торгового судна. Напри-
клад, військовий корабель може оглянути торгове судно, якщо є підстави 
підозрювати, що воно займається піратством або работоргівлею. Згідно ст. 
105 конвенції ооН з морського права: у відкритому морі або в будь-якому 
іншому місці поза юрисдикцією якої б то не було держави будь-яка держава 
може захопити піратське судно або піратський літальний апарат, судно або 
літальний апарат, які захоплені за допомогою піратських дій і знаходяться 
у владі піратів, заарештувати осіб, які знаходяться на цьому судні або літаль-
ному апараті і захопити майно, яке знаходиться на ньому. судові установи 
тієї держави, яка вчинила це захоплення, можуть виносити постанови про 
накладення покарань і визначати, які заходи повинні бути прийняті щодо 
таких суден, літальних апаратів або майна, не порушуючи прав добросовіс-
них третіх осіб [2,ст.105].

Якщо затримання виявиться безпідставним, судну відшкодовують збит-
ки. держава може переслідувати і затримувати іноземне судно, яке порушує 
правовий режим внутрішніх морських вод або територіального моря. таке 
переслідування проводитися по «гарячих слідах». право переслідування по 
«гарячих слідах» припиняється, коли судно, що переслідується, увійшло 
в територіальні води своєї країни або третьої держави.

кожне судно у відкритому морі повинно мати прапор держави або між-
народної організації, який вказує на національну приналежність судна. 
у відкритому морі судно підпорядковується юрисдикції тієї держави, під 
прапором якої воно ходить. Між державою і судном повинен існувати реаль-
ний зв’язок. Необхідно зазначити, що судно, яке плаває під прапорами 
двох і більше держав,прирівнюється до судна,що не має національності 
[6,с.501]. 

держава здійснює адміністративний контроль над суднами, які плавають 
під її прапором. На сьогоднішній день набуло поширення плавання торгових 
судів під «зручним» прапором, коли право на володіння судном належать 
особі, яка має іншу національність від національності прапора, під яким це 
судно ходить [3,с.116]. судновласники реєструють судна у інших країнах, 
які мають більш м’яке право або вигідний режим оподаткування з метою 
отримання додаткових прибутків. держава, що надала «зручний прапор», 
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бере на себе відповідальність за таке судно. На сьогоднішній день найбільш 
вигідною країною для судновласників є панама. її прапор дає можливість 
легко реєструвати судна і брати на роботу дешеву робочу силу з-за кордону, 
а іноземні власники не сплачують податок на прибуток.

свобода рибальства означає, що всі держави мають однакове право ко-
ристуватися ресурсами відкритого моря, але при цьому повинні дотримува-
тися міжнародних зобов’язань з метою забезпечення збереження таких ре-
сурсів. в останні роки в міжнародному праві свобода риболовства все 
більше розглядається крізь призму охорони тваринного світу [3,с.115]. по-
силена експлуатація морських ресурсів призвела до встановлення міжнарод-
но-правових обмежень у сфері риболовства. держави, що займаються про-
мислом у відкритому морі зобов’язані приймати певні заходи щодо його 
регулювання з метою збереження живих ресурсів моря на оптимальному 
рівні. держави, які займаються промислом в одному районі створюють ре-
гіональні організації з рибальства, які встановлюють певні квоти на вилов 
риби та допустимі знаряддя такого лову. Можливий міжнародний контроль 
за дотриманням правил вилову риби, але притягнення до відповідальності 
за порушення цих правил здійснюється тільки державою прапора.

свобода прокладення кабелів і трубопроводів полягає в можливості 
держави прокладати по дну відкритого моря за межами континентального 
шельфу підводні кабелі і трубопроводи. при реалізації цієї свободи держава 
повинна враховувати вже прокладені по дну відкритого моря кабелі та тру-
бопроводи і не перешкоджати судноплавству і рибному промислу. прибе-
режна держава не може перешкоджати прокладенню і ремонту іноземних 
підводних кабелів або трубопроводів на континентальному шельфі. визна-
чення траси для проходження іноземних трубопроводів на континентально-
му шельфі здійснюється за згодою прибережної держави [4, с.95].

свобода зведення штучних установок і островів здійснюється шляхом 
зведення установок і штучних островів у відкритому морі і на його дні, коли 
мова йде про добування корисних копалин з дна відритого моря за допо-
могою спеціальних установок і механізмів. прибережна держава має ви-
няткове право дозволяти і регулювати бурильні роботи на континентально-
му шельфі для будь-яких цілей[2,ст.81].

свобода польотів означає можливість повітряних суден усіх держав 
здійснювати перельоти в повітряному просторі над відкритим морем. такі 
польоти здійснюються відповідно до норм міжнародного повітряного права. 
повітряне судно зобов’язане мати реєстраційні знаки, під час польоту воно 
не повинно здійснювати навмисних маневрів, які загрожують безпеці пові-
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тряних і морських суден, управляти таким судном повинен екіпаж, який має 
відповідну кваліфікацію. при цьому такі перельоти не повинні створювати 
перешкоди морському судноплавству і використанню відкритого моря в ін-
ших цілях.

свобода наукових досліджень передбачає, що всі держави і міжнародні 
організації можуть проводити наукові дослідження на поверхні і на дні від-
критого моря. при цьому такі дослідження повинні проводитися виключно 
в мирних цілях і не перешкоджати іншим видам використання моря [8,с.223].

конвенцією ооН з морського права 1982 р. були внесені зміни, відпо-
відно до яких прибережні держави мають право встановлювати за межами 
територіального моря виняткову економічну зону шириною до 200 морських 
миль. у цій зоні за державами закріплюються права на розвідку і розробку 
природних ресурсів зони. свободи рибальства і наукових досліджень у ви-
ключній економічній зоні були скасовані. прибережні держави у своїй ви-
нятковій економічній зоні мають виключне право створювати штучні ост-
рови та будувати установки. інші держави можуть зводити тут штучні ост-
рови, споруди та установки тільки за згодою прибережної держави, наукові 
дослідження у цій зоні також здійснюються за згодою прибережної держа-
ви. Зазвичай прибережні держави мають спеціальне законодавство про ви-
ключну економічну зону. відповідно до ст. 56 конвенції з морського права 
1982 р. «іноземна держава зобов’язана враховувати у виключній економічній 
зоні права та дотримуватись законів прибережної держави, а прибережна 
держава – враховувати права іноземної держави у виключній економічній 
зоні» [2,ст.56].

аналізуючи вищесказане, можна сказати, що відкрите море –це частина 
морського простору, який не входить в територіальні моря і внутрішні води 
держав. На нього не поширюється суверенітет і юрисдикція прибережних 
держав. Ніяка держава не має права претендувати на підпорядкування якої- 
небудь частини відкритого моря своєму суверенітету, тому іноді його нази-
вають нейтральними водами. відкрите море відкрите для всіх держав, як 
прибережних, так і тих, які не мають виходу до моря. Міжнародно-правовий 
режим цього простору становить принцип свободи відкритого моря, який 
полягає в праві всіх держав користуватися відкритим морем і повітряним 
простором над ним.
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о. в. каба1

меХАніЗм ЄвропеЙськоЇ системи ЗАХисту 
прАв лЮдини

Європейський союз був створений як економічне і політичне об’єднання 
без будь-яких певних повноважень у галузі захисту прав людини, однак 
права людини дедалі більше стають невід’ємною частиною програм Єс, що 
швидко розвивається.

із листопада 1993 р., після ратифікації її державами – членами Європей-
ського співтовариства, набула чинності Маастрихтська угода про поглиблен-
ня та розширення європейської інтеграції (договір про Європейський союз). 
із цього часу співтовариство має назву Європейський союз. Європейський 
союз – це міждержавна організація, створена на основі міжнародного до-
говору. діяльність Єс, як і його попередника, спрямована, головним чином, 
на співробітництво в соціально-економічній сфері. проте в договорі про 
Європейський союз були сформульовані «умови вступу до Єс», де, зокрема, 
йдеться про те, що майбутня держава-учасниця має володіти реально діючою 
системою охорони основних прав і свобод та бути учасницею Європейської 

1  студент 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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конвенції про захист прав людини та основних свобод, ухваленої радою 
Європи в 1950 р. (ст. 6 розділ і). відтоді захист прав людини стає одним із 
основних напрямів політики і діяльності Єс.

система Європейського союзу вирізняється досконалим інституційним 
механізмом, у тому числі й стосовно дотримання прав людини і основних 
свобод. серед семи основних органів Євросоюзу (Європарламент,Європейська 
рада, рада Єс, Єврокомісія, суд Єс, Європейський центральний банк, ра-
хункова палата Єс) судові належить провідне місце у захисті прав і свобод 
людини. юрисдикція суду є обов’язковою для держав-членів. він склада-
ється із суддів і генеральних адвокатів. призначення відбуваються за до-
мовленістю між урядами; місця генеральних адвокатів резервуються за 
найбільшими європейськими державами. обираються судді і генеральні 
адвокати на шість років і мають право на переобрання. Місце перебування 
суду – люксембург. 

вадою системи Європейського союзу вважалася відсутність у її рамках 
конвенції про права людини та основні свободи. адже Європейська конвен-
ція про захист прав людини і основоположних свобод такою не є, тому що 
стосується не лише 28 держав – членів Європейського союзу, а й інших 
європейських країн та туреччини [1, c. 253]. 

7 грудня 2000 р. на засіданні Європейської ради була прийнята хартія 
основних прав Європейського союзу (далі – хартія), що поклало початок 
заповненню цієї правової прогалини. хартія була підписана керівниками 
Європейського парламенту, ради і Єврокомісії. документ не передбачав його 
підписання та ратифікації державами, не був міжнародним договором і не 
мав юридично обов’язкового характеру. хартія приймалась як політичний 
документ, на підставі якого країни створюють уніфіковані національні нор-
ми та право Євросоюзу. у подальшому хартію основних прав Європейсько-
го союзу було включено до проекту конституції для Європи, а за неможли-
вості її прийняття до лісабонського договору 2007 р. основний документ 
Єс – лісабонський договір, а також хартія, як його невід’ємна складова, 
набув юридичної чинності 1 грудня 2009 р. отже, Євросоюз отримав право-
вий документ, який містить наразі найбільш повний перелік громадянських, 
політичних, економічних, соціальних та культурних прав осіб (резидентів 
Євросоюзу), які напрацьовані світовим співтовариством.

На сьогодні найзначнішу роль у сприянні забезпеченню та захисту прав 
людини на європейському рівні відіграє рада Європи – політична міжуря-
дова організація, яка складається з 47 держав-членів, головною сферою ді-
яльності якої від моменту виникнення є захист прав людини та основних 
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свобод. рада Європи діє на засадах статуту від 3 серпня 1949 р., у преамбу-
лі якого проголошується, що духовні й моральні цінності, які є загальною 
спадщиною народів держав-членів, є першоосновою принципів особистої 
й політичної свободи та верховенства права, на яких ґрунтується істинна 
демократія [4].

основними органами ради Європи, які діють у сфері захисту прав лю-
дини, є зазначені нижче.

комітет міністрів є керівним органом рЄ, що складається з міністрів 
закордонних справ держав-членів або їх постійних представників, які пере-
бувають у страсбурзі, а також інших членів урядів [5, с. 207–209]. комітет, 
зокрема, приймає висновки у формі рекомендацій урядам із питань, що роз-
глядаються, готує до ухвалення тексти конвенцій та угод, здійснює контроль 
за виконанням рішень Європейського суду з прав людини. 

парламентська асамблея є консультативним органом, складається з пред-
ставників кожної держави-члена, що обираються зі складу його парламенту. 
Національна делегація має включати представників всіх політичних партій, 
які входять до складу парламенту. асамблея є консультативним органом, що 
надає рекомендації та висновки комітету міністрів, котрі останній може, 
однак не зобов’язаний, враховувати. асамблея може приймати резолюції як 
механізм розвитку власних поглядів та політики.

Європейський суд з прав людини – постійний орган ради Європи, 
який розглядає міждержавні справи та індивідуальні скарги на порушення 
статей конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з боку 
держав – учасниць конвенції.

Європейська система захисту прав людини включає в себе також інсти-
тут комісара ради Європи з прав людини (далі – комісар). 7 травня 1999 р. 
комітет міністрів ради Європи на своїй 104 – й сесії в будапешті прийняв 
резолюцію (99) 50 про комісара з прав людини ради Європи. таким чином, 
в рамках найавторитетнішої правозахисної організації, якою є рада Європи, 
з’явився новий інститут, незалежна посадова особа, завдання якої сприяти 
повазі прав людини та їх дотриманню в країнах рЄ. 

вельми важливе положення міститься в п. (е) ст. 3 резолюції. відпо-
відно, комісар має визначати можливі недоліки у законодавстві і практиці 
держав-членів щодо дотримання прав людини, як вони визначені у доку-
ментах ради Європи, заохочувати ефективну імплементацію цих стандар-
тів державами-членами і допомагати їм, за їхньої згоди, у виправленні 
таких недоліків. відповідно до п. f ст. 3 резолюції комісар подає у відпо-
відних, на його думку, випадках комітету міністрів або парламентській 
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асамблеї та комітету міністрів доповідь, що стосується конкретних питань, 
а за змістом п. h подає комітету міністрів та парламентської асамблеї що-
річну доповідь. прикладом такої діяльності може бути Звіт комісара рЄ 
з прав людини т. хаммарберга про його візит до україни з 19 по 26 листо-
пада 2011 р. [2].

важливо зазначити, що, по-перше, комісару надана ініціатива щодо 
аналізу законодавства і правозастосовної практики держав – членів ради 
Європи – повноваження, якого позбавлений Європейський суд з прав люди-
ни, оскільки механізм суду починає діяти тільки після отримання звернення 
про порушення прав людини. по-друге, Європейський суд з прав людини не 
проводить оцінки того або іншого національного нормативного акта. відпо-
відно до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод суд 
лише ухвалює рішення про те, чи допустила держава в конкретному випад-
ку порушення права або свободи згідно зі своїми зобов’язаннями за конвен-
цією.

