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Жуков І. М.1

ОкрЕМІ аСПЕкТИ ЗаСТОСУВаннЯ 
ЄВрОПЕЙСЬкИМ СУДОМ З ПраВ ЛЮДИнИ 

ТИМЧаСОВИХ ЗаХОДІВ

унікальність конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод2 (надалі – Європейська конвенція або конвенція) полягає не лише 
у можливості звернення до Європейського суду з прав людини (надалі – 
ЄсПл або суд) з індивідуальною скаргою, а і у використанні інших ді-
євих елементів контрольного механізму захисту прав людини. так, за-
звичай вирішення справи у ЄсПл вимагає тривалого часу, але інколи як 
до, так і після звернення особи до ЄсПл з індивідуальною скаргою, 
у тому числі до розгляду справи по суті, можуть залишатись обставини 
що зумовлюють звернення до ЄсПл та завдають чи можуть завдати не-
поправної шкоди або значних збитків заявникові. для запобігання таких 
наслідків, ЄсПл у виняткових випадках може вжити тимчасових заходів, 
які є обов’язковими для держави, якої вони стосуються. останнім часом 
актуальність їх застосування пов’язана з необхідністю своєчасного на-
дання медичної допомоги. так, зокрема, нещодавно ЄсПл приймав ряд 
рішеннь про зобов’язання уряду російської Федерації здійснити заходи 
для транспортування Навального на лікування до Німеччини та 
зобов’язання невідкладно забезпечити життєве важливим препаратом 
Spinraza шестимісячну аду кешішянц, яка страждає на спінальну м’язову 
атрофію. у зв’язку з цим можна визначити ряд важливих аспектів за-
стосування таких заходів.

По-перше, треба зауважити, що на відміну від багатьох інших між-
народних документів, зокрема конвенції ооН з морського права3, 
статуту міжнародного суду ооН4, американської конвенції з прав 

1  к.ю.н., доцент, доцент кафедри права Європейського союзу Національного 
юридичного університету імені Ярослава мудрого

2  конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. // URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text 

3  конвенція організації об’єднаних Націй з морського права 1982 р. // URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057#Text 

4  статуту міжнародного суду ооН // URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_010#Text 
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людини1, Європейська конвенція прямо не передбачає можливості за-
стосування попередніх або забезпечувальних заходів. така прогалина 
була усунута практикою Європейської комісії з прав людини, перш ніж 
це питання було включено до її регламенту. Подібне положення потім 
було відображене у регламенту суду до суттєвого реформування контр-
ольного механізму Протоколом № 11. 

Після набуття чинності Протоколу № 11, за яким скасовується 
Європейська комісії з прав людини і ЄсПл стає єдиним органом роз-
гляду справ, механізм застосування попередніх заходів також не був відо-
бражений у тексті Європейської конвенції, хоча знайшов більш чітке 
обґрунтування. так, згідно з положеннями ст. 34 Європейської конвенції 
ЄсПл може приймати індивідуальні заяви від осіб, які вважають себе 
потерпілими від допущеного однією з високих договірних сторін по-
рушення прав, викладених у конвенції або протоколах до неї, а високі 
договірні сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним чином 
ефективному здійсненню цього права. Підкреслюючи важливість 
зобов’язання держав забезпечувати ефективне здійснення права на по-
дання індивідуальні заяви ЄсПл у справі Mamatkoulov і Askarov проти 
Туреччини2 зазначив, що ст. 34 Європейської конвенції є однією з осно-
вних гарантій ефективності системи захисту прав людини. зобов’язання 
держави, не перешкоджати ефективному здійсненню права на індивіду-
альне звернення до ЄсПл, повинно виключати будь-яке втручання 
у право особи подавати скаргу та підтримувати її у суді. для ефективної 
роботи системи індивідуальних скарг, необхідно щоб заявники або по-
тенційні заявники мали можливість вільно спілкуватися з ЄсПл, не 
наражаючись будь-якого тиску з боку влади з метою їх відкликання або 
зміни. у вищезазначеній справі та в інших справах3, ЄсПл підкреслив, 
що «тиск» включає «не тільки прямий примус і відверті акти залякуван-
ня» щодо фактичних або потенційних заявників, членів їх сімей або їх 

1  американської конвенції з прав людини 1969 р. // URL: http://hrlibrary.umn.edu/
russian/instree/Rzoas3con.html 

2  Case of Mamatkulov and Askarov v. Turkey, nо. 46827/99 and 46951/99) // URL: 
MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE (coe.int)

3  Case of Konstantin Markin v. Russia, no. 30078/06 // URL: https://hudoc.echr.coe.
int/rus#{%22itemid%22:[%22001–109868 %22]}; Case Ahmed v. United Kingdom, 
n o .  5 9 7 2 7 / 1 3  / /  U R L :  h t t p s : / / h u d o c . e c h r . c o e . i n t /
rus#{%22appno%22:[%2259727/13 %22],%22documentcollectionid2 %22:[%22GRAND
CHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001–171507 %22]} 
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законних представників, а й «інші неналежні непрямі дії чи контакти», 
спрямовані на те , щоб відмовити заявників або перешкодити їм в за-
стосуванні конвенційних засобів правового захисту. крім того, на думку 
суду зобов’язання, передбачене статтею 34 Європейської конвенції ви-
магає держави не лише утримуватися від чинення тиску на заявників, 
а й від будь-якої дії або бездіяльності, яка може привести до знищення 
або усунення предмета скарги, зробити її безглуздою, та від здійснення 
інших дій, що будуть перешкоджати її розгляду судом та зашкодять ін-
тересам заявників. 

таким чином, хоча можливість застосування тимчасових заходів без-
посередньо не і передбачено Європейською конвенцією, але гарантії 
звернення до ЄсПл з індивідуальною скаргою, відповідно до ст. 34 
конвенції, створюють правову основу їх запровадження через правило 
39 регламенту ЄсПл1.

По-друге, як вже зазначалось, застосування таких виняткових заходів 
здійснюється лише у випадках, коли існує неминучий ризик заподіяння 
серйозної та непоправної шкоди, якщо їх не буде застосовано.

тому ЄсПл, при прийнятті рішення про застосування тимчасових 
заходів, розглядає таке прохання на відповідність трьом критеріям: на-
явність загрози непоправної та тяжкої шкоди; неминучість непоправної 
шкоди, яка загрожує заявнику та доказовість справи. Невідповідність 
цим критеріям передбачає автоматичне відхилення будь-яких прохань 
про прийняття тимчасових заходів, які явно виходять за межі правила 39 
регламенту. 

Як правило, тимчасові заходи застосовуються при обставинах, 
пов’язаних із порушенням положень статей 2 та 3 Європейської конвен-
ції. у цьому контексті суд приймав рішення про вжиття тимчасових 
заходів у тих випадках, коли існував ризик застосування смертної кари2 
або серйозний ризик заподіяння шкоди для здоров’ю ув’язненому3.

Переважна більшість попередніх заходів було прийнято судом у ви-
падках примусової депортації або екстрадиції, коли ЄсПл вимагає від 

1  регламент суду // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_067#Text 
2  Case Nivette v. France, no. 44190/98. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22la

nguageisocode%22:[%22ENG%22] ,%22appno%22:[%2244190/98  %22] , 
%22documen tco l l ec t ion id2  %22 : [%22ADMISSIBILITY%22] ,%22i t em
id%22:[%22001–23082 %22]} 

3  Case of Kotsaftis v. Greece, no. 39780/06 // URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus# 
{%22itemid%22:[%22001–125995 %22]}  
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влади утримуватися від повернення («примусової репатріації») , висилки 
або видачі осіб до будь-якої країни, якщо їх життю загрожуватиме небез-
пека або якщо існує реальний ризик їх катування або нелюдського чи та-
кого, що принижує гідність, поводження або покарання. у цьому випадку 
тимчасові заходи призначені запобігти заподіянню непоправної шкоди 
і збереження самого предмета індивідуальної скарги, поки триває розгляд 
справи особи, яку відповідна держава намагається вислати. так, наприклад, 
ЄсПл застосовував заходи коли існували: ризик переслідування з полі-
тичних, етнічних чи релігійних підстав1, небезпека переслідування за 
ознакою сексуальної орієнтації2, загроза забивання камінням за подружню 
зраду3, загроза каліцтва статевих органів4, ризик сексуальної експлуатації5, 
ризик залишитись без необхідної медичної допомоги6, загроза довічного 
ув’язнення7.

тимчасові заходи також можуть застосовуватися і в тих випадках, 
коли при депортації або екстрадиції існує ризик порушення ст. 6 
конвенції, наприклад у разі відвертої відмови у справедливому розгляді 

1  Case Y. р. and L. P. v. France, nо. 32476/06  // URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#
{%22itemid%22:[%22001–100305 %22]} 

2  Case Affaire M. E. c. Suède (radiation), nо.  71398. URL: https://hudoc.echr.coe.int/
rus#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001–153917 %22]} 

3  Case of Jabari v. Turkey, nо.  40035/98. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22
fulltext%22:[%2240035/98 %22],%22documentcollectionid2 %22:[%22GRANDCHAM
BER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001–58900 %22]} 

4   Case Abraham Lunguli v. Sweden, no. 33692/02. URL: https://hudoc.echr.coe.int/
e n g # { % 2 2 l a n g u a g e i s o c o d e % 2 2 : [ % 2 2 R U S % 2 2 ] , % 2 2 a p p
no%22:[%2233692/02 %22],%22documentcollectionid2 %22:[%22ADMISSIBILITY%2
2],%22itemid%22:[%22001–183963 %22]} 

5   Case м. v. the United Kingdom, no. 16081/08. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre
# { % 2 2 l a n g u a g e i s o c o d e % 2 2 : [ % 2 2 E N G % 2 2 ] , % 2 2 a p p
no%22:[%2216081/08 %22],%22documentcollectionid2 %22:[%22ADMISSIBILITY%2
2],%22itemid%22:[%22001–96462 %22]} 

6  Case of Paposhvili v. Belgium, no. 41738/10. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#
{ % 2 2 l a n g u a g e i s o c o d e % 2 2 : [ % 2 2 E N G % 2 2 ] , % 2 2 a p p
no%22:[%2241738/10 %22],%22documentcollectionid2 %22:[%22GRANDCHAMBER
%22],%22itemid%22:[%22001–169662 %22]} 

7 Case of Babar Ahmad and Others v. the United Kingdom, no. 24027/07, 11949/08, 
36742/08, 66911/09 and 67354/09. URL: https://hudoc. echr. coe. int/fre# 
{%22languageisocode%22: [%22ENG%22],%22appno%22: [%2224027/07%22,%2211
9 4 9 / 0 8 % 2 2 , % 2 2 3 6 7 4 2 / 0 8 % 2 2 , % 2 2 6 6 9 1 1 / 0 9 % 2 2 , % 2 2 6 7 3 5 4 
/09%22],%22documentcollectionid2%22: [%22CHAMBER%22],%22itemid%22: 
[%22001–110267%22]} 



7

судової справи1 або неналежному забезпеченні юридичного представни-
цтва2, та як виключення у випадках, передбачених статтею 8 конвенції, 
коли існує потенційний ризик для особистого чи сімейного життя, осо-
бливо з метою захисту дітей3 або в ситуаціях, пов’язаних з призупинен-
ням виселення вразливих верств населення4. 

По-трете, прохання про прийняття попередніх заходів повинно по-
даватись до ЄсПл якомога швидше у письмовому вигляді в довільній 
формі5. крім того, таке звернення може бути подано навіть за відсутнос-
ті індивідуальної скарги. у цьому випадку звернення заявника повинно 
бути вмотивованим, чітким та повним, з вказівкою про необхідність за-
стосування правила 39 регламенту суду. 

рекомендується відправляти таке прохання факсом на адресу 
секретаріату ЄсПл. до прохання необхідно також додати довіреність 
або пояснення про неможливість її надання, хоча відсутність довіренос-
ті не буде перешкоджати розгляду такого клопотання.

Ще однією особливістю застосування тимчасових заходів є те, що 
вони, як правило, застосовуються до держави-відповідача, але у деяких 
виключних випадках можуть бути направлені судом і на заявника (на-
приклад, Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia) 6.

виходячи з вищевикладеного необхідно констатувати, що ефективний 
захист прав і свобод за допомогою страсбурзького конвенційного меха-

1 Case of Ismoilov and Others v. Russia, no. 2947/06. URL: https://hudoc. echr. 
coe. int/eng# {%22tabview%22: [%22document%22],%22itemid%22: [%22001–
86086%22]} 

2 Case of X v. Croatia, no. 11223/04. URL: https://hudoc. echr. coe. int/eng# 
{%22tabview%22: [%22document%22],%22itemid%22: [%22001–87644%22]} 

3 Case Soares de Melo c. Portugal, no. 72850/14. URL: https://hudoc. 
echr. coe. int/eng# {%22itemid%22: [%22001–160938%22]} 

4 Case of Yordanova and Others v. Bulgaria, no. 25446/06. URL: https://hudoc. 
echr. coe. int/eng# {%22tabview%22: [%22document%22],%22itemid%22: [%22001– 
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нізму можливий не лише шляхом звернення з індивідуальною скаргою 
а й можливістю використання тимчасових заходів, які базується на по-
ложеннях ст. 34 Європейської конвенції, та при застосуванні яких суд 
використовує читки, заздалегідь визначені критерії з обмеженого кола 
матеріально-правових положень конвенції.

Маринів І. І.1

ПрЕЦЕДЕнТна ПракТИка СУДУ ЄС ЩОДО 
нЕДІЙСнОСТІ ПрИВаТнО-ПраВОВИХ 

ПраВОЧИнІВ, ЩО СУПЕрЕЧаТЬ ACQUIS 
COMMUNAUTAIRE

в умовах побудови та розвитку єдиного внутрішнього ринку, 
Європейський союз поставив за ціль гарантування свободи конкуренції 
та попередження недобросовісної діяльності підприємств, що її порушу-
ють. особливе ставлення Європейського союзу до свободи та правил 
конкуренції знайшло своє відображення в лісабонському договорі, який 
відніс дану сферу до виключної компетенції Єс (ст. 3 дФЄс) , що озна-
чає, що тільки союз здійснює законодавче регулювання в цій сфері. 
законодавство держави-члена може як наслідок закріплювати базові 
поняття та заборони, що ґрунтуватимуться на європейському рівні. так, 
наприклад в ст. 6 закону республіки Польща «Про конкуренцію та захист 
прав споживачів» містить положення щодо заборони укладення угод, що 
обмежують конкуренцію, а також заборони зловживання домінуючим 
становищем [1, с. 8]. 

в свою чергу слід зазначити, що попри виключну компетенцію Єс 
в сфері встановлення правил конкуренції – все ж таки існує загроза ви-
никнення суперечливих рішень на національному рівні (національні 
судові органі, антимонопольний комітет) та наднаціональному рівні 
(Європейська комісія) . у зв’язку з чим постає питання який рівень 
вправі визнати приватноправову угоду нікчемною, а також як вирішува-
тиметься ситуація якщо погляди в дійсності правочину національним 
судовим органом та Європейською комісією різняться. 

1  к.ю.н., доцент кафедри права Європейського союзу Національного юридич-
ного університету імені Ярослава мудрого 



9

Показовим в цьому аспекті є справа Case C-547/16 (Gasorba v. 
Repsol) [2], за якою верховний суд іспанії звернувся з преюдиційним 
запитом до суду Єс щодо тлумачення ст. 16 регламенту ради Єс № 1/2003 
від 16 грудня 2002 року щодо виконання правил конкуренції, викладених 
у статтях 101 с та 102 дФес [3]. 

запит було подано в рамках провадження газорба, джосефа ріко гіл 
та антоніо Фералді гозалес (Gasorba SL, Josefa Rico Gil and Antonio 
Ferrándiz González) проти репсол (Repsol Comercial) , що стосувалось 
дійсності довгострокової ексклюзивної угоди про постачання палива між 
операторами станції технічного обслуговування з однієї сторони та на-
фтовою компанією з іншої. 

Передумовою даного преюдиціального запиту стало порушення 
Європейською комісією справи на підставі статті 101 дФес проти 
репсол (Repsol) . Після проведення попередньої оцінки Європейська 
комісія визнала, що довгострокові контракти на ексклюзивні поставки 
палива між сторонами, викликають занепокоєння та сумніви щодо від-
повідності ст. 101 дФЄс, оскільки вони можуть спричинити значний 
ефект викупу роздрібного палива на іспанському ринку. 

Після порушення справи комісією, репсол взяв на себе зобов’язання 
утриматись від укладення довгострокових контрактів про ексклюзивне 
постачання палива. у зв’язку з чим комісія прийняла рішення, що вка-
зані зобов’язання репсол є достатніми та «розсіюють занепокоєння» щодо 
спотворення конкуренції (пункт 2) [4]. 

Після прийняття такого рішення комісією газорба та інші подали 
позов проти репсол в мадридський суд з вимогою компенсації шкоди, 
що виникає внаслідок скасування контракту. їх справу було відхилено, 
у зв’язку з чим була подана апеляція. верховний суд призупинив про-
вадження та звернувся з преюдиційним запитом до суду Єс. 

у своєму першому питанні верховний суд, по суті, запитує, чи слід 
тлумачити ст. 16 регламенту як таку, що забороняє національному суду 
визнати угоду між підприємствами нікчемною (void) на підставі статті 
101 дФЄс в ситуації якщо комісія раніше прийняла зобов’язання щодо 
цієї угоди і воно було позитивним. адже згідно зі ст. 6 та пункт 22 
регламенту № 1/2003, застосування конкурентного законодавства Єс 
базується на системі паралельних повноважень, в яких як комісія, так 
і національні органи з питань конкуренції та національні суди можуть 
застосовувати статті 101 та 102 дФЄс. 
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згідно ст. 15 регламенту, що стосується співпраці з національними 
судами – у провадженнях щодо застосування статті 101 або статті 102 
дФЄс суди держав-членів можуть звернутися до комісії з проханням 
надіслати їм інформацію, яку вона має, або свою думку, з питань, що 
стосуються застосування правил конкуренції Єс. в свою чергу згідно 
ч.1 ст. 16 регламенту під назвою «Єдине застосування законодавства 
про конкуренцію Єс» – якщо національні суди приймають рішення 
щодо угод, рішень або практик, передбачених статтями 101 або 102 
дФЄс, які вже є предметом рішень комісії, вони не можуть приймати 
рішення, що суперечать рішенню, прийнятому комісією. вони також 
повинні уникати прийняття рішень, які суперечать рішенню, яке комісія 
має намір прийняти у справі, яку вона порушила. з цією метою націо-
нальний суд може вирішити, чи необхідно припинити розгляд справи. 
те саме стосується органів з питань конкуренції держав-членів які 
також не можуть приймати рішень, що суперечать рішенню комісії (ч. 
2 ст. 16 регламенту) . 

в даній справі суд Єс зазначив, що статтю 16 регламенту щодо 
імплементації правил конкуренції, викладених у статтях 101 та 102 
дФЄс, слід тлумачити як таку, що означає, що рішення щодо зобов’язань 
стосовно певних угод між підприємствами, ухвалене Європейською 
комісією – не перешкоджає національним судам оцінювати, чи відпо-
відають ці угоди правилам конкуренції і, якщо необхідно, оголошувати 
їх нікчемними (void) на підставі невідповідності ст. 101 дФЄс 
(пункт 30) [2].

Фактично суд Єс створив прецедент щодо можливості перегляду 
позитивного рішення Європейської комісії, за умов існування на націо-
нальному рівні сумнівів щодо дотримання правил конкуренції. в той же 
час, навряд чи існує протилежна можливість у національних судових 
органів, визнати угоду дійсною, де рішення комісії є негативним, а пра-
вочин визнається таким, що порушує правила конкуренції. тут уже по-
винно строго діяти правило ст. 16 регламенту ради, за яким національні 
органи не можуть приймати рішень, що суперечать рішенню комісії. 
Позиція суду Єс є проявом високих стандартів у гарантуванні та захис-
ту правил конкуренції, оскільки в умовах коли союзний рівень приходить 
до висновку щодо «розсіяння занепокоєнь» щодо спотворення конкурен-
ції, національний – виступає другим рівнем захисту конкурентного за-
конодавства. 
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Чевичалова Ж. В.1

ЄВрОПЕЙСЬкИЙ СОЮЗ І СВОБОДа ДУМкИ, 
СОВІСТІ Та рЕЛІГІї. ОкрЕМІ ПИТаннЯ

відсутність до недавнього часу широкої практики Європейської комі-
сії з прав людини (далі – комісія) і Європейського суду з прав людини 
(далі – суд) ускладнила тлумачення ключових понять і свобод, що гаран-
товані конвенцією. у значній кількості скарг конвенційний орган доходив 
висновку, що питання, підняті у скаргах, швидше за все, потрібно було 
розглядати крізь призму або ст. 10, адже вони стосувалися свободи вира-
ження поглядів, або підпадали під межі ст. 11 конвенції, яка гарантує 
свободу мирних зібрань та об’єднань. водночас цінності, що захищають-
ся ст. 9 конвенції, є спорідненими із передбаченою у ст. 8 вимогою поваги 
до приватного життя. також вона має тісний зв’язок із правом батьків за-
безпечувати такі освіту і навчання, які відповідають їхнім релігійним 

1  кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного приватного права і 
порівняльного правознавства  Національного юридичного університету імені Яро-
слава мудрого
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і світоглядним переконанням, що гарантується ст. 2 Першого протоколу 
до конвенції [1, с. 18].

останніми роками кількість звернень, що пов’язані з вирішенням 
питань значення і меж, передбачених ст. 9 конвенції, до суду зросла, як 
наслідок збільшилася кількість ключових справ, рішення у яких акцен-
тували увагу на тому важливому місці, що посідають релігійні і філо-
софські переконання в спільноті Європи, та непохитності засад толерант-
ності.

згадаємо формулювання самої норми ст. 9 конвенції.
1. кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право 

включає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також сво-
боду сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, 
навчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних 
обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і при-
ватно.

2. свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише 
таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демокра-
тичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони пу-
блічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших 
осіб.