проте прийнятий комітетом міністрів ради Європи документ (резолюція 
(99) 50) містить немало обмежень і застережень щодо діяльності комісара. 
Зокрема, згідно з п. 2 ст. 1 резолюції (99) 50 комітету міністрів ради Європи: 
«комісар поважає повноваження і виконує функції, відмінні від тих, що ви-
конуються контрольними органами, створеними відповідно до конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод або іншого договору про 
права людини ради Європи». крім того, комісар ради Європи з прав люди-
ни «не повинен розглядати індивідуальні скарги» [2].

повноваження комісара розглядати скарги фізичних осіб могли б по-
силити можливості оперативного реагування на порушення прав людини. 
однак автори резолюції не мали бажання підривати систему, що склалася, 
оскільки у разі порушення права або свободи жертва такого порушення 
має право скористатися механізмом Європейського суду з прав людини. 
тим більше, що після набуття чинності протоколом № 11 до конвенції 
фізичні особи отримали прямий доступ в цю правозахисну судову устано-
ву [3, c. 35].

створення посади комісара рЄ з прав людини є гарною можливістю 
зміцнити системний підхід до заохочення і захисту прав людини в рамках 
ради Європи. ефективність діяльності комісара значною мірою залежить 
від готовності держав співпрацювати з ним, а також від політичної волі цих 
держав і їх рішучості поліпшувати ситуацію із дотриманням прав людини 
в регіоні.
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Ю. м. какапіч1

відповідАльність держАв у міжнАродному 
прАві

однією з найбільш актуальних проблем сучасного міжнародного права 
є міжнародно-правова відповідальність. інститут міжнародної відповідаль-

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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ності держав має найважливіше значення у сфері підтримки міжнародного 
правопорядку та підвищення ефективності міжнародного права. Недотри-
мання державою міжнародно-правових вимог, як правило, призводить до 
відповідних юридичних наслідків. На даний час в практиці міжнародних 
відносин держав можна спостерігати тенденцію зростання негативної по-
ведінки їх суб’єктів. тому, це питання є дуже актуальним і потребує додат-
кового дослідження.

Незважаючи на велику кількість праць, поняття відповідальності у між-
народному праві сьогодні є дуже специфічним та невизначеним. і хоч інсти-
тут міжнародної відповідальності є одним із найдавніших інститутів між-
народного права, його норми й досі не кодифіковано. отже, щоб визначитись 
з поняттям відповідальності в сучасних умовах, слід з’ясувати інтерпретацію 
даного поняття в міжнародному праві [1, с. 351].

доктрина міжнародного права визначає міжнародно-правову відпові-
дальність як конкретні негативні юридичні наслідки, що настають для 
суб’єкта міжнародного права в результаті порушення ними міжнародно-
правового забов’язання [2].

слід відзначити, що міжнародно-правову відповідальність спочатку ро-
зуміли як інститут. адже, норми, які стосуються міжнародної відповідальнос-
ті, не відрізнялися особливою чіткістю, не були об’єднані в єдину систему. 
Нині становище змінилося в значній мірі завдяки прийняттю генеральною 
асамблеєю статей про відповідальність держав за міжнародно- протиправні 
діяння 2001р. однією з найбільш характерних рис сучасного міжнародного 
права є формування права міжнародної відповідальності як окремої галузі 
[3, с. 8].

Засновником концепції права міжнародної відповідальності був д. б. ле-
він. він зазначав, що розвиток міжнародного права призводить до виділення 
в окрему галузь права міжнародної відповідальності [4, с. 102].

Згідно із визначенням, наданим і. і. лукашуком, право міжнародної від-
повідальності – це галузь міжнародного права, принципи і норми якої ви-
значають для суб’єктів міжнародного права юридичні наслідки міжнародно-
протиправного діяння, а також заподіяння шкоди в результаті діяльності, не 
забороненої міжнародним правом. в основі розглянутої галузі міжнародно-
го права лежить принцип міжнародної відповідальності: будь-яке міжнарод-
но-протиправне діяння суб’єкта міжнародного права спричиняє його між-
народну відповідальність [3, с. 9].

комісія міжнародного права ооН визначила міжнародну відповідаль-
ність як»всі форми правових відносин, що можуть виникнути в міжнарод-
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ному праві у зв’язку із правопорушенням, що вчинене державою, – неза-
лежно від того, чи обмежуються ці відносини правовідносинами між дер-
жавою, що вчинила неправомірну дію, і державою, яка безпосередньо 
постраждала, або ж вони поширюються також на інших суб’єктів міжнарод-
ного права, і ,незалежно від того, чи обмежуються ці відносини зобов’язанням 
винної держави поновити право потерпілої держави та відшкодувати запо-
діяну шкоду, включають можливість самої потерпілої держави та інших 
суб’єктів застосовувати до винної держави будь-які санкції, передбачені 
міжнародним правом» [5, с. 120].

для настання міжнародно-правової відповідальності потрібні такі чин-
ники: 1) повинно бути міжнародно-правове зобов’язання між двома держа-
вами; 2) повинна бути дія чи бездіяльність, які порушують це зобов’язання 
і які приписуються відповідній державі; 3) наслідком цієї дії є втрата чи 
збитки [6, с. 29].

комісія міжнародного права на підставі узагальнення теорії та звичаєвих 
норм визначила такі принципи міжнародно-правової відповідальності: від-
повідальність за будь-які міжнародно-правові діяння держави; визначення 
суб’єктів таких діянь; визначення умов наявності міжнародно-правових 
діянь; незастосування внутрішнього права для визначення наявності таких 
діянь [7, с. 142].

варто зазначити, що міжнародна відповідальність має свої специфічні 
цілі: утримати потенційного правопорушника від вчинення правопорушен-
ня; спонукати правопорушника належним чином виконати свої зобов’язання; 
забезпечити потерпілому компенсацію за завдану йому матеріальну чи мо-
ральну шкоду; вплинути на майбутню поведінку сторін з метою добросовіс-
ного виконання ними своїх зобов’язань [8, с. 233]. 

виходячи з вищенаведеного можна стверджувати, що на сьогодні голов-
ною задачею учасників міжнародного права є розробка та прийняття ефек-
тивної законодавчої моделі й обмін інформацією серед держав щодо відпо-
відальності за міжнародні правопорушення. у зв’язку з цим, необхідно роз-
робити загальноприйняті міжнародні стандарти і сприяти їх імплементації 
у національне законодавство. тому подальша розробка й удосконалювання 
права міжнародної відповідальності є необхідним чинником підвищення 
ефективності функціонування міжнародного права в цілому і, як наслідок, 
рівня керованості світової системи.
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і. Ю. калугін1

трАнснАЦіонАльні корпорАЦіЇ

транснаціоналізація – це якісно новий етап інтернаціоналізації госпо-
дарського життя, що являє собою процес посилення світової інтеграції 
в результаті глобальних операцій транснаціональних корпорацій (тНк) [1].

перші прообрази тНк з’явилися ще в XVI–XVII ст., коли розпочалося 
колоніальне освоєння Нового світу. основні ідеї і практика тНк були ви-
явлені в джерелах, що характеризують діяльність ганзейського союзу, утво-
реного у 1367 р. з міст, розташованих на узбережжі балтійського та північ-
ного морів та ост-індських компаній, наймогутніші ми серед яких були 
французька ост-індська компанія (створена у 1664 р.) та англійська ост-
індська компанія (створена у 1600 р.) [2].

у XVIіі ст. у нових галузях економіки почали з’являтися централізова-
ні мануфактури, найрозвиненішими з яких були мануфактури з виробництва 
цукру, сукна, шовку у великобританії та Нідерландах. 

1  студент 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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промисловий переворот XVIіі – хіх ст. ввів великобританію до числа 
найрозвиненіших країн, а також перетворив її у так звану «фабрику світу», 
сприяючи формуванню в ній нової галузевої структури економіки та утво-
ренню монополій. пізніше схожі процеси поширилися на інші країни [3, c. 
37].

проте особливо інтенсивно концентрація капіталу у сфері виробництва, 
торгівлі та банківсько-кредитної діяльності, яка стимулювала утворення 
тНк, розвивалася з кінця хіх ст. [4, c. 72]. 

На початку 1890 – х років великі американські промислові фірми, напри-
клад «Singer Sewing Machines», «American Bell», «General Electric», «Standard 
Oil», мали великі інвестиції за кордоном. водночас з’явилися цукрові трести, 
які стали специфічною формою американських монополій у вигляді юридич-
но самостійних компаній або груп акціонерних товариств, що провадили 
єдину технічну та економічну політику та концентрували фінанси на найбільш 
важливих і перспективних напрямах розвитку економіки. Згодом форма моно-
полій істотно змінилася. Замість трестів почали утворюватися концерни, ке-
рівництво якими здійснювалося за допомогою холдингів.

Надзвичайно високий рівень концентрації капіталу наприкінці хіх – на 
початку хх ст. сприяв його переходу за національні межі. транснаціоналізація 
капіталу стала логічною ланкою у ланцюзі еволюційного розвитку відносин 
капіталу. На цей період припадає становлення відомих у світі тНк, зокрема 
американських «General Motors», «івМ», «Eastman Kodak»; німецьких «Bayer», 
«Mannensmann», «Bosh», «Henkel»; швейцарської «Nestle» тощо.

пік розвитку тНк припав на 60 – ті роки хх ст. у цей період як транс-
національні функціонували такі компанії: японські «Toyota», «Matsushita», 
«Toshiba», «Mitsubishi», «Kobe Steal», «Sharp»; британські «Ranks Hovis 
McDougall», «вок»; німецька «Volkswagen»; французькі «Renault», «L’Oréal» 
тощо. Наприкінці хх ст. прибутковість міжнародних корпорацій досягла 
надзвичайно високого рівня [5, с. 55].

особливості сучасного етапу розвитку тНк виявляються не тільки в за-
гостренні конкуренції між ними, але, як свідчить практика, й у виникненні 
взаємних відносин співпраці, які отримали назву стратегічних альянсів. 
Наприклад, дві тНк «British Petroleum» та «Mobile» уклали договір, у ре-
зультаті якого утворився альянс, що контролює 10 % продажів бензину 
в Європі й успішно конкурує з корпораціями «Shell» та «Eksson».

На сьогодні значення тНк досягло настільки високого рівня у світовій 
економіці, що чимало науковців вважають їх відповідальними за негативні 
наслідки глобалізації та загострення глобальних проблем.
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Зважаючи на те, що тНк є основною формою концентрації і централі-
зації капіталу в процесі глобалізації світової економіки, більшість визначень 
терміну «транснаціональна корпорація» формулювалися представниками 
економічної науки і мали економічний зміст [6, с. 117119].

слід зазначити, що економічне визначення поняття «транснаціональна 
корпорація» не можна належним чином застосовувати як правову категорію, 
оскільки, по-перше, воно містить терміни, що не використовуються у право-
вій науці, і, по-друге, сутність однакових термінів в економічній та правовій 
науках є відмінною. однак ми вважаємо, що не варто відмовлятися від ви-
робленого економістами визначення поняття «транснаціональна корпорація», 
адже саме вони найповніше і найчіткіше дослідили діяльність тНк і виокре-
мили їх основні ознаки. одночасне дослідження тНк з економічної та 
юридичної точок зору допоможе нам зрозуміти сутність поняття «трансна-
ціональна корпорація» як правової категорії. 

Македонська дослідниця доктор, професор савіца дмітрієска виділяла 
три групи міжнародних корпорацій: транснаціональні корпорації, багато-
національні корпорації і міжнародні корпоративні союзи. до тНк вона від-
несла величезні компанії з мононаціональним акціонерним капіталом 
і контролем над діяльністю всієї корпорації, а до багатонаціональних – 
об’єднання національних компаній двох чи більше країн на виробничій 
і науково-технічній основі, які належать власникам цих країн. Міжнародні 
корпоративні союзи – це спеціальні об’єднання промислових, банківських 
та інших концернів, які створюються для вирішення великих економічних 
завдань і які функціонують в організаційній формі консорціумів [7].

представник науки міжнародного публічного права хосе луїс веласко 
кальдерон, так само як і савіца дмітрієска, вважав терміни «багатонаціональ-
на компанія» та «транснаціональна компанія» ідентичними. в австрійській 
літературі з міжнародного публічного права як синоніми використовують 
«транснаціональні підприємства» («transnationalen unternehmen»), «мультис» 
(«multis») та «транснаціональні корпорації» («transnational corporations»).

виокремилося в термінологічному аспекті й позначення груп компаній 
країн – членів Європейського союзу (Єс) [8, с. 74–76]. так, у рамках Єс 
почали створюватися нові організаційно-правові форми юридичних осіб, 
серед яких: Європейське об’єднання з економічних інтересів, Європейське 
товариство, Європейське кооперативне товариство, Європейська асоціація, 
Європейське товариство взаємодопомоги, діяльність яких регулюється нор-
мами, що підлягають прямому застосуванню в усіх країнах – членах Єс, 
а також внутрішнім правом цих держав.
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у 70-х роках хх ст. термін «багатонаціональні підприємства» використо-
вувався виключно щодо підприємств, створених на регіональному рівні 
у країнах третього світу, які контролювалися державами чи були у їхній влас-
ності. тому ооН замість терміну «багатонаціональні корпорації» почала ви-
користовувати інший термін –«транснаціональні корпорації» [9, c. 328].

На думку американського економіста р. вернона, тНк – це материнська 
компанія, яка контролює значну групу інших компаній різної національнос-
ті. усі компанії цієї групи використовують єдине джерело фінансів і кадрів. 
Закордонні продажі групи мають досягати не менше 100 млн. дол. щороку. 
групи повинні мати свої філіали більше, ніж в одній-двох країнах. Як бачи-
мо, таким об’ємним визначенням науковець об’єднав обидва зазначені вище 
критерії.

варто визнати, що в науці міжнародного публічного права питання ви-
значення поняття «транснаціональна корпорація» майже не досліджується. 
Науковці зазначають або про відсутність такого визначення у доктрині між-
народного публічного права, або безпосередньо вказують на ті дефініції, що 
містяться у міжнародних документах універсального та регіонального зна-
чення. основна увага науковців приділяється дискусії навколо питання 
міжнародної правосуб’єктності тНк в умовах глобалізації.