традиційно для конвенції стаття не містить визначення ані таких 
ключових понять, як «свобода думки», «совість», «релігія», ані хоча 
б приблизного переліку поглядів або критеріїв, які б чітко окреслювали 
межі дії ст. 9. Не вперше наголосимо на тому, що право на свободу дум-
ки, совісті і релігії є одним із фундаментальних прав людини. водночас 
існує досить широкий спектр проблем, пов’язаних із зазначеною свобо-
дою. серед таких проблем можемо згадати і пряму дискримінацію та 
переслідування на підстві певних переконань, і зловживання відповідною 
свободою, що призводять до порушення прав осіб, які не поділяють ті 
чи інші погляди. у межах цієї статті вважаємо за доцільне навести по-
зицію Європейського союзу (далі – Єс) щодо ставлення до розглядува-
них проблем і шляхів ефективного їх вирішення. Як суб’єкт міжнарод-
ного права й одна з найвпливовіших міжнародних організацій, засно-
ваних на цінностях поваги людської гідності, свободи, рівності 
й дотримання прав людини (ст. 2 договору про Європейський союз (далі 
дЄс) ) , Єс виступає за їх реальний захист, що потребує розроблення 
конкретних правових інструментів [2, с. 173]. розроблення й застосуван-
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ня таких інструментів лежать у двох площинах: правовій та політико-
дипломатичній. окрім дЄс, документом, який встановлює, що однією 
з цінностей, на яких засновано Єс, є Хартія Європейського союзу про 
основоположні права, в ст. 10 якої закріплено свободу думки, совісті 
і релігії. обидва документи є актами прямої дії, з чого випливає наді-
лення правосуб’єктністю осіб у межах їхньої юрисдикції. Названими 
документами не обмежується правотворчість Єс у питаннях захисту прав 
і свобод, окрім того, держави – члени Єс є учасниками конвенції. отже, 
як внутрішню свою діяльність, так і діяльність на міжнародній арені Єс 
здійснює виходячи з принципів, що покладені в основу його створення. 
саме зовнішньополітичний аспект діяльності Єс, спрямованої на захист 
прав, що є предметом нашої статті, відображений у керівних принципах 
Європейського союзу зі сприяння і захисту свободіи релігії або пере-
конань від 24 червня 2013 р. (далі – Принципи) [3]. розроблення 
Принципів здійснювалося з метою забезпечення посадових осіб Єс 
практичним керівництвом у разі необхідної участі у запобіганні посягань 
на свободу совісті і релігії та ефективного реагування на посягання та-
кого роду. Принципи передбачають низку інструментів, за допомогою 
яких Єс у своїй зовнішньополітичній діяльності безпосередньо може 
здійснювати захист свободи совісті і релігії. Набір інструментів містить 
у собі як ті, що спрямовані на досягнення превентивної мети, так і ті, що 
використовуються для реагування на вже вчинене правопорушення. 
також застосування зазначених інструментів може мати і тактичний, 
і стратегічний характер, що сприяє стабільному розвитку захисту свобо-
ди совісті і релігії. 

до таких інструментів насамперед належать моніторинг, оцінка і під-
готовка звітності. у межах цього інструменту виконуються інформацій-
на й аналітична функції, які дають змогу виявляти тенденції в галузі 
дотримання права на свободу совісті і релігії та прогнозувати імовірні 
порушення такого права в майбутньому. 

Наступними інструментами в розпорядженні Єс є демарші та пу-
блічна дипломатія. їх використання під час здійснення контактів на ви-
сокому рівні спрямоване як на запобігання, так і у відповідь на серйозні 
порушення права на свободу совісті і релігії. 

Під час використання такого інструменту, як політичні діалогі Єс 
сприятиме приєднанню держав і регіональних організацій до міжнарод-
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них заходів захисту свободи совісті і релігії, передусім тих, які пропонує 
ооН. серед іншого в ході таких діалогів Єс підтримує розвиток співп-
раці й координацію зусиль щодо поширення свободи совісті і релігії.

Поставленої у Принципах мети Єс досягає також завдяки такому 
інструменту, як візити до Єс та держав-членів. Під час відвідувань тре-
тіх країн інститути Єс і держави-члени повинні бути повною мірою 
ознайомлені із ситуацією щодо свободи релігії або переконань.

Не менш важливими є такі засоби, як сприяння свободі релігії або 
переконань на багатосторонніх форумах та навчання співробітників на 
місцях і у штаб-квартирах тощо.

одним із найефективніших засобів, на наш погляд, є використання 
зовнішніх фінансових інструментів, що характеризується широким 
спектром дії. використовуючи цей інструмент, Єс дотримується таких 
основних напрямків, як фінансування різноманітних правозахисних 
ініціатив і надання допомоги особам, що безпосередньо знаходяться 
під загрозою.

Як приклад застосування зазначеного інструменту можна навести дії 
Єс стосовно справи асії бібі. стислий виклад фабули такий: асія – хрис-
тиянка, яка мешкає в Пакистані. у 2009 р. асія працювала на фермі біля 
лахору, де виник конфлікт через те, що вона випила води з «мусульман-
ської» криницею, у наслідок цього асію було звинувачено в богохульстві 
та заарештовано. у 2010 р. суд визнав її винною і засудив до смертної 
кари. у 2014 р. високий суд міста лахор залишив вирок без змін. 
у 2016 р. справа дійшла до верховного суду Пакистану. розгляд супро-
воджувався заворушеннями в країні, справа привернула увагу світового 
співтовариства. саме тут слід звернутися до зв’язків Пакистану з Єс 
і внеску останнього у вирішення зазначеної справи. 

між Європейським союзом і Пакистаном встановлено торговельні 
відносини, і Пакистан користувався значними преференціями в рамках 
«загальної системи преференцій Плюс» (Generalised Scheme of Preferences 
Plus / GSP Plus) , призначеної для найбільш уразливих країн із низьким 
рівнем доходу [4].

спеціальний посланник Єс під час свого візиту до Пакистану на 
початку 2018 р. заявив, що оновлення торговельного статусу GSP Plus 
для Пакитану буде залежати, зокрема, від результату вирішення справи 
асії бібі. Подібну заяву можна було б уважати наміром застосувати зо-
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внішньо-фінансовий інструмент, як це передбачено в «керівних прин-
ципах».

отже, заява пролунала, Пакистану було висунуто низку умов, 
пов’язаних з усуненням порушень прав людини, включаючи право на 
свободу совісті і релігії. чи виявилися зусилля Єс вирішальним фактором 
для винесення верховним судом Пакистану виправдувального вироку 
асії у жовтні 2018 р., сказати важко, однак застосування зовнішніх фі-
нансових інструментів, спрямоване на захист права на свободу совісті 
і релігії, є очевидним [5, с. 107]. 

На підставі наведеного, вбачається за доцільне зробити низку висно-
вків. Перш з все ес виокремлює проблемні питання у сфері захисту 
свободи совісті і релігії як такі, що заслуговують на особливу увагу, 
і докладає зусиль для їх вирішення не лише у своїх межах, а й у зовніш-
ньополітичних зносинах та ініціативах. окрім того, для Єс проблема 
порушення права на свободу релігії або переконань є взаємопов’язаною 
зі свободою вираження поглядів, свободою зібрань та об’єднання. Не 
залишаються без уваги і питання боротьби з різного роду дискримінаці-
єю. стосовно зовнішньополітичної позиції з окреслених проблемних 
питань Єс в основному використовує широкий спектр дипломатичних 
інструментів, серед яких фінансові займають не останнє місце.
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Гайдамака В. О.1

ЄВрОПЕЙСЬка СОЦІаЛЬна МОДЕЛЬ:  
СУЧаСнИЙ СТан рОЗВИТкУ

держави-члени Єс відрізняється одна від одної за своїми моделями 
соціальної політики країн-членів Єс. Про різноманіття таких моделей 
було сказано багато, однак, чи можливо говорити про можливість ство-
рення єдиної, спільної для всіх європейських держав соціальну модель? 
На нашу думку, відповідь на це запитання – ні, принаймні на сьогодні та 
найближчу перспективу. для кращого розуміння ситуації слід звернути-
ся до тлумачення такого складного феномену як Європейська соціальна 
модель. 

дослідженням питання становлення Європейської соціальної моде-
лі серед вітчизняних науковців займалися вітте л., Яковюк і. в., 
дериглазова л. в., топішко Н. П., ткач о. і., сіденко с. в., семигіна т. в., 
слюсаренко к. в., садовенко м. м. чалюк ю. о. варто наголосити, що 
єдиного загальновизнаного визначення даного явища на сьогодні не іс-
нує. зазвичай, під Європейською соціальною моделлю прийнято розу-
міти спільні дії держави і громадянського суспільства, спрямовані на те, 
щоб для всіх громадян забезпечувалось задоволення основних матері-
альних потреб, участь у житті суспільства, посилення соціальної згур-
тованості [1, c. 116]. 

Європейський парламент у одному зі своїх документів зазначив, що 
«Європейська соціальна модель – це перш за все питання цінностей. 
Незалежно від того, яку європейську соціальну систему ми досліджуємо, 
знаходяться спільні цінності, які стосуються рівності, недискримінації, 
солідарності і перерозподілу як основоположні, разом із загальними, 
безкоштовним або дешевим доступом до освіти та охороною здоров’я, 
а також іншими різноманітними державними послугами як право грома-
дянина і як необхідна умова, аби створити основу для успішної сучасної 
економіки та справедливого суспільства. саме в цьому відношенні наша 
європейська модель відрізняється від моделі сШа. соціальна політика 
(включаючи соціальний захист, охорону здоров’я, освіту та послуги із 

1  аспірантка кафедри права Європейського союзу Національного юридичного 
університету імені Ярослава мудрого



17

догляду) широко розроблена в Єс, що свідчить про стійку прихильність 
до соціальної згуртованості» [2, с. 14]. 

обговорюючи Європейську соціальну модель, варто виділити її ба-
зові елементи, а саме: економічну політику, політику зайнятості, соці-
альну політику системи соціального захисту та фіскальну політику; 
освітню політику [1, c. 116].

аналіз Європейської соціальної моделі свідчить як про спільність 
дій держав-членів Єс у сфері соціальної політики, так і збереження на-
ціональних відмінностей. лісабонський договір 2007 р. розмежовує 
компетенції інститутів Єс та національних урядів, зберігаючи основну 
відповідальність за виконання соціальних зобов’язань за національними 
урядами. однак, у той же час відносить соціальну політику до сфери 
спільної компетенції інститутів Єс та національних урядів. 

деякі сфери соціальної політики координуються інститутами Єс та 
національними урядами, створюючи можливість обліку трудового стажу 
і виконання соціальних зобов’язань для «мобільних європейців», які 
працюють і живуть в різних країнах Єс. деякі сфери соціального за-
хисту знаходяться у виключній компетенції національних органів влади: 
це соціальна і медична допомога, пенсійне забезпечення, забезпечення 
людей з професійними захворюваннями, учасників збройних конфліктів, 
соціальні права цивільних службовців. крім того, лісабонський договір 
акцентує увагу на тому, що загальноєвропейська наднаціональна за сво-
їм характером система соціального захисту створюватися не буде [3, 
с. 29].

На підтримку даної точки зору виступають слюсаренко к. в. та 
садовенко м. м., вважаючи, що використання поняття «європейська 
соціальна модель» є не зовсім коректним, оскільки в системі економіч-
ного управління Євросоюзу деякі питання політики вирішуються на 
національному рівні, а інші на рівні Єс. вирішення більшості проблем 
у сфері зайнятості, працевлаштування та реформування соціальної по-
літики здійснюється на рівні держав-членів Єс, а не на рівні Євросоюзу. 
тому насправді існують різні європейські соціальні моделі, з різними 
особливостями й різною ефективністю.