На думку македонського професора б. андрескі: «тНк – це учасники 
комерційної діяльності, річний обсяг яких перевищує 100 млн. дол., з на-
явністю філій в більше ніж шести країнах світу (структурно це може бути 
одне підприємство з підпорядкованими йому дочірніми підприємствами, 
філіями тощо чи група підприємств з різною «національністю»), рівнем 
продажу товарів за межами держави походження компанії, який є перма-
нентний і встановлюється експертами ооН, ці учасники є економічно та/чи 
фінансово єдиними, поєднаними особливими зв’язками (акції, договір під-
порядкування, управлінський контроль) або характеризуються певними 
способами залежності учасників (наприклад, особливою системою при-
йняття рішень), а також для яких характерною є децентралізація управління».

Ґрунтуючись на викладеному вище, можна підсумувати, що фахівці 
різних галузей міжнародного права у своїх визначеннях поняття «трансна-
ціональна корпорація» здебільшого застосовують якісні критерії та серед 
ознак тНк вказують на вихід діяльності тНк за межі однієї країни, прита-
манність їх діяльності комерційного характеру і, що важливо, наявність у них 
вертикальної системи утворень (за ознакою підпорядкування), які належать 
до різних держав, є взаємозалежними, проте не мають ознаки юридично 
оформленої єдності.
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1974–1975 рр. під час підготовки проекту кодексу поведінки транснаці-
ональних корпорацій два органи ооН – комісія організації об’єднаних 
Націй з транснаціональних корпорацій (тhe United Nations Commission on 
Transnational Corporations) та інформаційно-дослідницький центр організа-
ції об’єднаних Націй з транснаціональних корпорацій (тhe United Nations 
Centre on Transnational Corporations) – зробили першу спробу дати легальне 
визначення поняттю «транснаціональна корпорація», хоча в той час ооН 
ще використовувала термін «багатонаціональна».

31 травня 1990 р. на поновленій спеціальній сесії голова комісії ооН 
з тНк направив листа голові економічної і соціальної ради ооН (еко-
сор) (United Nations Economic and Social Council), у якому містився «до-
даток IV: пропонований текст проекту кодексу поведінки транснаціональних 
корпорацій» («Annex IV: Proposed Text of the Draft Code of Conduct on 
Transnational Corporations»). проте робота над кодексом поведінки трансна-
ціональних корпорацій досі не завершена, його проект на сьогодні існує 
лише у вигляді документа екосор.

відповідно до п. 1 (а) проекту кодексу поведінки транснаціональних 
корпорацій: «транснаціональні корпорації – це підприємства, незалежно від 
країни їх походження та форми власності, включаючи приватні, державні 
або змішані підприємства, з підрозділами у двох чи більше країнах, неза-
лежно від юридичної форми та сфери діяльності цих підрозділів, які функ-
ціонують відповідно до певної системи прийняття рішень, що дозволяє 
провадити узгоджену політику та загальну стратегію через один або кілька 
центрів з прийняття рішень, і в рамках яких підрозділи пов’язані між собою 
відносинами власності або такими відносинами, в яких одне або кілька 
з підрозділів може чи можуть суттєво впливати на діяльність інших, корис-
туватися спільними знаннями та ресурсами і розподіляти відповідальність 
з іншими підрозділами».

варто зазначити, що впродовж останніх років прийняття нормативно-
правових актів у сфері регулювання різних аспектів діяльності тНк харак-
теризується двома тенденціями. перша тенденція виявляється у намаганні 
міжнародних організацій активно використовувати термін «транснаціональ-
на корпорація» і наводити його визначення. друга тенденція характеризу-
ється тим, що ці самі міжнародні організації не наполягають на чіткому 
визначенні терміну «транснаціональна корпорація» при його активному 
використанні. саме цим і пояснюється акцентування уваги на визначеннях 
поняття «транснаціональна корпорація» і їх основних ознаках у працях 
представників економічної науки та різних галузей правової науки. 
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традиційною структурою тНк є так звана «пірамідальна система», яка 
найчастіше використовується у державах англо-американської «сім’ї» права. 
вона включає головну (материнську) компанію та інші підрозділи тНк, що роз-
ташовані і функціонують у різних країнах світу, які, у свою чергу, можуть бути 
основними компаніями відносно компаній наступного рівня – «внучатих» 
компаній. Материнській компанії підпорядковуються регіональні відділи тНк, 
кожен з яких відповідає за свій географічний регіон. Зважаючи на збільшення 
обсягу зарубіжного виробництва в країнах зі сприятливим податковим режимом, 
більшість тНк створюють зональні центри (базові компанії), які функціонують 
під керівництвом і контролем відповідних регіональних відділів. Зональний 
центр юридично оформлюється у вигляді самостійної юридичної особи або 
у вигляді відокремленого підрозділу регіонального відділу.

дочірні компанії зі 100 – відсотковою участю (subsidiaries), спільні під-
приємства (joint ventures), що наділені статусом окремих юридичних осіб, 
філіали (branches) і представництва (missions), які не мають такого статусу, 
є найнижчою і найчисельнішою ланкою у структурі тНк. вони розташова-
ні здебільшого у країнах, що розвиваються, а порядок їх заснування і ді-
яльності встановлюється внутрішнім правом приймаючих країн.

прикладом «пірамідальної системи» тНк є корпорація «IBM» – основна 
холдингова компанія відносно регіональних холдингових компаній, які бе-
руть переважну участь у компаніях, утворених в окремих країнах.

водночас у Західній Європі набула поширення специфічна структура 
тНк –«холдингові компанії-близнюки» (twin holding). її специфіка полягає 
в тому, що тНк очолюють кілька холдингових компаній, зазвичай дві, які 
є материнськими компаніями дочірніх компаній, заснованих в інших держа-
вах. Єдиний контроль забезпечується за допомогою спільної участі основних 
холдингових компаній у капіталі дочірніх компаній та формування єдиного 
складу органів управління компанії. це, наприклад, англо-датська нафтова 
тНк «Royal Dutch Shell», учасниками якої є датська материнська холдинго-
ва компанія «Royal Dutch Petroleum Co.» і британська материнська холдин-
гова компанія «Shell Transport and Trading Co.».

крім того, з метою формування юридичної інфраструктури для єдиного 
внутрішнього ринку Єс почали створюватися нові організаційно-правові 
форми юридичних осіб згідно з правом Єс – Європейське об’єднання з еко-
номічних інтересів (Єоеі) (European Economic Interest Grouping), Європей-
ське товариство чи Європейське акціонерне товариство (Єт) (Societas 
Europaea), Європейське кооперативне товариство, Європейська асоціація та 
Європейське товариство взаємодопомоги [10].



447

отже, проаналізувавши організаційно-правову структуру тНк, можна 
дійти висновку, що тНк – це ієрархічне утворення, єдність якого полягає 
в обов’язковості рішень центру управління цього утворення для всіх його 
структурних підрозділів. саме головна компанія як центр єдиного управлін-
ня всією корпорацією створює єдину внутрішню економічну структуру тНк, 
яка об’єднує формально самостійні юридичні частини тНк в єдину еконо-
мічну одиницю на принципі підкорення всіх підрозділів центру прийняття 
рішень. так, однією з наведених вище ознак тНк є їхня юридична множин-
ність, оскільки тНк провадять свою діяльність за допомогою дочірніх та 
залежних підприємств, що є самостійними юридичними особами прийма-
ючих країн.
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в. караванський1

співвідношеннЯ принЦипів територіАльноЇ 
Цілісності держАв тА прАвА нАродів нА 

сАмовиЗнАченнЯ

у сучасному міжнародному праві залишається невирішеним питання 
співвідношення таких фундаментальних принципів як: принцип територі-
альної цілісності держав та принцип права народів на самовизначення, що 
створює підстави для виникнення локальних конфліктів і сепаратистських 
тенденцій, які в свою чергу несуть загрозу міжнародній безпеці і підривають 
міжнародний правопорядок.

Зміст вказаних принципів закріплено у таких основоположних міжнародних 
актах як статут ооН (1945 р.), декларація про надання незалежності колоні-
альним країнам і народам (1960 р.), Міжнародний пакт про громадянські і по-
літичні права (1966 р.), Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культур-
ні права (1966 р.), декларація про принципи міжнародного права (1970 р.) та 
Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (1975 р.). 

відповідно до цих документів принцип територіальної цілісності держав 
полягає у наступному: утримання держав від погрози силою чи її застосу-
вання проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь– якої 
держави; утримання держав від насильницьких дій, що позбавляють народи 
рівноправності й самовизначення, права на самовизначення, свободу та не-
залежність; утримання держав від організації й заохочення іррегулярних сил 
і військових банд для вторгнення на території інших держав; утримання 
держав від перетворення територій інших держав на об’єкти воєнної окупа-
ції або застосування інших силових заходів на порушення норм міжнарод-
ного права.

1 студент 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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у декларації про принципи міжнародного права ці вимоги тісно 
пов’язуються з іншими принципами, а саме: невтручанням у справи та вну-
трішню компетенцію інших держав, вирішенням міжнародних спорів мир-
ними засобами, суверенною рівністю держав, а також рівноправністю й са-
мовизначенням народів.

Згідно з вищеназваними документами принцип права народів на само-
визначення означає, що всі народи мають право вільно визначати свій по-
літичний статус і здійснювати економічний, соціальний і культурний розви-
ток, а тому кожна держава повинна поважати це право. способами здійснен-
ня права народу на самовизначення визначається: створення суверенної та 
незалежної держави, вільне приєднання до незалежної держави або 
об’єднання з нею чи встановлення будь-якого іншого політичного статусу, 
вільно визначеного народом. 

Як видно, ці принципи в значній мірі суперечать один одному, незважа-
ючи на закріплення їх в одних і тих самих міжнародних актах. слід підкрес-
лити, що декларація про принципи міжнародного права містить застережен-
ня, відповідно до якого «положення цього принципу (права на самовизна-
чення народів) не повинні тлумачитися як такі, що санкціонують або 
заохочують будь-які дії, що могли б призвести до розчленування, частково-
го чи цілковитого порушення територіальної цілісності або політичної єд-
ності суверенних та незалежних держав», проте це не вирішує питання 
співвідношення цих принципів, оскільки вони мають однакову юридичну 
силу, а також через невизначеність суб’єкта права на самовизначення, що 
спричиняє застосування того чи іншого принципу залежно від конкретних 
інтересів відповідної держави.

існують різні думки щодо того, яким чином має бути вирішена ця про-
блема. На думку ж. – М. тувенена, право на самовизначення було визнано 
в умовах деколонізації, а статут ооН, який був розроблений державами 
для держав, ніяк не заохочує сецесію. Фактично ця думка встановлює 
пріоритет територіальної цілісності держав перед правом народів на само-
визначення і проводить чітку паралель між правом народів на самовизна-
чення і сецесією.

о. ейхельман вважав, що основою для реалізації державного суверенітету 
є поєднання принципу самовизначення націй і територіальної цілісності держав, 
де забезпечення прав і свобод кожного громадянина, у тому числі і національних 
меншин, є запорукою територіальної цілісності держав. ця позиція не виключає 
можливості створення відповідним народом власної держави і, відповідно, ви-
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ходу зі складу попередньої, але ставить імперативну умову, за якої це буде 
можливо – порушення прав і свобод відповідного народу. 

в. колісник вирішує проблему шляхом закріпленням за різними 
суб’єктами у державі різних форм права на самовизначення: державотвор-
чої та недержавної. На його думку, титульна нація має право на самовиз-
начення у державотворчій формі, що передбачає створення власної держа-
ви, а корінні народи і національні меншини реалізують своє право у меж-
ах відповідної держави без створення власної. ця позиція, на відміну від 
попередньої, виключає створення відповідним народом власної держави, 
проте, не порушуючи норми міжнародного права і не тлумачачи їх у ши-
рокому значенні, наділяє корінні народи і національні меншини особливи-
ми правами.

р. алямкін пропонує створити нову парадигму, відповідно до якої прин-
цип самовизначення може бути реалізований лише за умови збереження 
територіальної цілісності держав через розвиток та утвердження демократії, 
оскільки існує криза територіального суверенітету та тенденція міжнарод-
ного співтовариства до подальшої фрагментації. таке розуміння тісно 
пов’язує два принципи і, подібно до попередньої позиції, заперечує пору-
шення територіальної цілісності держав.

виходячи з вищезазначеного, вважаю, що для вирішення проблеми 
співвідношення принципів територіальної цілісності держав та права на-
родів на самовизначення необхідно вжити таких заходів. по – перше, не 
варто тлумачити право народів і націй на самовизначення як право на здо-
буття державного суверенітету. варто вдатися до більш вузького розумін-
ня цього принципу, наприклад такого, що надає право створити національ-
ну автономію, за якої будуть реалізовуватися всі права нації чи народу. 
Якщо кожен народ чи нація буде намагатися створити свою незалежну 
державу або приєднатися до іншої шляхом відділення від попередньої, то 
цей процес стане безконтрольним і непередбачуваним, порушить стабіль-
ність та рівновагу у світі. по – друге, слід прийняти на рівні ооН акт, що 
врегулював би питання визначення та ознак суб’єкта права на самовизна-
чення. різне розуміння «народа» і «нації», а також, хто є суб’єктом права 
на самовизначення є джерелом сепаратистських конфліктів у різних краї-
нах світу.

науковий керівник: Яковюк і. в., д.ю.н., професор кафедри міжнародного 
права Національного юридичного університету іменіЯрослава Мудрого.
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і. о. касьянов1

міжнАродно-прАвове регулЮвАннЯ боротьби 
З гендерноЮ дискримінАЦіЄЮ

проблема дискримінації в різних сферах суспільного життя вже доволі 
довгий час турбує всю світову спільноту. ця проблема стала нагальною вже 
більше, як півстоліття тому, і наразі є об’єктом дослідження та ліквідації. 
Незважаючи на те, що та чи інша проблема більшою або меншою мірою 
виражена в кожній окремій країні, однак дискримінаційні проблеми стали 
невід’ємною частиною суспільства. дискримінація наносить критичного 
удару по правам людини, пригнічує її гідність і, навіть, може мати фатальні 
наслідки.

слід вказати, що дискримінація є об’єктом багатьох дискусій конферен-
цій та форумів, які проводяться по всьому світові різними міжнародними 
міжурядовими організаціями, а також стала предметом наукового досліджен-
ня, зокрема, М. о. Марценюк, ю. в. івченко та інших.