Попри те, що між членами Єс існують розбіжності як у баченні 
сутності, мети та напрямків соціальної політики, так і її змісту, пере-
важна більшість з них (окрім великобританії та ірландії) декларують 
прагнення змінити національні соціальні моделі відповідно до моделі, 
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яка отримала назву Європейська соціальна модель. таким чином, декла-
руючи Єдину соціальну модель, європейські уряди мали на меті досягти 
суттєвого покращення добробуту і підвищення рівня економічного роз-
витку союзу загалом і кожної держави-члена зокрема, сприяння зайня-
тості, поліпшення умов життя і праці, підтримка високого рівня соціаль-
ної захищеності, високого рівня освіти та соціальний діалог [4, c. 83].

Незалежно від відмінностей у моделях соціальної політики, члени 
Європейського союзу спільні у тому, що розвивають свою економіку 
у напрямку забезпечення високого рівня зайнятості, забезпечення висо-
кого рівня соціального захисту, гарної освіти і якості здоров’я, подолан-
ня бідності й нерівності.

в європейських країнах не існує єдиної європейської соціальної мо-
делі в сенсі рішень або створення соціальної політики. системи соціаль-
ного забезпечення держав-членів характеризуються різноманітністю. 
оскільки спільна компетенція союзу у сфері соціальної політики відсутня 
(вона залишається в компетенції держав-членів) і союз суттєво розширив-
ся з перших 6 до нинішніх 27 держав, різноманітність рішень або моделей 
соціальної політики різко зросла за 50 років європейської інтеграції.

концепцію Європейської соціальної моделі можна трактувати як: 
1) загальне ядро національних соціальних держав; 2) європейську со-
ціальну політику; 3) інтерналізацію європейської політики та стратегій 
(не тільки соціальних) національними економіками; 4) спільну (європей-
ську та національну) відповідь на виклики майбутнього.

існування спільної для всіх країн-членів Єс Європейської соціальної 
моделі вдається за неможливе. Причиною цьому різний економічний 
рівень цих країн, їх можливості у соціальному забезпеченні тих верств 
населення, які цього найбільше потребують (різний рівень витрат на со-
ціальну сферу) . Прикладом може слугувати сучасне становище у світі 
пов’язане із пандемією. коли з’явилося дещо незвідане, що загрожує 
найбільшій цінності у соціальній та правовій державі – людині, її 
здоров’ю, життю, нормальній життєдіяльності. зараз вже не йдеться мова 
про гідний рівень життя людини, а ставиться під загрозу саме питання 
існування людини. кожна країна-член Єс взяла на себе обов’язок від-
найти найбільш ефективні механізми та способи боротьби із пандемією, 
багато країн закрили свої кордони, так як держави знаходяться на різно-
му рівні у можливостях соціального забезпечення, на різному рівні роз-
витку медичного обслуговування і саме головне перебувають у різному 
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економічному/фінансовому становищі. деякі країни просто не мають 
змоги продовжувати карантинні заходи через економічну кризу, хоча 
і стан захворюваності вимагає саме таких механізмів захисту населення. 

Якщо ж говорити про нашу країну, то соціальну політику україни 
важко віднести до будь-якої з існуючих моделей. однак, з огляду на єв-
ропейський вибір україни, моделлю соціальної політики нашої держави 
має стати побудова моделі соціально орієнтованої економіки, в основі 
якої мають бути покладені високі стандарти рівня життя людей, які мак-
симально повно враховують соціальні потреби та надають гарантії спо-
живачам соціальних послуг [4, c. 85].
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ЕкОнОМІЧна БЕЗПЕка В СТрУкТУрІ 
наЦІОнаЛЬнОї БЕЗПЕкИ ДЕрЖаВИ: ПрОБЛЕМа 

ВИЗнаЧЕннЯ ПОнЯТТЯ Та ЗМІСТУ

стрімка інтеграція національної економіки україни в світову поро-
джує велику кількість різного роду наслідків. крім позитивних аспектів, 
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такі інтеграційні процеси виявляють факти недостатнього рівня право-
вого забезпечення зазначеної сфери як на рівні міжнародного, так і на-
ціонального права. На сьогоднішній день існує необхідність перегляду 
наявних в юридичній науці підходів до оцінки її ефективності, конку-
рентоспроможності та стану захищеності. окремими авторами пропо-
нується розглядати економічну безпеку країни саме через призму стану 
захищеності економіки [1, с. 28].

Першочерговою проблемою при вивченні питання економічної без-
пеки є відсутність єдиного наукового підходу до визначення поняття 
«економічна безпека». При цьому, вчені сходяться на думці, що зазна-
чене поняття тісно пов’язане з такою категорією як національна безпека. 
безсумнівно, ці два поняття співвідносяться між собою як система та 
елемент системи, тобто економічна безпека – частина національної без-
пеки держави. відповідно, обидві категорії мають безпосередній вплив 
одна на одну.

в юридичній літературі вже давно точаться дискусії щодо трактуван-
ня поняття «економічна безпека», тому прийнятного визначення поки що 
не існує. автор погоджується з думкою вченого о. михайленка, який 
пояснює труднощі з науковим обґрунтуванням єдиного правильного ви-
значення наступним чином: «економічна безпека знаходиться на стику 
економіки та безпеки і, як будь-яке міждисциплінарне поняття, залежить 
від ступеню розробленості їх наукового апарату. тому дослідження сен-
су та змісту даного поняття може слідувати лиш за усвідомленням кате-
горій двох базових дисциплін» [2, c. 119–127].

з огляду на це, пропонуємо почати з розгляду визначення поняття 
національної безпеки. відповідно до закону україни «Про національну 
безпеку україни» зазначена категорія визначається як стан захищеності 
державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного 
конституційного ладу та інших національних інтересів україни від ре-
альних та потенційних загроз [3]. На нашу думку, дане визначення не 
повно розкриває зміст поняття «національна безпека». виникають пи-
тання: який саме цей стан? Який ступінь захищеності необхідний для 
підтримання національної безпеки? отже, визначення поняття «націо-
нальна безпека» вимагає уточнень та конкретизації задля подальшого 
визначення такої категорії як «економічна безпека».

На нашу думку, розкриття поняття «національної безпеки» через 
терміни «захищеність», «захищати» істотно звужує її сенс та поставлені 
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перед нею завдання. відповідно до академічного тлумачного словника 
української мови, захищати – означає обороняти, охороняти кого-, що-
небудь від нападу, замаху, удару, оберігати, загороджувати [4]. в такому 
вигляді поняття «національна безпека» втрачає левову частку своїх 
важливих властивостей та функцій, таких як зниження, послаблення, 
усунення та попередження загроз. 

з огляду на вищезазначене, на нашу думку, має сенс звернення до 
визначення, яке надали в. серебрянніков та о. Хлоп’єв: «безпека є ді-
яльність людей, суспільства, держави, світового співтовариства народів 
по виявленню (вивченню) , попередженню, послабленню, усуненню 
(ліквідації) і відбиттю небезпек та загроз, здатних знищити їх, позбави-
ти фундаментальних матеріальних та духовних цінностей, нанести не-
прийнятну (недопустиму об’єктивно та суб’єктивно) шкоду, закрити шлях 
до виживання та розвитку» [5; c. 16].

Постає цілком логічне питання про місце економіки та економічної 
безпеки в структурі національної безпеки? в. акімов та а. гиске вислов-
люються наступним чином щодо цього: «…оскільки економіка являє собою 
одну з життєво важливих сторін діяльності суспільства, держави і осо-
бистості, то поняття національної безпеки немислиме без оцінки життєз-
датності економіки, її міцності при можливих внутрішніх та зовнішніх 
загрозах. тому комплексний розгляд концепції національної безпеки слід 
починати саме з економіки, адже економічні умови, наскільки б сильно на 
них не впливали політичні відносини, є вирішальними й утворюють ту 
червону лінію, яка пронизує весь розвиток суспільства» [6, c. 3]. Насправді, 
без нормально функціонуючої економіки неможливе гідне існування со-
ціальної, політичної, військової, екологічної, інформаційної та інших сфер. 
можемо зробити проміжний висновок, що економічна безпека – одна із 
основ забезпечення національної безпеки та її структурних елементів. 

Що ж до визначення поняття «економічна безпека», як ми зазначали 
раніше, сучасній науковій літературі відома велика кількість різних її 
тлумачень. розглянемо деякі з них. 

л. абалкін, в. медвєдєв та інші визначають економічну безпеку як 
сукупність умов, які захищають господарство країни від різного роду 
загроз та забезпечують стійкий безкризовий розвиток економіки [7; с. 56].

а. Прохоровський, в. сенчагов, а. татаркін та інші пов’язують еко-
номічну безпеку з таким станом економіки країни, при якому можливий 
захист її життєво важливих інтересів [7; с. 56].
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о. р. рахімов розглядає економічну безпеку як певне економічне благо, 
трактуючи це поняття наступним чином: економічна безпека постає як 
благо, яке надається на платній або безоплатній основі різним суб’єктам 
економіки, починаючи з особистої безпеки і закінчуючи безпекою держа-
ви в цілому. такий підхід надає уточнення змісту економічних відносин 
щодо забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльнос-
ті. вони постають як відносини, які прямо пов’язані з виробництвом 
суспільних, змішаних або приватних благ, які забезпечують економічну 
безпеку на різних рівнях господарської діяльності. [7; с. 56]

л. с. Шевченко, о. а. гриценко, с. м. макуха та інші розглядають 
економічну безпеку як найважливішу якісну характеристику економічної 
системи, що визначає здатність підтримувати послідовну реалізацію на-
ціонально-державних інтересів, стійку дієздатність господарських 
суб’єктів, нормальні умови життєдіяльності населення. [8; с. 11]

зазначимо, що жодне із вищезазначених трактувань не можна на-
звати універсальним, але, в той же час, кожне з них є вірним та має під 
собою наукове підґрунтя. кожне з наведених визначень акцентує увагу 
на окремих аспектах зазначеної категорії, внаслідок чого виникає ряд 
близьких, але не тотожних підходів до трактування поняття «економічна 
безпека».

Підбиваючи підсумки, наголошуємо на тому, що питання визначення 
економічної безпеки потребує подальших теоретичних досліджень, має 
важливе значення для подальшого сталого розвитку держави та підтри-
мання її національної безпеки. При цьому, ми не можемо повністю по-
годитися з поширеною думкою, що «відсутність чіткого законодавчого 
визначення поняття економічної безпеки породжує невизначеність у діях 
державного управлінського апарату і призводить до помилок у форму-
ванні програм економічного розвитку як україни в цілому, так і її регіо-
нів» [9, с. 21]. вважаємо, що зазначені помилки у здійсненні економічної 
політики зумовлені не тільки недоліками термінологічного апарату ві-
тчизняного законодавства, а в тому числі, корисливими інтересами на 
різних рівнях влади. тому, вважаємо, що вирішення цього питання мож-
ливе не тільки шляхом виправлення термінологічних помилок та про-
галин у законодавстві: існує мотивована необхідність прийняття таких 
правових положень, які б максимально унеможливлювали різного роду 
махінації в економічній сфері та посилювали нагляд зі сторони уповно-
важених на це правоохоронних органів.
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Косінова Д. С.1

кОнЦЕПЦІЯ СВОБОДИ рОЗСУДУ У ПракТИЦІ 
ЄВрОПЕЙСЬкОГО СУДУ З ПраВ ЛЮДИнИ

На основі конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 р. (далі – конвенція) був створений особливий механізм захисту прав 
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людини, центральним ланцюгом якого є Європейський суд з прав людини 
(ЄсПл) . згідно зі ст. 32 конвенції юрисдикція ЄсПл «поширюється на 
всі питання тлумачення і застосування конвенції…» [1]. суд протягом 
своєї діяльності виробив специфічні принципи тлумачення ЄкПл, одним 
з них є принцип свободи розсуду держави. розроблена і активно вживана 
в практиці ЄсПл концепція свободи розсуду держав є безпосереднім на-
слідком субсидіарного характеру системи захисту прав людини, створеної 
конвенцією. На сьогоднішній день вченими-міжнародниками особливу 
увагу приділено питанню про використання даної концепції, як принципу 
тлумачення ЄсПл, відповідно до положень конвенції.

власне сам ЄсПл висловив думку, згідно з якою «договірні держави 
користуються певною свободою розсуду для визначення того, наскільки 
відмінності між в іншому схожими ситуаціями виправдовують різне 
ставлення з боку держави. об’єм свободи розсуду залежить від обставин, 
сфери застосування і контексту; наявність або відсутність спільного зна-
менника між державами може також служити доречним чинником» [2,3]. 
тобто, згідно з доктриною свободи розсуду, держави – високі договірні 
сторони конвенції, – можуть самостійно визначати найбільш адекватні 
і відповідні для цієї країни і суспільства способи і засоби виконання 
своїх міжнародно-правових зобов’язань за конвенцією. Положення 
конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, закріплю-
ючи права і свободи, одночасно передбачають можливість відступу 
держави від своїх зобов’язань, якщо такий відступ потрібний в демокра-
тичному суспільстві. Якраз оцінку цієї необхідності Європейський суд 
довіряє державі, оскільки «завдяки безпосередньому і постійному кон-
такту з рушійними силами своєї країни органи державної влади кожної 
держави можуть свідомо легше і точніше судити про необхідність того 
або іншого обмеження, ніж наднаціональний судовий орган» [2].

Європейський суд з прав людини здійснює контроль за результатом 
такого виконання зобов’язань державами і при цьому встановлює у сво-
їй практиці чинники, що впливають на об’єми свободи розсуду. 
традиційно суд визнавав досить широкі дискреційні повноваження 
держав-учасниць в ситуаціях, що стосуються оцінки загрози національ-
ній безпеці вибору заходів для боротьби з нею, а також у разі відсутнос-
ті загальноєвропейського консенсусу з якого-небудь питання. 

розглянемо негативні та позитивні сторони даної концепції, які до-
зволяють значною мірою оцінити її. Перший аргумент на захист концеп-
ції свободи розсуду полягає в тому, що даний механізм є засобом для 
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просування демократичних принципів і досягнення балансу міжнародних 
і національних інтересів. до уваги Європейським судом з прав людини 
приймаються культурні та релігійні відмінності в європейських країнах, 
які склалися в процесі історичного формування суспільства в кожній 
окремій державі.

На нашу думку доктрина свободи розсуду є «живим» принципом, 
оскільки суд кожним своїм рішенням, в якому його використовує, про-
довжує формування системи критеріїв задля його правильного застосу-
вання. саме розуміння «живого» принципу вбачається не у можливості 
його практичного застосування, а в постійному перетворенні об’єму. 
такий механізм допомагає концепції залишатися актуальною у час змін.

з іншого боку, концепція зазнає значної критики зі сторони науковців. 
серед основних аргументів проти можна виділити наступні: а) принци-
пу свободи розсуду бракує узгодженості і передбачуваності, що погрожує 
законності конвенційного режиму і веде до непередбачуваних результа-
тів, породжує його довільне використання залежно від права, що захи-
щається. так, дін Шпільман (DeanSpielman) , який з 2016 року є суддею 
суду Єс загальної юрисдикції характеризує принцип наступним чином: 
«він став слизьким і невловимим як вугор» [4, с. 28]; б) принцип свобо-
ди розсуду йде в розріз з концепцією універсальності прав людини. його 
використання може серйозно загрожувати авторитету міжнародного 
правозастосування прав людини, яке повинне долати національну по-
літику; в) риторика підтримки національної свободи розсуду і відсутність 
відповідної уваги до універсальних цінностей і стандартів може піді-
рвати довіру до міжнародного органу, і, тим самим, породити практику 
подвійних стандартів, що в результаті може призвести до протидії на-
ціональних інститутів зовнішньому погляду в цілому.

отож, критика зводитися до того, що цей інструмент йде в розріз 
з концепцією універсальності прав людини, а отже сприймається як 
механізм подвійних стандартів, підриваючи авторитет міжнародних ін-
станцій. більшість учених сходяться на тому, що використання концепції 
«свободи розсуду» досить непередбачувана і носить неоднозначний ха-
рактер. Ф. де лондрас і к. дегтярева доводять, що цей феномен викликає 
істотні нарікання з точки зору конституціоналізму, як мінімум через 
потенційні загрози, які він несе для гармонізації права, а також сумнівної 
методологічної бази [5].

однак, на нашу думку, концепція свободи розсуду є одним з найбільш 
вдалих інструментів у системі Європейського правосуддя. відповідно до 
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неї конвенційні права вплетені в мережу місцевих законів і практики, та 
національні органи можуть самостійно оцінити відповідні стандарти 
прав, гарантованих ЄкПл, з урахуванням конкретних обставин і інших 
чинників. даний принцип має динамічний характер, що зумовлює його 
постійний розвиток та пристосування до нових умов. 
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Муравйова С. В.1

наДнаЦІОнаЛЬнІ Та/ЧИ наЦІОнаЛЬнІ 
ІнТЕрЕСИ: ЩО ЗаХИЩаЄ ГЛОБаЛЬна 
СТраТЕГІЯ ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ  

ІЗ ЗОВнІШнЬОї ПОЛІТИкИ Та ПОЛІТИкИ 
БЕЗПЕкИ?

Європейський союз – це унікальна організація влади, аналогів якої 
не знає історія людства. за майже сімдесят років об’єднавчого процесу 
Європейські співтовариства/Європейський союз перетворився з між-
народної організації на інтеграційне об’єднання, в правовій природі 
якого можна віднайти елементи як міжнародної організації, так і конфе-
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дералізму та федералізму [2]. в межах інституційного виміру наднаціо-
нально-міжурядовий дуалізм сьогодні визначається комбінацією надна-
ціональних та міжурядових засад Єс [1]. 

Практика делегування національними урядами інститутам Євро-
пейського союзу права реалізації значної частки своїх суверенних прав 
і повноважень створило ситуацію, коли не лише у пересічних громадян 
союзу, але й політиків і науковців виникає питання: кому сьогодні насправді 
належить суверенітет? кого представляє Єс? чиї інтереси він захищає? На 
ці, як і на низку інших не менш важливих питань, на сьогодні не завжди лег-
ко дати однозначну відповідь, адже кінцева мета створення Європейського 
союзу нормативно не визначена; попри те, що до виключної компетенції Єс 
передано багато сфер правового регулювання, питання про розмежування 
відповідальності між державами-членами і Єс за забезпечення безпеки 
у різних сферах (політичній, економічній, соціальній, енергетичній, продо-
вольчій, інформаційній та ін.) залишається доволі розмитим.

дуалізм у сприйнятті загроз безпеки проходить червоною ниткою як 
через політику держав-членів, так і позицію брюссельської бюрократії. 
йдеться про поділ держав на дві групи. до першої групи на лежать ті 
держави-члени (зазвичай це держави-євроскептики) , які вважають, що 
національні інтереси мають безумовний пріоритет над наднаціональни-
ми інтересами, внаслідок чого саме на державу як виразника національ-
них інтересів покладається завдання щодо їх забезпечення. до другої 
групи належать держави і їх більшість, які наполягають на досягненні 
розумного балансу між забезпеченням національних і реалізацію надна-
ціональних інтересів, адже без цього факт створення Європейського 
союзу, поглиблення інтеграції втрачає будь-який сенс.

отримати відповідь на питання про співвідношення національних 
і наднаціональних інтересів в Європейському союзі можна шляхом 
аналізу еволюції стратегій Єс з питань зовнішньої політики і політики 
безпеки та пов’язаних з ними документів1.

1  для держав-членів Європейського союзу іноземні інвестиції мають важливе 
значення. вартість активів інвесторів з-за меж Єс на кінець 2017 р. склала 6,5 трлн 
євро, забезпечуючи при цьому 16 млн робочих місць. разом з тим в окремих випад-
ках інвестиції можуть завдавати шкоди безпеці як окремих держав-членів, так і Єс 
в цілому. справа в тому, що за 10 років вартість активів, контрольованих організаці-
ями з-за меж Єс, збільшилася в 10 разів. особливо швидко зростає частка інвестицій, 
що надходять з індії та китаю, зокрема з державного сектору економіки цих та інших 
країн. особливу небезпеку становлять інвестиції, які спрямовані на поглинання 
унікальних постачальників технологій інвестором з-за меж Єс. тому метою захисту 
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глобальна стратегія Єс «спільне бачення, єдиний підхід: сильна 
Європа» [4] була представлена на саміті Європейської ради 28 червня 
2016 р. (через тиждень після голосування за Brexit) . Попри збереження 
відмінностей у зовнішньополітичних інтересах держав-членів глобальна 
стратегія відображає спільне бачення перспектив розвитку інтеграційних 
процесів у сферах зовнішньої політики і політики безпеки Єс і є першим 
документом такого роду з моменту прийняття Європейської стратегії 
безпеки «безпечна Європа в кращому світі» (2003 р.) [3, C. 3]. 

глобальна стратегія порівняно з Європейською стратегією безпеки 
«безпечна Європа в кращому світі» (2003 р.) демонструє певну зміну 
акцентів. в Європейській стратегії наголос робився на глобальному 
рівні дипломатії, зміцненні регіональної та міжнародної безпеки через 
миротворчість. глобальна стратегія акцентує увагу на завданнях щодо 
облаштування власного «європейського дома», що зумовлює зміну прі-
оритетів, зокрема фокус переноситься з глобального на регіональний 
рівень; встановлюється пріоритетність гарантій безпеки, перш за все, 
для громадян і території Євросоюзу, внаслідок чого відносини з третіми 
країнами розглядаються крізь призму забезпечення власної безпеки; під-
тверджується необхідність урахування національних інтересів при фор-
муванні та впровадженні спільної зовнішньої і безпекової політики Єс; 
наголошується на необхідності надання допомоги державам-членам 
спільно зміцнювати військовий потенціал, досягнути стратегічної авто-
номії [6], а також розробити більш досконалі механізми реагування на 
кризові ситуації1; вказується на необхідність підвищення стійкості все-
редині союзу і за його межами; підкреслюється необхідність підтриман-
ня інтегрованого підходу до вирішення конфліктних і кризових ситуацій, 
що робить необхідним всебічне участь Єс на всіх стадіях конфлікту, 
включаючи дії із запобігання конфліктам; ставиться завдання щодо зміц-
нення внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків та більш тісної співпраці 
держав-членів Єс з питань протидії тероризму, насильства і екстремізму, 

стратегічних інтересів союзу було ухвалено регламент, спрямований на моніторинг 
прямих іноземних інвестицій в Єс з точки зору загроз стратегічним інтересам членів 
Єс, який  набрав чинності 11 жовтня 2020 р. даний регламент створює механізми 
для обміну інформацією та для подачі заперечень проти іноземних інвестицій між 
державами-членами та Європейською комісією.