сьогодні ми можемо спостерігати різноманітність форм боротьби з дис-
кримінацією, яка починається на локальному рівні, а закінчується на рівні 
міжнародних організацій. і для детальнішого усвідомлення засобів та меха-
нізмів боротьби з дискримінацією потрібно усвідомити, що це таке та в яких 
сферах вона існує.

Нові форми дискримінації виникли, в зв’язку з деякими науковими роз-
робками і процесом глобалізації. в результаті цих нових загроз і спалахів 
насильства міжетнічних конфліктів у багатьох частинах світу в останні роки 
міжнародне співтовариство прийняло рішення скликати в 2001 р. в дурбані 
всесвітню конференції по боротьбі проти расизму, расової дискримінації, 
ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості. у тісній співпраці з верховним 
комісаром організації об’єднаних Націй з прав людини (увкпл), юНес-
ко прийняла активну участь в роботі конференції в дурбані, яка, без сум-
ніву, є найвищою точкою третього десятиліття організації об’єднаних 
Націй по боротьбі проти расизму і расової дискримінації, яка закінчилася 
в 2003 р.

всі людські істоти, як це передбачено статтею 7 Загальної декларація 
прав людини: «… рівні перед законом і мають право без будь-якої дискри-
мінації на рівний захист закону». дискримінація розглядається як будь- 

1  студент 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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яке розрізнення, виняток, обмеження або перевага, спрямовані на запере-
чення рівності прав, приниження людської гідності. статут організації 
об’єднаних Націй в статтях 1, 55 і 75 проголошує тричі про «дотримання 
прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови або 
релігії». стаття 2 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 
зобов’язує держави-учасниці поважати і забезпечити рівні для всіх осіб 
права [1]. Ні в Загальній декларації прав людини, ні в міжнародних пактах 
немає визначення поняття «дискримінація». визначення цього терміну може 
бути знайдений тільки в конвенціях і деклараціях про вирішення конкретних 
типів або форм дискримінації[2]. 

у статті 1 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дис-
кримінації визначається термін «расова дискримінація», як будь-яке роз-
різнення, виняток, обмеження або перевагу, засновані на ознаках раси, ко-
льору шкіри, родового, національного або етнічного походження, яке має на 
меті або наслідком знищення або применшення визнання, користування чи 
здійснення на рівних засадах прав людини і основних свобод у політичній, 
економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших сферах суспільного 
життя. для цілей конвенції Міжнародної організації праці (№ 111) про дис-
кримінацію в галузі праці та занять термін «дискримінація» включає в себе 
будь-яке розрізнення, виняток або перевагу, що робиться за ознакою раси, 
кольору шкіри, статі, релігії,політичних переконань, національного або со-
ціального походження, який має ефект применшення або порушення рівно-
сті можливостей чи лікування в області праці і занять.

дискримінація може виражатися в найрізноманітніших видах, і іноді 
люди не розуміють, що насправді є дискримінацією, адже не усвідомлюють 
її сутності. дискримінація в сучасному суспільстві зустрічається на кожно-
му кроці. Наприклад, зображення в рекламі напівоголених жіночих ніг чи 
інших частин тіла використовують з метою зацікавити клієнта, але, мабуть, 
в цьому контексті можна розуміти жінку як об’єкт, а не живу людину, яка 
має права нарівні з чоловіками. Щодо гендерної дискримінації можна ска-
зати, що вивіски на крамницях «потрібна прибиральниця», а не «прибираль-
ник» свідчить про те, що чоловік не може ні за яких умов бути ним.

вперше ідея рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків була за-
кладена у римських договорах (1957). Наприклад, у статті 119 йдеться про 
те, що «чоловіки і жінки повинні отримувати рівну оплату праці за рівно-
цінну роботу», «рівна оплата праці без дискримінації на основі статі» [3] .

у Маастрихтському договорі (1992), а саме у статті 2 зазначається про 
цінності, які характеризуються «плюралізмом, недискримінацією, терпиміс-
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тю, справедливістю, солідарністю та рівністю жінок і чоловіків» [4]. стаття 
3 проголошує, що Єс «бореться із соціальною маргіналізацією і з дискри-
мінацією, сприяє соціальній справедливості та соціальному захисту, рівно-
сті жінок і чоловіків, солідарності поколінь та охороні прав дітей». в ам-
стердамському договорі (1997) фіксуються ідеї «рівності між чоловіками 
і жінками щодо можливостей на ринку праці та стосовно ставлення на ро-
боті» (стаття 118), «рівного ставлення до чоловіків і жінок стосовно працев-
лаштування і зайнятості, включаючи принцип рівної оплати праці за одна-
кову роботу», «забезпечення повної рівності між чоловіками і жінками 
у робочому житті» (стаття 119) [5].

у хартії основних прав Єс (2000) [6] у статті 21 йдеться про заборону 
дискримінації на основі ряду ознак, у тому числі статі, що засуджує гендер-
ну дискримінацію. стаття 23 документу присвячена тематиці рівності між 
чоловіками і жінками: «рівність між чоловіками і жінками має бути забез-
печена у всіх сферах, включаючи зайнятість, роботу і заробітну плату. прин-
цип рівності не суперечить ідеї збереження або прийняття заходів, що перед-
бачають особливі переваги на користь недостатньо представленої статі». 
тобто у статті йдеться про можливість прийняття так званих позитивних дій 
(affirmative actions), серед яких можуть бути і гендерні квоти. однак, на мою 
думку, гендерні квоти не є ефективним механізмом боротьби з дискриміна-
цією в капіталістичному світі, хоча вони мають позитивний досвід застосу-
вання в латинській америці.

у лісабонській угоді (2007) до тематики гендерної рівності на ринку 
праці і боротьби із дискримінацією на основі статі додаються такі, як подо-
лання торгівлі людьми, що відповідно відноситься до жінок і дітей, подо-
лання насильства у сім’ї. у консолідованих версіях договору про Європей-
ський союз та договору про функціонування Європейського союзу 
(2010) у статті 2 знову ж таки зазначено: «союз засновано на цінностях 
поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства 
права та поваги до прав людини, зокрема осіб, що належать до меншин. ці 
цінності є спільними для всіх держав-членів у суспільстві, де панує плюра-
лізм, недискримінація, толерантність, правосуддя, солідарність та рівність 
жінок і чоловіків» [7].

важливого значення набуває також гендерна пріоритетизація, яка за-
стосовується, наприклад, у бюджетних процесах, так званому гендерному 
формуванню бюджету, тобто, це гендерна оцінка бюджетів, використання 
гендерного підходу на всіх рівнях бюджетного процесу та реструктуризація 
доходів і видатків з метою сприяння гендерній рівності. окрім того, серед 
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політичних програм Єс щодо забезпечення гендерної пріоритетизації наука 
та дослідження відіграють важливу роль.

гендерні питання безпосередньо стосуються комісії з питань право-
суддя, прав споживачів та гендерної рівності (Justice, Consumers and Gender 
Equality). Як зазначено у вітальному слові комісарки Єк віри юрової, 
уперше гендерна рівність з’являється у назві посади комісара Єк, що озна-
чає привернення уваги до проблематики гендерної рівності. Європейський 
інститут з питань гендерної рівності (European Institute for Gender Equality) за-
сновано у грудні 2006 року, хоча, як описано у історичній довідці про інсти-
тут, перші ідеї заснувати дослідницьку структуру подібного рівня виникли 
ще наприкінці 1990 – х років. Фактично ж, інститут працює лише п’ять ро-
ків і знаходиться у вільнюсі (литва).

Найбільш успішною станом на березень 2015 року серед 28 країн-
членів Єс стосовно участі жінок у національному парламенті (коли 
жінки займають більше 40 % місць) є ситуація лише в трьох країнах Єс – 
в іспанії (41 %), Фінляндії (43 %) та Швеції (44 %). більше 30 % жінок – 
у національних парламентах восьми країн: австрії (31 %), бельгії (39 %), 
данії (38 %), італії (31 %), Нідерландів (37 %), Німеччини (37 %), порту-
галії (31 %) та словенії (37 %). Найгірша ситуація стосовно представни-
цтва жінок у топ-політиці – в угорщині (10 %), на кіпрі (13 %), на Маль-
ті (13 %), у румунії (14 %), ірландії (16 %). середній показник політичної 
складової по Єс становить 50, проте низка країн перевищують цей по-
казник, а саме:іспанія (75), Нідерланди (69), Німеччина (60), Фінляндія 
(86), Франція (64), Швеція (92). разом із тим, для таких країн, як румунія 
та угорщина цей показник нижчий від 20. отже, країни Єс суттєво від-
різняються рівнем залучення жінок до великої політики. Як бачимо, 
найкращою стосовно участі жінок у політиці на рівні прийняття рішень 
є ситуація саме у Швеції, політична складова індексу гендерної рівності 
якої становить аж 92 – максимальне значення серед усіх країн Єс. про-
тягом десятиліть у Швеції на державному рівні розробляються механізми 
забезпечення гендерної рівності задля покращення нерівного розподілу 
прав і можливостей для чоловіків та жінок. Швеція є прикладом «по-
ступального шляху» (incrementaltrack) на противагу «швидкому шляху» 
(fasttrack) в дискурсі гендерної політики, тобто покрокового покращення 
стану гендерної рівності в країні. Швеції знадобилося приблизно 60 ро-
ків, щоб досягнути 20 % жінок в парламенті, та 70 років – для досягнен-
ня 30 % [9].
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таким чином, поступовий розвиток суспільства дозволяє знайти меха-
нізми вирішення гендерної дискримінації, але з часом з’являються і інші 
проблеми в різних сферах суспільного життя. На мою думку, тільки зміни 
в підходах до вирішення самих проблем, що повинні бути направленні на 
інформування людей щодо останніх з метою усвідомлення людьми причин 
дискримінації дасть змогу принаймні зменшити відсоток поширення цієї 
проблеми. 
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к. в. качурак1

дискримінАЦіЯ ЗА оЗнАкоЮ етнічного 
поХодженнЯ: Злочин, ЯкиЙ ігноруЮть

«Дослідження науки обігнали духовний розвиток.
У нас є керовані ракети та некеровані люди»

Мартін Лютер Кінг

під час війни важко говорити про моральні принципи, демократичні 
права та свободи. про війну також говорять, що вона є продовженням політи-
ки, тільки насильницькими методами. вона тягне за собою багато проблем, 
однією з них, «прихованою», є проблема дискримінації. жахіття другої світо-
вої війти змусили людство насправді усвідомити всю цінність людського 
життя, основних прав та свобод людини. Задля недопущення таких глобальних 
катаклізмів в майбутньому, було створено цілий ряд міжнародних організацій 
та інститутів, систему міждержавних договорів та загальновизнаних конвен-
цій. Новий світовий порядок був побудований на закріпленому у 1 статті За-
гальної декларації прав людини принципі: «всі люди народжуються вільними 
і рівними у своїй гідності та правах». однак з кожним новим інцидентом за-
думуєшся чи держави, що зобов’язалися дотримуватись цього принципу 
спроможні виконувати задеклароване. особливо коли це стосується питання 
рівності за ознакою етнічного походження.

громадянська війна в сирії та потік біженців на сьогодні є тим індика-
тором, що може визначити вагу європейської системи цінностей, детектором 
на наявність реальних гарантій рівності, а не голосних слів. проте європей-
ські країни неоднозначно протягують руку допомоги особами, які мають 
сирійське походження, хоч і змушені рятувати власні життя від війни на 
батьківщині. прикриваючись власними політичними цілями, дефіцитом 
фінансів уряди країн не забезпечують належного рівноправ’я, а вимушені 
переселенці піддаються дискримінації. тобто порушуються не тільки заде-
кларовані зобов’язання, а й усі моральні принципи нормального співісну-
вання людей. На вимушених переселенців дивляться, в першу чергу, як на 
потік проблем, а не як на рівноправних людей. сьогодні країни не тільки не 
хочуть забезпечити їх повноцінними правами, а й закривають для біженців 
свої кордони, тим самим залишаючи їх сам-на-сам з бідою. 

1  студентка 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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дискримінація за ознакою етнічного походження завжди є невід’ємною 
складовою авторитарного та тоталітарного режимів, інструментом управ-
ління масами для нацизму та сталінського комунізму. дискримінація в де-
мократичному режимі – це сигнал про можливе повернення екстремізму та 
шовінізму. у час стрімкої глобалізації здавалося би етнічне походження 
людини не повинно б викликати проблеми[2].

однак в наш час, люди, які піддаються дискримінації, хоча й не носять 
на своєму одязі спеціальних наліпок, проте все таки не можуть отримати 
гідну роботу, поживання, освіту та інші базові права. при цьому навіть тіла 
мертвих сирійських дітей, викинуті морем на турецькі береги не можуть 
цілком переконати суспільні настрої та змінити позиції деяких європейських 
політиків. це говорить про байдужість світової спільноти, неможливість 
реально відповідати усім стандартам цивілізованого світу. попри все, рів-
ність є фундаментальною природною умовою нормального людського спі-
віснування. тому уряди держав змушені здійснити заходи для його втілення. 
Згадаємо слова відомого англійського драматурга бернарда Шоу: «рівність – 
це єдина і міцна основа для суспільного устрою, для порядку, законності, 
добрих звичаїв і відбору на високі посади людей, які справді для них при-
датні». 

Заборона на дискримінацію щодо осіб та соціальних груп за певною 
ознакою передбачена лісабонською угодою, що слугує за конституцію для 
Єс. проте у ній не визначено чіткий механізм досягнення рівності прав 
представників різних етнічних груп в одній країні [1]. На жаль, такі норми 
є лишень декларативними та не містять конкретних норм їх застосування. 
тому необхідно розробити єдину уніфіковану систему досягнення рівноправ’я 
та захисту прав осіб, які піддаються дискримінації, щоб діяла у всіх країнах 
Єс, а також слугувала прикладом для інших країн. дискримінація визна-
ється міжнародним злочином, проте постає проблема притягнення до від-
повідальності. сьогодні багато країн прикривають просто недружнім став-
лення свої громадян до переселенців, тимчасовими труднощами в політиці, 
проте ніхто не називає речі своїми іменами. людина рівна в правах з іншими 
до того часу, доки її держава здатна її захистити. Ми не помічаємо як сучас-
не суспільство розділяє людей, навішує ярлики: біженець, переселенець. 
коли хтось потрапляє в такий статус він автоматично стає іншим. хіба така 
ставлення не є підгрунтям для дискримінації? Європа є одним із найрозви-
неніших континентів у світі. це спричинює те, що люди, втікаючи із районів 
бойових дій та кліматичних катаклізмів, обирають європейський континент. 
вони керуються інстинктом для пошуку найбільш сприятливих умов для 
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життя. Європейські країни славляться високим рівнем соціального захисту 
населення, проте, на жаль, це стосується тільки громадян їх власних держав. 
сирійська криза є яскравим доказом цього. крім того, у світі, де розпочина-
ються гібридні війни, нехтуючи міжнародними договорами, де країни через 
економічні переваги не доходять згоди щодо зміни клімату, проблема біжен-
ців буде постійною [3].сьогодні, на жаль, і наша власна країна зіштовхну-
лася з такою проблемою. і найгірше те, що ми не здатні прийняти не тільки 
громадян сусідніх країн, а і власних. Недружнє ставлення основної маси 
населення до переселенців – це, в першу чергу, недолік державної політики. 
а отже впровадження відповідних норм є нагальною необхідністю.

для прийняття оптимальних правових норм слід знати реальний стан 
суспільних відносин, які ними будуть регулюватися. власне тому потрібні 
наукові дослідження рівня та особливостей дискримінації за ознакою етніч-
ного походження. важливо було б організувати соціальне опитування, ста-
тистичні підрахунки серед населення. при цьому доцільно було б застосу-
вати відому шкалу гордона олпорта для вимірювання ступеня проявів 
упередженості в суспільстві. серед усіх міжнародних організацій регіональ-
ного типу, які так чи інакше пов’язані з захистом прав людини, варто звер-
нути увагу на раду Європи. саме в її межах був створений один з найбільш 
ефективних правозахисних механізмів на європейському континенті. і хоча 
Європейська конвенція з прав людини стала найвідомішим документом цієї 
організації, не треба забувати про велику кількість інших міжнародних до-
говорів, які були укладені в рамках ради Європи. Звичайно їх наглядові 
механізми не мають такого успіху як Європейський суд з прав людини, про-
те вони досить вдало забезпечують захист закріплених у відповідних дого-
ворах прав і свобод [4].

Невід’ємною частиною системи запобігання проявам дискримінації 
є спеціальні освітні програми, починаючи з дитсадків та шкіл. перегляд 
відповідних фільмів та читання художньої літератури сприяє зниженню 
у дітей стереотипів про представників інших етнічних груп. також слід про-
водити просвітницьку діяльність серед різних соціальних груп через засоби 
телебачення, радіо та інтернету. така діяльність має бути спрямована на 
спростування неправдивої інформації про різні етнічні групи, роз’яснення 
причин втечі біженців із районів свого попереднього проживання, ті загрози 
та джерела небезпеки, що підштовхують їх на пошуки нової домівки. 

іншою значною проблемою для осіб, що піддаються дискримінації за 
ознакою етнічного походження, є упереджене ставлення з боку роботодавця. 
Нерідко у сфері зайнятості проявляються як пряма, так і непряма дискримі-
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нація. Засоби масової інформації нерідко висвітлювали як та чи інша ком-
панія забороняє наймати представників певної етнічної групи або створює 
такі умови при яких самі представники конкретної етнічної групи не мають 
можливостей працевлаштуватися. в нашому випадку необхідно впровадити 
жорсткий контроль юридичних осіб на предмет особливостей прийняття 
на роботу, допускаючи застосування штрафних санкцій в разі порушення 
антидискримінаційного законодавства [5].

Значних утисків зазнають біженці в місцях проживання у державі яка їх 
прийняла. Місцеве населення пригноблює вимушених переселенців навіть 
в соціально розвинених скандинавських країнах. це пояснюється існуванням 
стереотипів та чуток, які в Європі невпинно пов’язують із присутністю бі-
женців. На початку XXI світова громадськість під впливом американського 
уряду вже уподібнювала поняття «тероризм» із конкретною спільнотою 
людей (вірянами ісламу). тоді це призвело до невиправданої війни в іраку. 
сьогодні ж подібна політика не припустима. потік біженців не є джерелом 
тероризму в Європі, а всього лиш засобом, за допомогою якого окремі ра-
дикали вчиняють терористичні акти. при якісній роботі правоохоронної 
системи, проведення ефективної фільтрації серед мігрантів можна унемож-
ливити прояви екстремізму. це власне й потрібно доводити до місцевого 
населення.

у постіндустріальну епоху кожна держава зобов’язана бути готовою до 
прийняття вимушених переселенців. більше того, глобалізаційні процеси 
в сучасному світі повністю взаємопов’язані із міграційними. у світі сім 
мільярдів людей з різним етнічним походження і кожному повинно знайти-
ся належне місце в суспільстві. жертви війни повинні знати, що в них 
є можливість почати життя з нової сторінки без осуду та страху. тому усу-
нення дискримінації представників інших етнічних груп є справжнім ви-
кликом нашого часу.
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д. А. кашаба

еФективнА діЯльність укрАЇнськоЇ 
дипломАтіЇ Як ЗАпорукА реФормувАннЯ оон

За час своєї діяльності ооН здійснила історичну місію, відігравши важ-
ливу роль у численних прогресивних зрушеннях, що відбулися після другої 
світової війни. Найважливіше джерело сили організації об’єднаних Націй – 
це універсальність її членства і всеохоплюючий масштаб її мандату. саме 
завдяки цим особливостям ооН є унікальним і незамінним місцем обгово-
рення глобальних проблем та пошуку шляхів їх розв’язання, інструментом 
врегулювання міжнародних конфліктів, підтримання миру і безпеки, розви-
тку співробітництва в політичній, економічній, соціальній та інших сферах. 
Загострення глобальних проблем, виникнення хвилі міжнародних конфлік-
тів після розвалу біполярної структури, еволюція змісту і сутності конфлік-
тів тощо зумовили необхідність адаптації ооН до нових реалій сьогодення 
[1, c. 23]. 

На перший план вийшла проблема інституціональної реформи ооН. адже 
цілком логічно, що саме на восьмому десятку свого існування питання інсти-
туціонального розвитку та реформування ооН набувають особливої значу-
щості та перебувають у центрі уваги світової громадськості та міжнародної 
спільноти, стають одним із пріоритетів сучасної світової дипломатії провідних 
країн світу. україна при цьому також не є виключенням [1, c. 48].

україна була однією із засновниць ооН – найбільшої універсальної 
міжнародної організації, яка об’єднує практично всі держави світу. питання 
ефективності її діяльності набуває все більшої актуальності для світової 
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спільноти, у тому числі й україни, що як член ооН несе відповідальність 
за міжнародну стабільність і сталий економічний розвиток. Збройні конфлік-
ти й економічна нестабільність створюють сприятливий ґрунт для терориз-
му, що на сьогодні є новою чумою для суспільства, викликом для демократії, 
торгівлі зброєю, виробництва та збуту наркотиків. україна докладає всіх 
зусиль, щоб у ххі ст. ооН діяла оновленою й продовжувала залишатися 
надійним інструментом співробітництва, гарантом миру та безпеки [4].

центральну роль у підтриманні миру і врегулюванні конфліктів відіграє 
рівень діяльності ради безпеки. З особливою гостротою постало питання 
про необхідність її реформування, оскільки стала очевидною невідповідність 
структури цього головного органу ооН новій глобальній геополітичній 
ситуації. різко зросла кількість членів ооН. Змінилася вага ряду держав на 
міжнародній арені, які претендують на нові ролі у світових справах. склав-
ся новий баланс сил між традиційними і новими центрами впливу. Яскра-
вими прикладами неефективності можна назвати те, що рада безпеки ооН 
не змогла забезпечити безпеку в сирії, це підриває всі основи діяльності цієї 
міжнародної організації. Загибель сотень людей серед цивільного населення, 
руйнування цивільних об’єктів, захоплення частин території суверенних 
держав квазі-державним утворенням, що не є де-юре визнаним, а характе-
ризується лише як терористична організація ід – прояв слабкості ооН. 
Недостатні дії ради безпеки щодо конфлікту в україні і окупації криму зараз 
перетворили крим на потужну військову базу. поки війна триває, велика 
кількість російських військових відправляються в сирію з російських баз 
в криму. все це підкреслює критичну потребу реформування ради безпеки, 
що є наріжним каменем оновлення ооН і в той же час – найскладнішим 
елементом її перебудови [2]. 

правомірність і необхідність розширення складу ради безпеки визна-
ються переважною більшістю країн. проте погляди розходяться з практичних 
питань: на скільки треба збільшити цей орган і хто має отримати статус 
постійного члена. відсутня єдина точка зору і щодо права вето. Яких же 
зусиль докладає для цього українська дипломатія? 

конкретні пропозиції, що опинилися в центрі обговорення, зводилися 
до наступного: збільшити кількість постійних членів на п’ять (ФрН, Япо-
нія і три країни від азії, африки і 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, 
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африки і латинської америки повинні отримувати на ротаційній основі 
[1, c. 115].

проблема реформування ради безпеки полягає в суперечності між пра-
вомірним розширенням членського складу цього органу і загрозою втрати 
його ефективності. цілком очевидно, що збільшення кількості постійних 
членів розширило б можливості застосування права вето і створило б до-
даткові труднощі на шляху до оперативного ухвалення рішень. а це, у свою 
чергу, знизило б ефективність безпосереднього функціонування ооН. по-
збавлення ж права вето було б дискримінацією відносно нових постійних 
членів [4].

обмеження права вето – це питання глибокої реформи ради безпеки 
ооН. це тривалий процес. Ми повинні розуміти, що те, що говориться на 
сесії генасамблеї, не означає, що завтра приймається якесь рішення, але це 
загострює обговорюване питання серед країн-членів [3].

Наразі українська дипломатія намагається реалізувати свої ідеї шляхом 
двосторонніх переговорів, зокрема з країнами Єс. крім того, президент укра-
їни сказав і про те, що треба розглянути питання про право вето в тих випад-
ках, коли країна, яка має таке право, сама задіяна в конфлікті, тобто мова йде 
про обмеження права вето. прикладом для цього є росія, яка блокує рішення 
в раді безпеки ооН. Якщо говорити про практичні наслідки заяви президен-
та, то навряд чи найближчим часом буде прийнято рішення про те, щоб ство-
рити юридичний фон для того, щоб держава, яка сама бере участь в конфлік-
ті, не могла блокувати рішення ради безпеки ооН. але це створює можли-
вості для тиску на цю країну. передусім мова йде про дипломатичний тиск, 
запровадження санкцій з боку міжнародних організацій, які стоять на захисті 
миру та безпеки у світі, і в цілому можуть ініціювати заходи по відношенню 
до країн, які порушують норми міжнародного права. прикладом тиску можуть 
стати рішення генеральної асамблеї, які не зобов’язують, але на базі яких інші 
структури, міжнародні організації, провідні країни приймають відповідні рі-
шення. Наприклад, в березні 2014 року була резолюція про територіальну 
цілісність україни, яка була прийнята на генасамблеї, 100 голосів за, 11 – про-
ти. практичних кроків не було, але той факт, що була ця резолюція став до-
датковим аргументом для прийняття санкцій проти росії цілим рядом органі-
зацій. так само зараз висувається ідея резолюції про порушення прав в оку-
пованому криму. Якщо така резолюція буде прийнята, на її основі можна буде 
мати додаткові аргументи для санкцій проти росії [2].

безумовно, україні, як члену ооН та повноцінному суб’єкту міжнарод-
них відносин, самостійно буде досить важко впливати на зміни у вищеназ-
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ваній міжнародній організації, але ж головна мета української дипломатії 
у реформуванні ооН полягає саме в залученні та загостренні уваги на на-
гальних проблемах, що безпосередньо стосуються нашої батьківщини, але 
й не залишаються осторонь світової спільноти. цьому сприятимуть дво-
сторонні та багатосторонні переговори, представництво у різноманітних 
міжнародних організаціях, виважена інформаційна політика. 

Звичайно, для того, аби реалізувати положення промови президента, 
має працювати українська дипломатія, задача якої, зокрема, повинна поля-
гати в створенні «могутньої купки» країн, яка в один голос кричатиме про 
необхідність реформування ооН і її органів безпеки [3].

чи зможе україна домогтися певних результатів? варто відзначити, що 
україна є непостійним членом ради безпеки ооН до кінця 2017 року, що 
є серйозним ресурсом. україна – прекрасний подразник для ооН з війною 
на донбасі, окупацією криму і притиснення з боку росії кримських татар. 
На цьому зараз треба грати нашим дипломатам. Зрозуміло, що реформувати 
ооН дуже складно, до того ж у росіян там багато агентів впливу, оскільки 
в ряд країн вкладаються чималі гроші. тому якщо петро порошенко хоче 
перевести рівень дискусії на рівень ооН, треба докладати всіляких зусиль.

Загалом у процесі інституціональної реформи ооН повинен бути лише 
один інтерес, що домінує над іншими, – відповідність організації вимогам 
глобалізованого світу ххі ст. та її можливість більш дієво й ефективно зу-
стрічати нові загрози та виклики. у відповідь на них ооН пропонує нові 
інституціональні зміни, нову цивілізовану парадигму – світ, збудований на 
дійсно демократичному міжнародно-правовому фундаменті, який представ-
ляє об’єднання досягнень усіх цивілізацій і функціонує за допомогою бага-
тосторонніх, а не односторонніх дій [2].

слід обов’язково додати і те, що в ооН затверджена нова кандидатура 
генерального секретаря – антоніо гуттеріша, який зможе внести вклад до 
подальшого розвитку і реформування ооН. генсеку на процес впливати буде 
важко, якщо не неможливо – хіба що намагатися тиснути на рб. генеральний 
секретар – посада більш дипломатична, аніж така, що дає в руки якісь ре-
альні владні повноваження. 