1  аналіз глобальної стратегії дозволяє констатувати факт не тільки відданості 
підходам, викладеним у гентській ініціативі (2011 р.), яка заложила основу інтеграцій-
ного проекту Pooling and Sharing, спрямованого на раціональне використання військо-
вих потенційних держав-членів Єс на основі рольової спеціалізації, але й їх розвиток.
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міграції і кібербезпеки, розробки спільної політичної стратегії та ство-
рення єдиних установах. усе це дозволяє оцінити глобальну стратегію 
як більш прагматичну і менш амбітну в просуванні інтересів Єс як 
глобального гравця [5].
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кОнСТИТУЦІОнаЛІЗаЦІЯ ПраВа на ЗДОрОВЕ 
наВкОЛИШнЄ СЕрЕДОВИЩЕ Як ТЕнДЕнЦІЯ 

У рОЗВИТкУ МІЖнарОДнОГО ЕкОЛОГІЧнОГО 
ПраВа В ХХІ СТОЛІТТІ

стан екологічних систем протягом ХХ – початку ХХі ст. настільки 
погіршився, а кількість екологічних мігрантів настільки швидко зростає, 
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що дедалі частіше лунають побоювання про настання планетарного ко-
лапса. ця тенденція є наслідком недосконалості як міжнародного, так 
і національного екологічного законодавства. 

Попри те, що право на здорове навколишнє середовище не закріпле-
но ані у загальній декларації прав людини, ані у будь-якому іншому 
глобальному договорі про права людини [1], протягом останніх десяти-
літь було зроблено певні кроки для виправлення ситуації, що склалася, 
а саме відбувається: а) активне включення екологічних прав у регіональ-
ні договори та національні конституції; b) «екологізація» інших прав 
людини, насамперед права на життя та здоров’я, шляхом їх застосування 
до екологічних проблем; c) включення до багатосторонніх екологічних 
інструментів права доступу до інформації, участі громадськості та до-
ступу до правосуддя [2]. 

свій внесок в цей процес роблять міжнародні та національні суди 
і трибунали, які в окремих випадках роблять новаторські кроки для роз-
робки нових правових інструментів, які б сприяли збереженню здорово-
го навколишнього середовища1. так, міжамериканський суд з прав лю-
дини шляхом застосування еволюційного та системного підходів до 
тлумачення положень американської конвенції з прав людини розглянув 
право на здорове навколишнє середовище як індивідуальне, так і колек-
тивне, визнавши його основним правом, що забезпечує існування люд-
ства; вказав на взаємозалежність між правами людини і захистом на-
вколишнього середовища. слід зазначити, що міжамериканський суд 
з прав людини також зробив важливий крок у розвитку міжнародної 
юриспруденції в області транскордонних (або «діагональних») зобов’язань 
в галузі прав індивідів. так, у консультативному висновку суд чітко за-
значив, що (i) в принципі претензії щодо транскордонних прав людини 
щодо транскордонного забруднення і екологічної шкоди допустимі від-
повідно до американської конвенції, і (іi) такі претензії не обмежуються 
тільки збитками, завданими державними агентами – скоріше, юрисдик-
ція масПл буде поширюватися на діяльність, щодо якої держава здій-

1  міжамериканський суд з прав людини  за запитом колумбії в своєму консуль-
тативному висновку від 7 лютого 2018 р. зазначив: «у своєму колективному вимірі 
право на здорове довкілля становить загальний інтерес, який обумовлений як ниніш-
німи поколіннями, так і майбутніми. […] деградація навколишнього середовища 
може завдати непоправної шкоди – саме тому здорове довкілля є основним правом 
для існування людства» [3].
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снює «ефективний контроль». таке принципове і прагматичне поводжен-
ня суду з концепцією «ефективного контролю» є важливим досягненням, 
яке має допомогти в майбутньому уникнути безкарності за тяжку тран-
скордонну шкоду [3].

міжамериканський суд з прав людини визнає, що більшість еколо-
гічних зобов’язань грунтується на обов’язку проявляти належну обач-
ність з боку держави, що розуміється як зобов’язання поведінки (тобто 
зосередження уваги на тому, що держави роблять) , а не як зобов’язання 
результату (тобто зосередження уваги на тому, наскільки результативні 
зусилля держави в досягненні конкретного результату) .

масПл визнав, що для того, щоб гарантувати права на життя та 
недоторканість, держави зобов’язані:

– запобігати значній екологічній шкоді як всередині своєї території, 
так і за їїмежами;

– регулювати та контролювати діяльність, що перебуває під їхнею 
юрисдикцією, яка може завдати значну шкоду навколишньому середови-
щу; проводити дослідження впливу на довкілля за наявності ризику 
нанесення довкіллю значної шкоди; розробляти план дій на випадок 
непередбачених ситуацій, щоб передбачити заходи безпеки та процеду-
ри для мінімізації можливості виникнення значних екологічних ката-
строф та пом’якшення будь-якої значної екологічної шкоди навколиш-
ньому середовищу;

– діяти відповідно до принципу обережності, коли виникає вирогід-
ність нанесення довкіллю серйозної або незворотної шкоди навіть за 
відсутності наукової визначеності;

– добросовісно співпрацювати з метою захисту від пошкодження 
навколишнього середовища;

– відповідно до цього обов’язку співпрацювати і повідомляти інші 
держави про діяльність, яка відбувається під їхнею юрисдикцією і яка 
може призвести до виникнення ризику значного транскордонного збит-
ку, а також у випадках надзвичайних ситуацій із навколишнім середови-
щем, проводити консультації та переговори з державами, які потенційно 
можуть постраждати від значних транскордонні збитки;

– гарантувати право доступу до інформації, що стосується можли-
вого негативного впливу на навколишнє середовище;

– гарантувати право участі осіб, що перебувають під їх юрисдикцію, 
в обговоренні рішень та політики, що може вплинути на навколишнє 
середовище; 
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– гарантований доступ до правосуддя щодо державних зобов’язань 
для захисту навколишнього середовища.

глобальна тенденція стосовно включення екологічних прав у націо-
нальні конституції та міжнародні правові акти слід безумовно розціню-
вати як позитивне явище як в контексті розвитку інституту прав людини, 
так і для охорони навколишнього середовища.
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Ріонідзе Х. Т.1

ВПЛИВ ПанДЕМІї COVID-19 на ПрИнЦИП 
ГЕнДЕрнОї рІВнОСТІ  

В ЄВрОПЕЙСЬкОМУ СОЮЗІ

рівність та недискримінація є основними цінностями Європейського 
союзу (Єс) , відповідно до ст. 2 договору про Європейський союз 
(дЄс) [1]. законодавство Єс про рівність є юридично обов’язковим для 
всіх держав-членів Єс. кожна країна, що прагне набути членство в Єс, 
повинна наблизити своє національне законодавство до законодавства Єс, 
у тому числі про рівність.

гендерна рівність означає існування суспільства, в якому і жінки, 
і чоловіки володіють рівними можливостями, правами та обов’язками 

1  аспірантка кафедри права Європейського союзу Національного юридичного 
університету імені Ярослава мудрого
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в усіх сферах життя. рівність між жінками та чоловіками має декілька 
аспектів: рівний доступ до освіти і охорони здоров’я, управління і влади 
представників обох статей, їхні рівні можливості щодо фінансової неза-
лежності, реалізації своїх особистісних та професійних потреб та інтер-
есів. 

Незважаючи на деякі позитивні тенденції, гендерна нерівність за-
лишається важливою проблемою в Європі, у зв’язку з чим шляхи її по-
долання стали предметом масштабної стратегії Європейської комісії 
щодо гендерної рівності на 2020–2025 рр [5]. основні проблеми вклю-
чають масову гендерну сегрегацію в кількох секторах зайнятості та про-
фесій, нерівний розподіл домашніх обов’язків та роботу по догляду, 
а також найжорстокіший прояв гендерної нерівності: насильство проти 
жінок. саме для цих розбіжностей нинішня криза пандемії COVID-19 
створює нові та неминучі виклики забезпеченню рівних прав для чоло-
віків та жінок [4, c. 6].

гендерна рівність – це не тільки одне з основних прав людини, а й 
необхідна основа для досягнення миру, процвітання та сталого розвитку. 
2020 рік мав би стати річницею відзначення досягнень у сфері забезпе-
чення прав жінок, ознаменувавши 25-й ювілей прийняття Пекінської 
декларації, яка була прийнята на IV всесвітній конференції зі становища 
жінок 15 вересня 1995 року та Платформи дій. у 2020 році також минає 
15 років з того часу, як було ухвалено закон про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків в україні [2]. Натомість, пандемія 
COVID-19 несе з собою серйозну небезпеку того, що все ще скромні 
здобутки у сфері забезпечення прав жінок будуть зведені нанівець, якщо 
принцип гендерної рівності не буде повністю інтегрований у заходи 
з протидії COVID-19 та відновлення після пандемії [3, с. 5].

Хоча занадто рано говорити про повний та остаточний вплив панде-
мії COVID-19 на гендерну рівність, однак, ймовірно, вона по-різному 
вплине на жінок та чоловіків. можна виділити чотири потенційні сег-
менти впливу пандемії на гендерний розрив. По-перше, гендерна сегре-
гація в професіях може вплинути на швидкість, з якою жінки і чоловіки 
втрачають роботу під час пандемії. По-друге, якщо говорити про про-
фесії в яких переважають жінки, з більшою ймовірністю така праця буде 
охарактеризована як «необхідна», і тому праця жінок може піддати їх 
серйознішим ризикам зараження і стресу на такій роботі. По-третє, тра-
диційно жінки відповідальні у догляді за дітьми та інших домашніх 
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обов’язках, а не чоловіки, і ці обов’язки можуть посилитися пандемією, 
особливо у зв’язку із закриттям шкіл і скороченням доступності соціаль-
них послуг, таких як дитячі сади та догляд за людьми похилого віку. 
По-четверте, зростання числа працюючих на дому може призвести до 
довгострокових змін в гнучкості роботи і внесків батьків у догляд за ді-
тьми, або це може покласти велике навантаження на жінок, у яких біль-
ше домашніх обов’язків, ніж у чоловіків, і які можуть зіткнутися з біль-
шими труднощами із суміщенням оплачуваної роботи та сімейних 
обов’язків під час дистанційної роботи, що може перешкоджати про-
гресу жінок і зменшувати їхню заробітну плату [7]. 

економічний вплив пандемії COVID-19, швидше за все, призведе до 
рецесії в Єс. особи, які працюють в умовах нестабільної роботи, осо-
бливо вразливі до економічних потрясінь, оскільки багато контрактів 
були розірвані або заморожені незабаром після того, як вірус потрапив 
до Європи. міжнародна організація праці підрахувала, що через 
COVID-19 у всьому світі може бути втрачено майже 25 мільйонів робо-
чих місць, де ще 35 мільйонів людей стикаються з бідністю серед пра-
цюючих [11]. так, жінки вразливіші до економічних наслідків, пов’язаних 
з COVID-19, через існуючу гендерну нерівність.