Незважаючи на відмінні політичні погляди, лідери світових націй про-
явили готовність одностайно працювати для вирішення глобальних проблем 
сучасного світу. така одностайність є запорукою надійності ефективної ді-
яльності організації у ххі столітті. ооН є однією з найпотужніших скла-
дових сучасної багатосторонньої дипломатії й посідає особливе місце в зо-
внішній політиці україни [4].
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Здійснивши комплекс заходів з реформування ооН, було б можливо по-
вернути їй інституційну роль провідної планетарної політико- дипломатичної 
інституції, яка потенційно готова і спроможна забезпечити мир, толерантність, 
безпеку, міжцивілізаційний діалог і підвищення ефективності міжнародної 
співпраці, яка для україни на сьогодні має принциповий характер.

Загалом президент поставив високу планку перед нашою дипломатією. 
адже для того щоб зібрати однодумців україна повинна стати якщо не ре-
гіональним лідером, то хоча б почати брати участь у всіх регіональних за-
ходах. адже для того, щоб стати реальним суб’єктом міжнародних відносин 
і просувати такі речі як реформування ооН, треба на когось спиратися. 
самостійно проштовхнути таку тему шансів немає.
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до питАннЯ про принЦип сАмовиЗнАченнЯ 
нАродів (нАЦіЙ)

питання права народів (націй) на самовизначення завжди було диску-
сійним і знаходилося під пильною увагою юристів-міжнародників. розгля-
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даючи цю проблему з історичної точки зору, вважається, що початковим 
етапом становлення даного принципу, який зараз є основним у міжнародно-
му праві, є його обґрунтування в американській декларації Незалежності 
1776 року. важливим періодом є кінець першої – початок другої світової 
війни, під час якого були зроблені спроби привести державні кордони у від-
повідність до кордонів національностей після так званих «чотирнадцяти 
пунктів» американського президента вудро вільсона. після другої світової 
війни велика кількість колоній європейських держав звільнились політично, 
а право на самовизначення знайшло своє закріплення у резолюціях міжна-
родних організацій. Нові кордони держав «третього світу» були свавільно 
встановлені колоніальними державами. пізніше право на самовизначення 
стало сприйматися саме як захист меншин корінного населення, оскільки 
різноманітні народності у межах певного державного об’єднання мали пра-
во на представництво в політичних органах та культурну самобутність. 
проте, як відомо, прагнення до національного відродження та вимоги само-
визначення призвели та продовжують призводити до численних конфліктів 
в ряді регіонів [3]. 

у якості юридично обов’язкового цей принцип був закріплений у ст.1 
статуті ооН, яка встановлює, що ооН «розвиватиме дружні відносини між 
націями на основі поваги принципу рівноправності і самовизначення на-
родів…» [6]. у 1960 році декларація про надання незалежності колоніальним 
країнам та народам деталізувала принцип на самовизначення, встановивши, 
що «всі нації мають право на самовизначення. вони можуть самостійно ви-
рішувати питання щодо своєї політичної системи та вільно здійснювати свій 
економічний, суспільний та культурний розвиток. Недостатня політична, 
економічна і соціальна підготовленість або недостатня підготовленість в га-
лузі освіти ніколи не повинні використовуватися як привід для затримки 
досягнення незалежності» [5]. відомо, що цей принцип знаходить своє відо-
браження і у таких документах: Міжнародний пакт про громадянські і по-
літичні права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні 
права 1966 року. в статті 1 цих пактів закріплено, що всі народи для до-
сягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними 
багатствами і ресурсами без шкоди для будь-яких зобов’язань, що виплива-
ють з міжнародного економічного співробітництва, яке засноване на прин-
ципі взаємної вигоди. жоден народ ні в якому разі не може бути позбавлений 
необхідних йому засобів існування [2]. але найбільш повно принцип на-
родів на самовизначення регламентовано в декларації про принципи між-
народного права 1970 року, відповідно до якої всі народи мають право 
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вільно визначати, без втручання ззовні, свій політичний статус та здійсню-
вати свій економічний, соціальний та культурний розвиток, і кожна держава 
повинна поважати це право згідно з положеннями ооН [1].

слід зазначити, що нині даний принцип розуміється неоднозначно, при-
зводить до численних дискусій та суперечок, по-перше, через відсутність 
загальновизнаних, універсальних визначень понять «нація» та «народ», 
по-друге, через суперечливість двох взаємопов’язаних принципів міжнарод-
ного права: територіальної цілісності та самовизначення народів, що як 
наслідок призводить до міжнародних конфліктів.

відомо, що наразі не зрозумілим залишається питання про умови реа-
лізації права на самовизначення, оскільки жодним міжнародним актом не 
встановлено загальноприйнятного, універсального визначення таких понять, 
як «нація», «народ», «етнічна меншина». важливо зауважити, що згідно 
з принципом самоідентифікації право визнавати себе народом належить не 
державі, а самій спільноті, яка може існувати як певна національна чи ет-
нічна меншина або як сукупність етнічних груп [4].

Зупиняючись на другому питанні, варто звернутись до декларації про 
принципи міжнародного права, де закріплені основні способи реалізації 
принципу самовизначення народів: створення суверенної та незалежної 
держави, вільне приєднання до незалежної держави або об’єднання з нею 
чи встановлення будь-якого іншого політичного статусу, вільно визначеного 
народом. За декларацією кожна держава повинна утримуватися від будь-яких 
насильницький дій, що позбавляють народи їх права на самовизначення, 
свободу й незалежність. водночас зазначається, що положення цього прин-
ципу не повинні тлумачитися як такі, що заохочують будь-які дії, що могли 
б призвести до розчленування, часткового чи цілковитого порушення тери-
торіальної цілісності або політичної єдності суверенних та незалежних 
держав. З вищенаведеного можна простежити те, що відбувається взаємо-
проникнення та взаємовплив принципу територіальної цілісності та само-
визначення народів [1].

вбачається, що реалізація права народів на самовизначення певним 
чином здатна обмежити реалізацію іншого принципу і є загрозою територі-
альної цілісності держави. існує думка, що чим менше держава поважатиме 
права кожної людини, чим менше вона поважатиме права народу, як відо-
кремленої спільноти, в умовах свободи, без втручання владних суб’єктів 
визначати свій внутрішній та зовнішній статус, тим реальнішою і тим біль-
шою стає така загроза [8, c. 57], адже заперечення принципу самовизначен-
ня народів (націй) часто призводить до міжнародних конфліктів та суперечок, 
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що супроводжуються актами агресії та спробами дестабілізації внутрішньої 
ситуації держави. 

отже, як бачимо, відсутній єдиний підхід до застосування даних прин-
ципів у міжнародній практиці. свідченням цього може бути ситуація у ко-
сово. відомо, що 17 лютого 2008 року косово проголосило про вихід зі 
складу сербської республіки та про набуття ним незалежності. думки по-
літологів та правознавців з приводу цього розділились, причиною цьому 
є недолікиу вищенаведених міжнародних правових актах, у яких відсутнє 
вирішення протиріччя між даними принципами. вважаємо, що саме ці не-
доліки дозволили самопроголошенню незалежності косово надати певної 
легітимності.

слушною є думка, що правомірність застосування згаданого принципу 
можлива лише в разі деколонізації, інакше він суперечить принципові тери-
торіальної цілісності держави. в. тишков вважає, що принцип самовизна-
чення має стосуватися лише колоніальних країн, одночасно народ, суб’єкт 
самовизначення, відповідно до даного принципу, не повинен тлумачитися 
в етнічному розумінні, оскільки він, на його думку, є лише територіальним 
співтовариством [7]. дійсно, принцип самовизначення народів повинен мати 
місце лише в тому разі, коли будуть вирішені колізії та прогалини норм між-
народного права. існує потреба прийняття конвенції, яка б регулювала пи-
тання щодо утворення нових держав. вона повинна визначити основні 
умови цього процесу, наприклад, порядок підготовки, проведення, підрахун-
ку результатів референдуму, правові основи легітимації цього результату. Не 
менш важливим є утворення механізму визнання новоутворених держав. 
дані заходи попередили б утворенню сепаратистських рухів та міжнародних 
конфліктів.

література:
1. декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх 

відносин та співробітництва між державами відповідно до статуту організації 
об’єднаних Націй: Міжнародний документ від 24.10.1970 [електронний ре-
сурс]. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_569

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Міжнародний 
документ від 16.12.1966 [електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043

3. право народів на самовизначення як один з принципів міжнародного 
права та можливості його реалізації після другої світової війни [електронний 
ресурс]. – режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/metodser/87/59.pdf



468

4. рафальський і. суб’єкти права на самовизначення [електронний ре-
сурс]. – режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_66/rafalskyi_
subiekty.pdf

5. резолюція 1514 (XV) генеральної асамблеї ооН «декларація про надан-
ня незалежності колоніальним країнам та народам: Міжнародний документ, 
декларація від 14.12.1960 [електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_280

6. статут організації об’єднаних Націй і статут Міжнародного суду: Між-
народний документ від 26.06.1945[електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_010

7. тишков в. Забыть о нации (постнационалистическое понимание нацио-
нализма) [електронний ресурс]. – режим доступу: http://pycckuu– gyx.narod.ru/
tishkov.htm

8. цветков в. в., сиренко в. Ф., аверьянов в. б. Национальная государ-
ственность союзной республики. – к., 1991. 

науковий керівник: ісакова в. М., к.ю.н., асистент кафедри міжнародного 
права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

в. в. кисельова1

співвідношеннЯ принЦипів територіАльноЇ 
Цілісності і прАвА нА сАмовиЗнАченнЯ 

в міжнАродному прАві

На сьогоднішній день такі принципи міжнародного публічного права як 
право на самовизначення і територіальна цілісність є необхідними компо-
нентами суверенітету будь – якої сучасної держави. вивченням цих катего-
рій займались такі вчені як гердер, у. альтерматт, й. левін, вудро вільсон 
(з іменем якого пов’язують появу принципу права на самовизначення), 
в. п. колісник та ін. 

уперше у міжнародному праворозумінні зазначені принципи були за-
кріплені у п. 2 ст. 1 статуті ооН, де зазначено, що ооН буде «розвивати 
дружні відносини між націями на основі поваги принципу рівноправності 
й самовизначення народів…» та у п. 4 ст. 2 статуту ооН, де закріплено по-
ложення про заборону використовувати силу або загрозу силою «проти те-

1 студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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риторіальної недоторканності держав» [1, ст. 1, 2], а також у ст. IV деклара-
ції принципів гельсінського Заключного акта НбсЄ [2, ст. IV]. 

у декларації про принципи міжнародного права 1970 р. вказаним прин-
ципам дається таке тлумачення: «у силу принципу рівноправності і само-
визначення народів, закріпленого в статуті, всі народи мають право вільно 
визначати без втручання ззовні свій політичний статус і здійснювати свій 
економічний, соціальний і культурний розвиток, і кожна держава зобов’язана 
поважати це право відповідно до положень статуту» [3].

співвідношення зазначених принципів, на перший погляд, є взагалі не-
можливим, оскільки реалізація принципу національного самовизначення 
неминуче призводить до поділу території держави, з якої виділяється нова 
національна держава, а неухильне однозначне дотримання принципу тери-
торіальної цілісності держав призводить до неможливості утворення нової 
держави, оскільки останнє в будь-якому разі є порушенням територіальної 
цілісності певної держави. дуже часто говорять про два взаємовиключних 
принципи – територіальної цілісності держав і непорушності кордонів, 
з одного боку, і права на самовизначення народів – з іншого [4, с. 8].

у межах дотримання принципу територіальної цілісності дозволяється 
зміна територій країн у разі їхніх домовленостей, у встановлених їх законо-
давством випадках та в межах, передбачених низкою міжнародних договорів. 
роль і значення території для функціонування будь-якої держави має вирі-
шальне значення. охорона держави передбачає неподільність її території, 
соборність у межах державного кордону, що в свою чергу взагалі нівелює 
право будь-яких націй, народів, етносів на самовизначення [5, с. 15].

За загальним правилом, держава має утримуватися від будь-яких дій, 
спрямованих на часткове або повне порушення національної єдності і тери-
торіальної цілісності іншої держави або країни. у той же час спостерігаєть-
ся застосування «подвійних стандартів» щодо права на самовизначення. 
Наприклад, для поспішного визнання розпаду югославії, втім, як і розпаду 
радянського союзу (держав – засновниць ооН та учасників гельсінського 
акту), були застосовані положення «про право націй на самовизначення» 
і «про мирну зміну кордонів». при цьому території україни, грузії, Молдо-
ви, боснії і герцеговини, а також хорватії оголошені такими, що не підля-
гають зміні. їх межі були проголошені міжнародними та недоторканними 
(був використаний принцип непорушності кордонів) [6, с. 109].

виділяють дві форми реалізації права на самовизначення: відділення, 
тобто вихід з багатонаціональних об’єднань в результаті волевиявлення на-
роду на основі державно національного самовизначення та об’єднання од-



470

нієї нації з іншою (іншими) в межах однієї держави на федеральній (конфе-
деративній) основі або автономізації в умовах унітарної держави [7, с. 51]. 
Якщо ж йде мова про реалізацію народом права на самовизначення у формі 
об’єднання однієї нації з іншою в кордонах однієї держави, то порушення 
принципу територіальної цілісності по суті взагалі відсутнє.

питання співвідношення та ієрархії цих двох принципів давно розв’язане 
наукою і полягає у чіткому з’ясуванні пріоритетної компетенції кожного 
з принципів. таке з’ясування дає змогу зробити висновок, що «протистав-
лення принципу територіальної цілісності держави принципу самовизначен-
ня є просто некоректним, оскільки ці принципи, хоч і стикаються, є юридич-
но непротиставними: кожному з них відведено свою роль у своїй сфері 
правових відносин»[8, с. 47]. дія принципу територіальної цілісності по-
ширюється на сферу міждержавних відносин і має на меті захист держави 
від зовнішніх посягань – однобічних територіальних претензій, суб’єктами 
яких є саме держави, які вступають у суперечки для встановлення суверені-
тету над певною територією.

суб’єктами ж права на самовизначення є народи-етноси, що обстоюють 
своє невід’ємне і непорушне право вільно визначати свою долю, у т.ч. по-
літичний і правовий статус своєї території [8, с. 48]. принцип самовизначен-
ня регулює не відносини між державами, а відносини між етносом, який 
є первинним носієм територіальних прав, та державою, якій народ делегує 
здійснення своїх прав. це логічно випливає з пріоритетності суспільства, 
соціуму над державою, виростання держави із суспільства та призначення 
держави як інституту, покликаного захищати і оформлювати це суспільство, 
користуючись для цього повноваженнями, якими її наділило те ж таки сус-
пільство [9, с. 126]. тому не дарма у преамбулі конституції україни – багато-
національної держави – проголошено, що основний Закон країни прийнятий 
на основі реалізації українськими націями, всім українським народом права 
на самовизначення [10].

Ми вважаємо, що говорити про пріоритет одного принципу над іншим 
немає жодних фактичних або юридичних підстав, оскільки ці принципи 
діють в різних площинах правовідносин. при цьому у кримінальному за-
конодавстві більшості держав дії, що призвели до порушення територіаль-
ної цілісності, визнаються як злочин, а саме як сепаратизм. тому в умовах 
реалізації права нації на самовизначення слід провести чітке розмежуван-
ня із сепаратизмом, що полягає в аналізі етнічного складу населення (чи 
володіє воно ознаками нації) та причин, що стали підставою для відокрем-
лення. 
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у висновку можна зазначити, що на сьогодні міжнародна практика не 
створила жодного міжнародно-правового акта, який би дав чітке поняття 
«нації», її ознаки, а також порядок врегулювання конфлікту, який виник на 
основі реалізації права нації на самовизначення, що є значною прогалиною 
у врегулюванні сучасних міжнародних відносин.
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с. с. клименко1

до питАннЯ джерел міжнАродного 
привАтного прАвА 

категорія «джерело права» є однією з фундаментальних в юриспруден-
ції. історія цього поняття налічує більше двох тисяч років. воно виникло ще 
в античному світі як поняттяметафора. автором вважається тіт лівій, який 
вперше написав, що Закони XII таблиць є «джерелом усього публічного 
і приватного права». Згідно з римською релігієюджерело є тим місцем, де 
з’єднувалися два світи – людський і божий. За образним висловом тіта лівія, 
Закони XII таблиць пов’язували земний світ із світом богів. сучасний зміст 
цієї метафори: закон не самодостатній, існує ще й деякий фактор, який не 
тільки визначає, але й у певному сенсі санкціонує його [1, с. 42]. 

у дореволюційний період (1864–1917 роки) наука міжнародного права 
при визначенні джерел права керувалася положеннями загальної теорії пра-
ва. Значна кількість юристів-міжнародників того часу перебувала під впли-
вом природно-правової доктрини і розрізняла поняття джерел права у вну-
трішньому та зовнішньому прояві: внутрішній прояв характеризувався як 
причини, що зумовлюють появу права, і зовнішній – як форми вираження 
міжнародно-правових норм. 

причиною, що зумовлює виникнення права, найчастіше визнавали пра-
восвідомість народів, ідею справедливості, природу людини і т. п., а зовніш-
ні джерела визначали як форми, пам’ятники, матеріали.

Найбільш послідовно природно-правові погляди на джерела міжнарод-
ного права знайшли відображення в роботах а. к. бялецького, який вважав, 
що необхідно розрізняти поняття джерел права від поняття його зовнішньо-
го виразу. а. к. бялецький вважав джерелом міжнародного права ідею 
справедливості, яка проявляється в численних пам’ятках та матеріалах між-
народного права (міжнародні договори, міжнародно-правові звичаї, внутріш-
нє законодавство держав тощо). при цьому пам’ятками міжнародного права 
він визнавав лише ті, де виражена ідея справедливості [2, с.26].

джерело права як об’єктивний фактор – це є не що інше, як умова фор-
мування права. джерела права криються в процесі формування норм пове-
дінки людей, їх груп, об’єднань або іншого співтовариства. джерела права 
не можна відривати від норм. це стає очевидним з позиції системного та 

1 студент 5 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для служби безпеки 
україниНаціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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історичного аналізу. у будь-якого процесу, того, що відбувається в певній 
соціальної системі, завжди є мета. цим характеризується і нормотворення. 
тому джерела права нерозривно пов’язані із нормотрворенням.

разом з тим, поряд з нормотворенням слід виділяти і правотворчість, ви-
токи якого також знаходяться в нормотворчому процесі. для з’ясування дже-
рел права важливо мати на увазі, що будь-яка спільнота людей представляє 
собою соціальну систему. вона живе за своїми, притаманними їй, вироблени-
ми нею в процесі свого становлення і розвитку правилами, своєрідними 
внутрішніми законами, які забезпечують її життєдіяльність. На неї можна 
впливати ззовні. у таких випадках суб’єкт впливу підтримує внутрішні пра-
вила, закони життєдіяльності системи, обмежує або припиняє їх дію.

Міжнародне приватне право – галузь національного права. тому його 
джерела – це ті юридичні форми, які характерні для національного права 
взагалі. для права нашої держави, в тому числі і для міжнародного приват-
ного права, практично єдиним юридичним джерелом є нормативний юри-
дичний акт – закони і підзаконні акти. Незначну роль відіграють санкціоно-
вані звичаї. в окремих державах джерелами права поряд з нормативними 
актами виступають судові прецеденти, які є джерелом і міжнародного при-
ватного права. 

у юридичній літературі широко поширена думка про подвійну природу 
джерел міжнародного приватного права, згідно з якою до джерел відносять-
ся як національно-правові, так і міжнародні-правові форми (міжнародні 
договори та міжнародні правові звичаї). всі дослідники при цьому виходять 
з того факту, що багато норм, що входять в систему міжнародного приват-
ного права, що створюються у формі міжнародних договорів, рідше звичаїв.

проте міжнародне право не здатне регулювати внутрішньодержавні 
відносини так само, як механізм дії національного права не придатний для 
регулювання міждержавних суспільних відносин. для того щоб норми між-
народного права набули здатності регулювати відносини з участю фізичних 
і юридичних осіб, вони повинні увійти в правову систему країни, набути 
юридичної сили національного права. іншими словами, вони повинні на-
бути офіційно-юридичну форму суверенного, незалежного, одноосібного 
волевиявлення держави, тобто форму національного права. тільки в такому 
форматі норми міжнародного договору будуть регулювати внутрішньодер-
жавні відносини, встановлювати права та обов’язки для фізичних і юридич-
них осіб цієї держави.

Щодо міжнародного приватного права, яке регулюючи відносини між 
фізичними та юридичними особами, входить в систему національного пра-
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ва, то в цій галузі міжнародний договір відіграє значно більшу роль у регу-
люванні приватних правовідносин з іноземним елементом, ніж в будь-якій 
іншій сфері внутрішньодержавних відносин. разом з тим, існує думка, що 
всі міжнародні договори у сфері міжнародних приватноправових відносин, 
належать до системи міжнародного (публічного) права.

іншим джерелом міжнародного приватного права є правовий звичай. 
тобто сформоване в практиці правило, за яким держава визнає юридичну 
силу. Найчастіше звичай як джерело права застосовується комерційної ді-
яльності, а враховуючи значну роль звичаїв міжнародного ділового обороту 
в регламентації міжнародних економічних зв’язків і труднощі встановлення 
їх змісту та застосування (в силу їх неписаного характеру), багато міжнарод-
них організацій вивчають, узагальнюють і публікують свого роду «кодекси» 
звичаїв з тих чи інших питань. особливо велике значення мають публікації, 
підготовлені Міжнародною торговою палатою, зокрема Міжнародні прави-
ла по уніфікованому тлумаченню торгових термінів (іНкотерМс).

Що ж стосується внутрішнього законодавства як джерела міжнародного 
права, то це певний нормативно-правовий акт, який встановлює порядок 
урегулювання приватноправових відносин,які хоча б через один із своїх 
елементів пов’язані з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж на-
ціональний правопорядок. сучасні процеси глобалізації економіки, зростан-
ня міжнародного товарообміну, а також поширення міжнародної взаємодії 
приватних осіб спричинили збільшення кількості документів, спрямованих 
на визнання дії норм іноземного права [3, с. 268]. це може бути як окремий 
закон про міжнародне приватне право, як в україні, так і являти собою ре-
зультат міжгалузевої кодифікації, тобто основі питання міжнародного при-
ватного права врегульовані галузево: в межах сімейного, трудового, цивіль-
ного законодавства і т.д. 

таким чином, на нашу думку, наразі відсутня можливість чітко визна-
чити місце кожного джерела в системі джерел міжнародного приватного 
права, їх взаємозв’язок та ієрархію. світові процеси глобалізації й сама 
сутність міжнародного приватного права зумовлюють необхідність виро-
блення єдиного підходу до розуміння сутності й значення кожного джере-
ла міжнародного приватного права. це дозволить найбільш повно відо-
бразити всі форми зовнішнього його вияву, а головне – закріпити місце 
кожного джерела в системі джерел міжнародного приватного права та 
гармонізувати їх взаємозв’язок, що, в свою чергу, буде сприяти підвищен-
ню якісного рівня міжнародної правозастосовної практики в сфері при-
ватно-правових відносин. 
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к. в. ключка1

проблеми евтАнАЗіЇ в контексті прАвА 
лЮдини нА життЯ Згідно З конвенЦіЄЮ про 

ЗАХист прАв лЮдини і основоположниХ 
свобод

до сьогодні у світі існують питання, відповіді на які все ще відсутні, 
незалежно від того, як далеко зробило крок суспільство, розвинувши юри-
дичні, медичні, соціальні, психологічні, а найголовніше інноваційно-техно-
логічні науки. до найбільш актуальних з питань належить проблема евтана-
зії, яка і досі викликає багато суперечок та дискусій медиків і юристів. 
увагу до даної теми також привернув розвиток технологій підтримування 
життєдіяльності тяжко хворих людей. питання щодо заборони або дозволу 
евтаназії дуже складне, адже існує безліч позицій, думок, аргументів та 
протиріч між ними, отже дійти до єдиного висновку майже неможливо. Ми 
пропонуємо у своїй роботі розглянути дане дослідження в аспекті положен-
ня статті 2 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

право на життя, як фундаментальне право людини вперше знайшло своє 
закріплення в універсальному міжнародно-правовому акті з прийняттям 

1  Cтудентка 5 курсуінституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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Загальної декларації прав людини в 1948 році, де в статті 3 зазначається: 
«кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторка-
ність». Напевно, більш вагоме значення для визначеного питання має кон-
венція про захист прав людини і основоположних свобод. 

відповідно до статті 2, частини 1 вказаного джерела, право кожного на 
життя охороняється законом, нікого не може бути умисно позбавлено життя 
інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання 
його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання. 
частина 2 передбачає обставини, за яких позбавлення життя не розглядаєть-
ся як таке, що вчинене на порушення цієї статті[1].

життя є найбільш важливим із соціально-правових благ людини. 
Н. і. Матузов зазначає, що право на життя – це перше фундаментальне при-
родне право людини і воно є основним, так як без нього усі інші права 
втрачають сенс. с. в. черниченко додає до визначеної позиції, якщо не буде 
забезпечено право на життя, то навіщо підіймати питання про дотримання 
інших прав і свобод.

взагалі, існує низка протиріч щодо реалізації окремих аспектів права на 
життя, за яких умов його можна обмежити, які обов’язки щодо забезпечення 
такого права покладені на державу та на третіх осіб. питання легалізації ев-
таназії настільки багатограннє, що неможна однозначно визначити, прирів-
нюється право на життя, закріплене на міжнародному рівні, до права на смерть. 
На думку одних науковців, евтаназія суперечить праву людини на життя, а тому 
і необхідно спочатку вирішити питання про співвідношення права людини на 
життя та відповідальності за позбавлення життя. і взагалі, легалізація евтана-
зії не позбавляє права на її оспорювання, а також притягнення лікарів до 
кримінальної відповідальності, адже межа між умисним вбивством та евтана-
зією досить непомітна. Необхідно настільки чітко прописати процедуру евта-
назії, щоб ніяка обставина не викликала і найменшого сумніву щодо проти-
правності дій з боку лікаря. адже відсутність вини напряму залежить від 
неухильного дотримання легалізованої процедури скоєння евтаназії.

в юридичній літературі евтаназія трактується як навмисне позбавлення 
життя невиліковно хворої людини з метою припинення страждань. але хто 
повинен позбавляти таку людину життя, лікар? Наприклад, за українським 
законодавством, медичні працівники зобов’язані надавати медичну допо-
могу у повному обсязі хворому, який перебуває у критичному стані для 
життя. активні заходи щодо підтримання життя хворого лікар припиняє 
лише, коли наступає незворотна смерть, таким чином медичним працівникам 
країни заборонено здійснення евтаназії. 
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Якщо ж аналізувати міжнародне закріплення право на життя, а саме ви-
щезазначену конвенцію, то тут також існують неоднозначні підходи щодо 
тлумачення ії положень. с. в. велікоредчаніна зупиняється на тому, що стат-
тя 2 не закріплює саме право на життя, а покладає на державу обов’язок за-
хищати право кожного на життя і містить заборону на навмисне позбавлення 
життя, тобто автор стверджує, що право на життя – це негативне зобов’язання 
держави, що зобов’язує вжити всіх заходів для забезпечення саме свободи 
життя та без необхідності не втручатися у користування цією свободою. 
т. М. Фомиченко має дещо іншу думку з цього приводу. він наполягає на тому, 
що положення статті спрямоване на те, щоб на рівні закону забезпечити не-
доторканність життя, а також уникнути зловживань з боку третіх осіб, забез-
печити застосування превентивних заходів у випадку, коли людина сама ста-
вить своє життя в небезпечне становище. таким чином, автор робить висновок, 
що право на життя не обмежується лише принципом «невтручання»[2].

ю. а. дмітрієв та Є. в. Шленєва мають,на їх думку, логічний підхід 
до розгляду норми щодо права людини на життя. вчені посилаються на 
демократизм Закону і вважають, юридичне встановлення права на життя 
логічно означає і закріплення права людини на смерть, доводячи при цьому, 
що якщо право на життя відноситься до числа особистих прав людини, то 
і його реалізація здійснюється людиною особисто та самостійно, незалежно 
від волі інших [3, с. 258].

На мою думку, це не є логічним. Науковці протирічать самі собі. при-
пустимо, що право на життя передбачає і право на смерть, при цьому особа 
самостійно розпоряджається своїм правом. На такий випадок існує умисне 
спричинення власної смерті. Якщо говорити про право на смерть в аспекті 
евтаназії, то це вже не самостійне розпорядження своїм правом на життя ( 
і смерть).