однак існує ймовірність того, що робота на дому може мати зовсім 
протилежний ефект. зростання дистанційної роботи може змінити ген-
дерні ролі, так, що догляд за дітьми з боку батьків стане більш норма-
тивний. Якщо це станеться, це потенційно може скоротити гендерний 
розрив, не тільки в часі, присвяченому по догляду за дітьми, але також 
і у відпустці за сімейними обставинами, в роботі неповний робочий день 
і використанні інших гнучких умови роботи для сім’ї, тим самим змен-
шуючи гендерну нерівність в оплаті праці і просуванні по кар’єрних 
сходах [7].

глобальна пандемія COVID-19 матиме довгострокові наслідки для 
нашого суспільства та світової економіки. вкрай важливо застосовувати 
гендерно-чутливий підхід у відповідях на пандемію та на етапі одужан-
ня – зробити ці заходи більш ефективними та забезпечити, щоб ніхто не 
залишався позаду. таким чином, Європейська комісія розпочала серію 
веб-семінарів з аспектів гендерної рівності кризи COVID-19 в рамках 
Програми взаємного навчання з питань гендерної рівності. Хоча про-
блеми подібні, держави-члени можуть вирішувати їх по-різному. серія 
вебінарів, які організовані в рамках стратегії Європейської комісії щодо 
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гендерної рівності на 2020–2025 рр., дають можливість обмінятися та 
обговорити різні підходи та можливості [6]. 

багато організацій та експертних груп співпрацюють по всьому Єс за-
для припинення гендерної дискримінації шляхом ініціатив та обміну іде-
ями та практиками, у тому числі під час пандемії COVID-19. Європейська 
комісія співпрацює у сфері гендерної рівності з Національними орга-
нами з питань гендерної рівності (англ. National Equality Body, NEB) , 
Європейською мережею органів рівності (англ. Еquinet) , групою ви-
сокого рівня з питань гендерної проблематики (англ. High-level group 
on gender mainstreaming) , консультативним комітетом з питань рівних 
можливостей для жінок та чоловіків (англ. Advisory committee on equal 
opportunities for women and men) , Європейським інститутом із гендерної 
рівності (англ. European Institute for Gender Equality, EIGE) , мережею 
юридичних експертів з питань гендерної рівності та недискримінації 
(англ. Network of legal experts in gender equality and non-discrimination) , 
Європейською мережею експертів з питань гендерної рівності (англ. 
European network of experts on gender equality) та Програмою взаємного 
навчання з питань гендерної рівності (англ. Mutual Learning Programme 
in gender equality) .

зараз, коли багато країн рухаються до наступного етапу у відповіді 
на пандемію, з’являються нові виклики, і необхідність відстежувати та 
захищати принципи рівності та недискримінації, що залишається жит-
тєво важливою для забезпечення відновлення, яке принесе користь усім 
у регіоні. більшість Національних органів з питань рівності вирішують 
занепокоєння щодо соціально-економічного впливу кризи, тоді як інші 
працюють над тим, щоб заходи, спрямовані на сприяння відновленню, 
не порушували закони про рівність та права людини [8].

Національні органи з питань рівності – це державні установи, які 
відстоюють основну цінність Єс щодо рівності та захищають право на 
недискримінацію шляхом надання допомоги потерпілим, експертних 
консультацій, моніторингу та звітування з питань дискримінації. це 
означає, що NEB мають унікальне місце для того, щоб надати цінну ін-
формацію про те, як криза COVID-19 впливає на рівність у їхніх країнах, 
та допомогти передбачити майбутні виклики, які можуть виникнути [9].

Європейська мережа органів рівності рекомендує, щоб дії Єс та на-
ціональних органів влади держав-членів мали на меті усунення систем-
них проблем нерівності. це повинно включати сприяння рівності як 



36

спільну цінність і як ключову характеристику, яка лежить в основі реа-
гування на економічну та соціальну кризу та всі цикли економічної та 
соціальної політики [10].

крім того, Єс та всі країни повинні посилити своє законодавство про 
рівність таким чином, щоб підтвердити рівність як центральну цінність, 
переконатися, що вона ефективно виконується та демонструє прагнення 
досягти повної, суттєвої рівності на практиці.

у міру розвитку ситуації з пандемією COVID-19 життєво важливо, 
щоб основні цінності рівності та недискримінації продовжували захи-
щатися та пропагуватися для всіх. По всій Європі існує серйозний ризик 
того, що криза, викликана пандемією COVID-19 посилить існуючу не-
рівність або створить нові моделі дискримінації в нашому суспільстві 
[9].

з біологічної точки зору жінки не схильні до більшого ризику за-
хворювання COVID-19, ніж чоловіки, однак вони ризикують заплатити 
за кризу більш високу ціну, ніж чоловіки. це може проявлятися у формі 
величезного фізичного і розумового навантаження під час пандемії, яка 
може призвести до збоїв в кар’єрі як в короткостроковій, так і довго-
строковій перспективі, а в крайніх випадках навіть фізичних стражданнях 
[4, c. 16].

так, пандемія COVID-19 не є першопричиною нерівності, але вона 
посилює, нагнітає та погіршує дискримінаційність і несправедливість 
наших систем та громад, зокрема через пригнічення, використання та 
віктимізацію жінок у багатьох сферах повсякденного життя.

Європейським інститутом із гендерної рівності розроблено індекс 
гендерної рівності (англ. Gender Equality Index) для вимірювання про-
гресу гендерної рівності в Єс у різних сферах суспільного життя.

індекс гендерної рівності ґрунтується на показниках у шести ключо-
вих сферах: праця, гроші, знання, час, влада, здоров’я, а також у двох 
додаткових – насильство проти жінок та супутні нерівності. у 2020 році, 
набравши 67,9 балів із 100, Єс має пройти довгий шлях до досягнення 
гендерної рівності. Показник індексу гендерної рівності з 2013 року зріс 
лише на 4,1 бала та з 2019 року – на 0,5 бала [12]. При такому темпі про-
гресу – 1 бал кожні 2 роки – для досягнення гендерної рівності в Єс 
знадобиться щонайменше 60 років. 

Пандемія COVID-19 загрожує повернути назад досягнутий прогрес 
в області економічних можливостей для жінок, а це спричинить за собою 
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розширення все ще існуючого гендерного розриву, незважаючи на до-
сягнуті за останні 30 років успіхи.
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ЄВрОПЕЙСЬкІ ПарОСТкИ МІЖнарОДнО-
ПраВОВОГО рЕГУЛЮВаннЯ ЗаХИСТУ 

ПаТЕнТнИХ ПраВ 

запровадження уніфікованої патентної системи наразі є насущним 
питанням європейської спільноти у зв’язку з посиленням процесів еко-
номічної євроінтеграції. держави ставили перед собою завдання з уні-
фікації норм патентного законодавства ще у ХіХ ст. Проте, можна від-
значити, що цей процес триває і досі. 

теоретично, співробітництво європейських держав у сфері патент-
ного захисту у ХіХ – ХХі ст. можна розмежувати на період до створення 
Європейського союзу (далі – Єс) та співпрацю незалежних європейських 
держав з питань патентного захисту вже після створення Єс. 

відносини у сфері захисту патентних прав почали розвиватися у ХіХ 
ст. відтоді держави почали розуміти, що співробітництво, розроблення 
загальних стандартів та принципів у цій сфері сприятимуть їх економіч-
ному розвитку.

відправною точкою розвитку міжнародного регулювання патентно-
го захисту було укладення Паризької конвенції про охорону промислової 
власності 20 березня 1883 року. у результаті утворився союз з охорони 
інтелектуальної власності, до якого приєдналися 11 держав (бельгія, 
бразилія, гватемала, іспанія, італія, Нідерланди, Португалія, сальвадор, 
сербія, Франція та Швейцарія) . Принциповими засадами конвенції 
є національний режим, право пріоритету, встановлення загальних правил. 

Національний режим передбачає, що для охорони промислової влас-
ності кожна із країн, що вступила до цього союзу, зобов’язана надавати 

1  аспірантка кафедри права Європейського союзу Національного юридичного 
університету імені Ярослава мудрого 
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громадянам інших країн, які приєдналися чи є членами цього союзу, таку 
ж саму охорону, яку ця країна надає власним громадянам. 

Право пріоритету полягає у тому, що заявка на патент, подана в одній 
із країн-членів Паризького союзу, надає заявникові право подати цю саму 
заявку на цей самий винахід протягом 12 місяців від дати подання першої 
заявки до будь-якої держави – члена Паризького союзу з пріоритетом за 
першою заявкою.

загальних правил, встановлених конвенцією, є кілька. Щодо патен-
тів діє правило, за яким патент, виданий в одній із держав – членів союзу, 
має чинність лише у межах цієї країни. Факт видачі патенту в одній 
державі – члені союзу не зобов’язує інші держави-члени видавати патент 
на цей самий винахід. так само відмова у видачі патенту в одній із країн 
союзу не може бути підставою для відмови у видачі патенту в іншій 
країні-члені союзу. [1]

Початок ХХ ст. характеризується глобалізацією в промисловості. 
у зв’язку з цим держави ставили питання створення уніфікованої патент-
ної системи, яка б мала переваги для всієї світової спільноти. На той час 
лише національні патентні відомства мали повноваження з реєстрації 
патентів та захисту прав патентовласників на національному рівні. до їх 
числа входили патентні відомства великої британії, Німеччини, 
Нідерландів та інших держав. Проте вже після другої світової війни, 
наприклад, патентне відомство Німеччини зупинило свою діяльність. [2, 
ст. 510]

Європейські держави стали обговорювати створення певної міжна-
родної організації, яка б сприяла транснаціональній торгівлі, економіч-
ному розвитку в Європі після втрат війни, створила б гармонізовані 
умови для отримання патентної охорони в усіх країнах Європи. в резуль-
таті перемовин між Францією, бельгією, Нідерландами та люксембургом 
була підписана гаазька угода про створення міжнародного патентного 
інституту 1947 року. [див.: 3] При цьому метою держав було досягнення 
справедливої і прозорої патентної системи. Пізніше до договору при-
єдналися велика британія, італія, Швейцарія. [4, ст. 36]

у своїй роботі інститут формально аналізував патентоспроможність 
винаходу, а держави отримували можливість користуватися бібліогра-
фічним фондом патентного відомства Нідерландів, який становив собою 
на той час найповніше у світі упорядковане зібрання патентних і техніч-
них документів з вже відомими технічними рішеннями.[4, ст. 36]
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Надалі значущу роль в уніфікації патентного захисту зіграла така 
організація як рада Європи, створена 5 травня 1949 року. рада Європи 
була покликана об’єднати європейські країни для втілення спільних 
ідеалів і принципів. об’єднання передбачалося у різних сферах, в тому 
числі і в захисті інтелектуальної власності. 

так, вже 3 вересня 1949 року на одній із сесій ради Європи було 
ініційовано створення Європейського патентного офісу та підготовлено 
проект відповідної міжнародної конвенції. [див.: 5] 

Передбачалося, що функцією офісу буде перевірка винаходу на но-
визну відповідно до законодавства держав-членів та видача Європейських 
сертифікатів на підтвердження патентоспроможності. відповідно до 
домовленості сторін, запит на отримання такого свідоцтва на патент мав 
бути не обов’язковим, оскільки будь-який винахідник мав би вибір між 
європейською та національною процедурою перевірки винаходу. 

за проектом конвенції остаточне рішення про видачу патенту зали-
шалося за національними патентними відомствами, а Європейський 
патентний офіс лише давав би технічну оцінку щодо новизни винаходу. 
Проте, конвенція не була підписана через те, що фактично офісом ду-
блювалися функції вже існуючого міжнародного патентного інституту.