Що стосується питання про добровільне припинення життя, то фактич-
но єдиним прикладом міжнародно-правового розгляду та відповідно, єдиною 
чітко вираженою позицією міжнародного органу щодо евтаназії є на сьогод-
нішній день справа «претті проти сполученого королівства», яка розгляда-
лася в судових органах великобританії та в Європейському суді. в резуль-
таті справи суд зазначив: «право на смерть, реалізоване третьою особою або 
за підтримки органів державної влади, не може випливати зі змісту статті 2 
конвенції», також суд надав право державам, що легалізували евтаназію, 
регулювати дане питання на внутрішньому рівні.

таким чином, Європейський суд з прав людини фактично визнав право 
людини на пасивну евтаназію. г. і. конь акцентує увагу на тому, що при 
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активній формі евтаназіїдії медичного працівника кваліфікуються prima facia 
як порушення права на життя, а якщо припинення лікування сталося на про-
хання пацієнта, тобто пасивна форма евтаназії, Європейська комісія вста-
новила, що такі дії статтею 2 конвенції не заборонені. але це не значить, 
що норму можна тлумачити як таку, що дає людям право на смерть [4].

першими започаткували легалізацію евтаназії Нідерланди ще в 1984 році, 
після цього бельгія у 2002 році. верховний суд сШа відмовився визнавати 
смерть конституційним правом та залишив дане питання на роздум штатів, 
орегон, вашингтон, Монтана, вермонт підтримали евтаназію на законодав-
чому рівні, прописуючи певні обставини та умови її застосування. в 2009 році 
евтаназію було дозволено у люксембурзі, в 2015 – в колумбії та канаді. 
в таких державах як іспанія, італія було зафіксовано випадки евтаназії, що 
були визнані правомірними, але це трапляється досить рідко. Франція вза-
галі категорично проти евтаназії, але суспільство цієї держави має проти-
лежну думку. Що стосується Швейцарії, то ще з 1942 року допускається 
«самогубство з асистенцією», тобто медичний працівник не проводить 
процедуру евтаназії, а лише консультує хвору особу та може виписати рецепт 
на літальні медикаменти.

таким чином, проаналізувавши викладений матеріал, можна зробити 
висновок, що через сучасні розбіжності та протиріччя щодо позиції стосов-
но евтаназії неможливо прийти до єдиної думки, що і призводить до право-
вого конфлікту не лише у внутрішній правовій системі держави, а й в сфері 
застосування міжнародного права та здійснення міжнародного правосуддя. 
Можливо дане питання більш прозоро буде викладене у майбутньому, що 
буде пов’язано із стрімким розвитком медицини, права, філософії, релігії та 
формування єдиних стандартів оцінки життя та його припинення не при-
роднім шляхом. важливе значення для висвітлення цього питання має прак-
тика Європейського суду з прав людини, адже саме вона надає широке 
тлумачення досить неоднозначної норми, що містить в собі стаття 2 конвен-
ції, стаючи при цьому майже частиною даного положення. Неможна не 
сказати про те, що саме Європейський суд з прав людини є одним з найбільш 
впливових важелів міжнародного правосуддя, що володіє безсумнівним 
авторитетом, його рішення є обов’язковими для виконання державами, що 
підпадають під його юрисдикцію. рішення Європейського суду стосуються 
найбільш неоднозначних та спірних питань міжнародного права, тому його 
аргументована позиція щодо таких справ, як наприклад, стосовно евтаназії 
значно спрощують подальше вирішення щодо дозволу або заборони закрі-
плення такого права. 
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в. Ю. ковач1

ЗАХист прАв і основоположниХ свобод 
лЮдини в межАХ рАди Європи

права і свободи людини в контексті світового співтовариства відіграють 
визначальну роль, вони є підґрунтям мирного співіснування держав на між-
народній арені. дані права становлять невід’ємну частину принципу поваги 
і захисту прав людини, що безпосередньо пов’язується з міжнародним спів-
робітництвом держав [10]. 

Звісно, не можна оспорити й той факт, що кожна держава наділена су-
веренною владою видавати норми, що визначають права й обов’язки своїх 
громадян, але реалізація цієї влади повинна відбуватися виключно в межах 
міжнародного права та його норм.

права людини й основоположні свободи в межах ради Європи унормо-
вані, стандартизовані та прописані у відповідних міжнародних договорах 
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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.



480

(хартіях, конвенціях), а найголовнішим із них є Європейська конвенція про 
захист прав людини й основних свобод 1950 р. (набрала чинності в 1953 р., 
на додаток до конвенції ухвалено 14 протоколів по різних напрямках спів-
робітництва) і Європейська соціальна хартія 1961 р. (набрала сили в 1965 р.). 
у даних нормативно-правових актах міститься перелік прав і основополож-
них свобод, які повинні гарантуватись кожній людині, яка перебуває на те-
риторії держави-члена. окрім цього в них міститься відповідна процедура 
нагляду та необхідні гарантії, що дозволяють реалізувати ці права.

прийняття вищезгаданих актів було логічним продовженням і необхід-
ним наслідком декларації прав людини 1948 р. таким чином, в першу чергу, 
щоб деталізувати та аргументувати актуальність даного питання в контексті 
міжнародно-правового співтовариства необхідно здійснити аналіз такого 
визначального та основоположного документу як Європейська конвенція 
про захист прав людини й основних свобод 1950 р.

Не дарма в преамбулі конвенції про захист прав людини й основних 
свобод 1950 р. зазначено, що метою ради Європи є досягнення тіснішого 
єднання між її членами і що одним із засобів досягнення цієї мети є забез-
печення і розвиток прав людини та основоположних свобод, знову підтвер-
джуючи свою глибоку віру в ті основоположні свободи, які становлять 
підвалини справедливості та миру в усьому світі і які найкращим чином 
забезпечуються, з одного боку, завдяки дієвій політичній демократії, а з ін-
шого боку, завдяки спільному розумінню і додержанню прав людини, від 
яких вони залежать [1, c.1].

отже, підсумовуючи все викладене вище, необхідно зазначити, що захист 
і розвиток прав і свобод людини є одним із засобів досягнення більшої єд-
ності між членами ради Європи, як основна засада міжнародних відносин, 
що гарантує дипломатичну форму вирішення конфліктів у зв’язку з пору-
шенням основоположних прав і свобод людини.

права й свободи зазначені в конвенції та протоколах до неї, впливають 
та регулюють основні сторони життєдіяльності людини і спрямовані унор-
мувати та врегулювати громадянську, економічну, соціальну та політичні 
сфери участі людини. серед основних можна виділити: право на життя, 
право на свободу та особисту недоторканність особи,право на об’єднання 
та асоціації, право на створення сім’ї, повагу до особистого і сімейного 
життя, свобода думки та слова, право на вільне пересування, свобода совісті, 
релігії, виявлення поглядів, право на мирні збори, право на справедливий 
судовий розгляд,неприпустимість покарання без закону та низку інших осно-
воположних прав і свобод.
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сьогодні вже слід говорити про те, що міжнародна спільнота держав 
у цілому визнала (явно або мовчазно) більшість норм цього важливого до-
кумента з прав людини звичаєвими нормами загального міжнародного 
права. З одного боку, фактично всі вони стали юридично обов’язковими 
через їх закріплення у міжнародних договорах універсального, регіональ-
ного і двостороннього, а також у законодавстві переважної більшості держав.

З іншого боку, навіть ті держави, які не є поки щоучасниками відповід-
них договорів, не можуть ігнорувати загальновизнаний і загальнообов’язковий 
принцип захисту прав людини, що є імперативною нормою сучасного між-
народного права. Зміст цього принципу і розкривається у конвенції та інших 
міжнародних документах.

визначальну роль, що гарантує чіткий і дієвий контроль за реалізацією 
державами-учасницями конвенції взятих на себе зобов’язань, що стосуєть-
ся забезпечення прав та основних свобод людини належить Європейському 
суду з прав людини. дана судова установа забезпечує гарантії прав людини, 
є контрольним механізмом, закладеним конвенцією, дотримання державами- 
учасницями її положень, упровадження норм і принципів у межах відповід-
них національно-правових систем [2, c.195].

важливим елементом цього механізму є також комітет Міністрів ради 
Європи, який з моменту підписання конвенції здійснює нагляд за виконан-
ням рішень Європейського суду з прав людини (зараз це ст. 46 конвенції) [3, 
c.188].

Європейській суд з прав людини (далі – суд) в своїх рішеннях неодно-
разово зазначав, що конвенцію треба розглядати не як раз і назавжди роз-
роблений правовий акт, а як документ, що постійно розвивається.

починаючи з кінця 70 – х років хх століття практика суду почала «екс-
плуатацію потенційних можливостей конвенції», підкреслюючи що кон-
венція – це живий документ, який повинен тлумачитися відповідно до су-
часних умов.

«у спробах тлумачення конвенції Європейський суд з прав людини 
базується скоріше на самому її духові, ніж на її букві, та розглядає передусім 
майбутні перспективи її застосування, а не її значимість для минулого», – 
зазначає в. Мармазов. такий підхід Європейського суду підтверджується 
низкою судових рішень.

у конвенції виділені основоположні принципи, що стосуються прав 
людини. їх значення полягає в тому, що всі конкретні норми в законодавстві 
держав – учасниць (високих договірних сторін) повинні створюватися від-
повідно до цих принципів, які є критерієм їх законності. до таких принципів 
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належать: 1) базові права і свободи громадянина, виділені в конвенції; 
2) верховенство права і наявність незалежного від влади суду; 3) неухильне 
забезпечення прав людини, які мають стати основним елементом становлен-
ня сучасної державності країн-учасниць [4, c.3].

отже, продовжуючи думку авторів, необхідно сказати про те, що дані 
принципи повинні бути основоположними та керівними на міжнародно-
правовій арені в межах ради Європи, яка в свою чергу повинна забезпечити 
загальне та ефективне їх визнання і безпосереднє додержання.

аналізуючи зміст конвенції, неважко дійти висновку, що її цінність 
і значення полягають не тільки в закріплених у ній основних правах і сво-
бодах, а й у механізмі імплементації цих норм у національні процесуальні 
процедури [4, c.3]. Звісно, констатування даного положення, повинно під-
тверджуватись низкою нормативно-правових актів членів ради Європи, 
відповідно членство яких відкрите для всіх європейських держав, які визна-
ють принцип верховенства права і гарантують основні права людини і сво-
боди для своїх громадян, дані права мають нормативне закріплення на 
державному рівні та систему гарантій з боку держави щодо підтримки даних 
прав і свобод.

Що стосується Європейської соціальної хартії, то це відповідний між-
народний договір, що захищає економічні та соціальні права громадян 
країн, які дали згоду на приєднання до хартії. підписана державами – чле-
нами ради Європи в туреччині 18 жовтня 1961 р. та набула чинності 26 лю-
того 1965 р. дана хартія була прийнята вже після конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод, таким чином, в преамбулі Європейської 
соціальної хартії 1961 р. визначається, що беручи до уваги,що в Європейській 
конвенції про захист прав і основних свобод людини,яка була підписана 
в римі 4 листопада 1950 року, та протоколі до неї, який був підписаний 
у парижі 20 березня 1952 року, держави-члени ради Європи домовилися 
забезпечити своєму населенню громадянські та політичні права і свободи, 
визначені в цих документах, враховуючи, що здійснення соціальних прав 
повинно бути забезпечене без будь-якої дискримінації за ознакою 
раси,кольору шкіри,статі, віросповідання, політичних переконань, націо-
нальної належності чи соціального походження, сповнені рішучості спільно 
зробити все можливе для підвищення життєвого рівня та поліпшення соці-
альної забезпеченості як міського, так і сільського населення шляхом ви-
користання відповідних установ і здійснення відповідних заходів [5, c.1].

отже, з преамбули зрозуміло, що держави-учасники сповнені рішучос-
ті та впевненості щодо необхідності введення положень хартії на міжнарод-
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но-правову арену, як логічне продовження конвенції про захист прав люди-
ни й основоположних свобод 1950 р. у зв’язку з необхідністю захистити 
економічні та соціальні права індивіда. 

Нагляд за виконанням положень даної хартії покладено на Європейський 
комітет з соціальних прав (відповідно до положень Європейської соціальної 
хартії 1961 р.)[6, c.6].

дана хартія в своїх положеннях визначає високі матеріальні стандарти 
життя, що можна досягнути в умовах ефективного функціонування соціально 
спрямованої ринкової економіки, взаємодії державних органів влади, підпри-
ємців та найманих працівників у вирішенні суперечливих питань організації 
сучасних форм виробництва. вона фіксує передбачені для виробників широ-
кі соціальні права (на дотримання високих стандартів охорони праці, відпо-
чинок, страхування на випадок безробіття, пенсійне забезпечення, рівність 
жінок та чоловіків в оплаті однакової праці, законний страйк та інші), вона 
також передбачає взаємні зобов’язання соціальних партнерів.

суспільство, яке пройшло через горнило двох світових воєн, через без-
ліч кривавих локальних конфліктів, пережило жорстокі диктатури дійшло 
висновку, що не може бути миру і злагоди на Землі,не може бути цивілізо-
ваного життя без поваги до людини її прав і свобод.

сучасні загальновизнані стандарти в галузі прав людини є дорогоцінним 
надбанням усіх народів. їх формування стало можливе лише в результаті 
поступового, але неухильного утвердження демократичних ідеалів, проголо-
шення найвищими цінностями суспільства законності, свободи, рівності, 
поваги до особистості [7, c.34].

підбиваючи підсумки, необхідно сказати, що забезпечення і розвиток 
прав людини та основоположних свобод, є необхідною передумовою на-
лежного функціонування інституту міжнародних відносин. їх реалізація, 
гарантії та додержання є невід’ємним компонентом задля існування цих прав 
та свобод. дані правові категорії становлять підвалини справедливості та 
миру в усьому світі, є фундаментом демократизму. основна їх мета – це 
збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є спільним надбан-
ням держав-членів,а також сприяння їхньому економічному та соціальному 
прогресу шляхом, зокрема, захисту та подальшого здійснення прав і осно-
вних свобод людини.
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