місією держав все ще залишалося досягнення уніфікації законодав-
ства з охорони винаходів задля економічного процвітання європейського 
регіону, а саме для єдності внутрішнього ринку, підвищення конкурен-
тоспроможності, забезпечення безпеки і захисту творчої діяльності. [6, 
ст. 278]

для вирішення цього завдання у 1950 році в межах ради Європи було 
створено комітет експертів з патентів, що складався з керівників патент-
них відомств та представників держав-членів ради Європи. результатом 
діяльності комітету було розроблення та підписання двох важливих для 
процесу уніфікації конвенцій. Перша з них – Європейська конвенція про 
формальні вимоги до заявки на патент 1953 року, метою якої було спро-
щення вимог, що висуваються до заявок на патент, які встановлюються 
національним законодавством. конвенцією чітко встановлювалися ви-
моги до змісту та форми пакету документів, які мав подати заявник для 
отримання патенту. [див.: 7] 

другою конвенцією була Європейська конвенція про міжнародну 
патентну класифікацію 1954 року, на основі якої було розроблено єдину 
систему класифікації патентів на винаходи – міжнародну патентну кла-
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сифікацію. [8] При цьому, створення уніфікованої класифікації патентів 
виявилося доволі складною задачею, оскільки це не суто технічна про-
цедура, адже вимоги до законодавства з захисту патентних прав відо-
бражають національні економічні пріоритети та політику держави. 

тому перед комітетом експертів стояли задачі зі з’ясування які саме 
закони повинні бути уніфіковані та яким чином. з цією метою у 1955 році 
було вирішено зробити запити до держав-членів з проханням подати свої 
коментарі. дослідження було завершено лише у 1962 році, а звіти держав 
стали фундаментом для прийняття конвенції про уніфікацію деяких по-
ложень патентного права, підписаної у 1963 році у страсбурзі. [див.: 9]

Європейська конвенція про міжнародну патентну класифікацію ста-
ла підґрунтям для внесення змін в національне законодавство не лише 
держав-членів ради Європи, а й вплинула на інші країни. конвенція 
встановила єдині елементи загального європейського патенту – новизна, 
винахідницький рівень та промислова придатність. без встановлення цих 
характеристик уніфікація видачі європейських патентів в майбутньому 
не могла б відбутися. у свою чергу, методи забезпечення захисту патент-
них прав та деякі інші аспекти залишалися у сфері відання національної 
компетенції, а отже регулювалося національним правом. 

Як висновок, необхідно зазначити, що формування європейської 
регіональної патентної системи достатньо довготривалий процес. вже 
декілька століть європейська спільнота прагне до максимально ефектив-
ного проведення процесу гармонізації законодавства зі спільними стан-
дартами та часткової уніфікації. важливим досягненням досліджувано-
го періоду було встановлення єдиних критеріїв патентоспроможності 
винаходів та налагодження міжнародного діалогу щодо необхідності 
створення єдиної гармонізованої системи охорони патентних прав. у цей 
період були закладені основи для подальшого співробітництва європей-
ських держав щодо патентного захисту на континенті, в тому числі і в 
рамках Єс. 
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ВТраТа ЕкОнОМІЧнОГО СУВЕрЕнІТЕТУ 
ВЕЛИкОї БрИТанІї В УМОВаХ ЧЛЕнСТВа 

В ЄВрОПЕЙСЬкОМУ СОЮЗІ:  
МІф ЧИ рЕаЛЬнІСТЬ?

Починаючи з кінця ХХ ст. міжнародне і національне наукове співто-
вариство приділяє значну увагу дослідженню феномену економічного 
суверенітету як передумови забезпечення національної безпеки. 

1  аспірантка Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцево-
го самоврядування Національної академії правових наук україни
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з приводу визначення терміну «економічний суверенітет» слід зазна-
чити, що серед науковців немає єдності поглядів з приводу його змісту. 
у найбільш загальному виглядів під «економічним суверенітетом» мож-
на розуміти свободу держави на законодавчому рівні визначати правові 
засади економічної політики і реалізовувати її [5].

Напрями та обсяг досліджень економічного суверенітету традиційно 
визначаються специфікою національних інтересів, пріоритетів, цілей та 
загроз їх реалізації стосовно кожної країні, а отже передбачає розгляд 
у різній пропорції відповідних аспектів економічної безпеки. 

очевидно, що загрози економічному суверенітету держави можуть 
мати як внутрішній, так і зовнішній характер. Якщо внутрішні загрози 
для різних країн є більш-менш ідентичні (недосконалість фінансової 
системи; криміналізація економіки; корупція; вивезення капіталу в оф-
шорні юрисдикції; науково-технічна відсталість тощо) , хоча можуть 
відрізнятися за природою, суб’єктами і пропорціями, то зовнішні загро-
зи (наприклад, заморожування авуарів держави в іноземних банках; 
створення обмежень і перепон на шляху міжнародного трансферту тех-
нологій і науково-технічного обміну з політичних мотивів; втрата зо-
внішніх ринків збуту продукції; витік інтелектуальної власності та ква-
ліфікованих кадрів за кордон; залежність національної економіки від ціни 
на світових ринках сировини; структурно-деформована модель товаро-
обігу та багато інших загроз) для економічної безпеки конкретної дер-
жави є більш специфічними і можуть сприйматися і трактуватися нео-
днаково. 

Проблема забезпечення «економічного суверенітету» в умовах член-
ства в інтеграційних об’єднаннях набула особливої актуальності в кон-
тексті виходу великобританії зі складу Європейського союзу, коли вона 
почала розглядатися не лише як теоретична проблема, але й напрям 
політики держави щодо повернення власного суверенітету, зокрема еко-
номічного. 

Як відомо, Європейський союз – це інтеграційне міждержавне утво-
рення, наднаціональний характер якого максимально повно проявляєть-
ся саме в економічний сфері, оскільки значна часта повноважень і навіть 
окремих суверенних прав в цій сфері передано до виключної компетен-
ції Єс [ 7, C. 556–580]. При цьому спостерігалася стійка тенденція до 
розширення повноважень Єс в економічній сфері в процесі розширення 
і поглиблення інтеграції і відповідно їх обмеження на рівні національних 
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урядів (невипадково головним слоганом прибічників Brexit був «Take 
Control» (взяти під контроль) [6]1) . однак, поглиблення інтеграції не 
сприяла покращенню стану британської економіки, яка зазнавала реаль-
них втрат: вона мала негативний торговий баланс з Єс, а отже відчувала 
дефіцит фінансових ресурсів, які б могли бути інвестовані в розвиток 
національної економіки; скаржилася на несправедливий розподіл доходів 
загального європейського бюджету і стримування торгових відносин 
з іншими країнами світу.

зазначимо, якщо великобританія вбачала в своїй подальшій участі 
в європейському інтеграційному процесі загрозу власному економічному 
суверенітету, то решта держав-членів Єс не вважає членство в Євросоюзі 
загрозою своїй економічній безпеці. доречно звернути увагу на те, що 
уряди багатьох держав-членів, включаючи британський уряд, розгляда-
ють Єс як протекціоністське закрите об’єднання, яке в умовах глобалі-
зації та необхідності відповіді на виклики з боку китаю та індії, може 
і повинне бути перетворене на «гнучку, таку, що реформується, відкриту 
і глобально-орієнтовану Європу» [3].

у цілому позитивне ставлення держав-членів до членства в Єс 
пов’язано насамперед з тим, що для різних держав вигоди2 і втрати від 
самообмеження в процесі реалізації економічного суверенітету в рамках 
членства в Європейському союзі сприймаються неоднаково: національ-
ні уряди насправді завжди мали можливість регулювати глибину власної 
інтеграції, на що вказує відмова великобританії від участі в створенні 

1  слід зазначити, що ще в 2010 р. британські євроскептики закликали прийняти 
закон про  суверенітет держави,  в якому б був закріплений парламентський  суверенітет  
британії. у 2011 р. був прийнятий так званий закон про «замок референдуму», відповід-
но до якого будь-який договір, що передбачає перерозподіл владних повноважень (на-
самперед перехід на євро, питання європейської фінансової безпеки) на користь Євро-
пейського союзу, повинен отримати підтримку британців на референдумі. це мало не 
допустити повторення сценарію ратифікації лісабонського договору (2008 р.), який було 
проведено через парламент без винесення на загальнонаціональний референдум.

2  так, з 1985 р. діє  спеціальний механізм відшкодування надмірного негативно-
го нетто-балансу великобританії у бюджеті Єс («поправка для великобританії» або 
«британський чек»). обсяг бюджетних внесків великобританії зменшується, а одер-
жану нестачу коштів покривають інші держави-члени шляхом збільшення їхніх 
вНд-платежів (платежів до бюджету Єс за статтею «відсоткові відрахування від 
валового національного доходу (вНд)»). «Формула», за якою розраховується «бри-
танський чек», неодноразово змінювалась зі змінами інших параметрів бюджетної 
системи Єс [2; 1, с. 265].  Після вступу до Єс країни східної Європи і балтії отри-
мували значні кошти з бюджету союзу.
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євро як єдиної європейської валюти (у 1990 р. великобританія увійшла 
до складу Європейської валютної системи (Євс) , але вже в 1992 р. ви-
йшла з неї в наслідок «чорної середи» (за прикладом англійців свою 
валюту з Євс вивела також італія) ; офіційний лондон критично ставив-
ся до гармонізації національних податкових політик; в 2005 р. євро 
скептики в британському уряді зірвали проведення референдуму щодо 
членства держави в зоні євро через невиконання п’яти економічних умов

приєднання до зони1; в 2012 р. лондон в черговий раз висловився 
проти входження до банківського союзу; у 2013р. великобританія вийшла 
з Європейського фінансового механізму стабільності – постійно діючого 
фонду, який у 2012 р. замінив створений країнами єврозони тимчасовий 
Європейський фонд фінансової стабільності (EFSF) і створений 
Європейською комісією Європейський механізм фінансової стабілізації) . 

слід зазначити, що в умовах фінансової кризи 2008 р. сприйняття 
лондоном пропозицій стосовно подальшого поглиблення інтеграції 
в фінансовій і валютній сферах як загрозу власному економічному суве-
ренітету певною мірою було наслідком небажання держави брати участь 
у зоні євро. Перспектива створення єдиного економічного уряду єврозо-
ни, а також «Європи двох швидкостей» або «двохярусної Європи» (в 
цьому разі в рамках Єс виділялось ядро, що складалось би з держав, що 
є членами єврозони, і решта держав-членів, можливість яких впливати 
на економічну політику Єс за нових умов була б мінімальною) не вла-
штовував уряд, оскільки могла б досить скоро призвести до маргіналі-
зації великобританії як і інших держав-членів (наприклад, Польщі, 
Швеції та інших) , що не входять до єврозони2. 

1  Щоб увійти в зону євро, держава має відповідати п’яти умовам: 1) інфляція не 
повинна перевищувати усереднений рівень трьох країн Єс з кращими показниками 
більш ніж на 1,5 відсоткових пункти; 2) середній рівень відсоткових ставок за дов-
гостроковими кредитами не може перевищувати середній показник тих же трьох 
країн більш ніж на 2 відсоткових пункти; 3) бюджетний дефіцит не повинен переви-
щувати 3 % від ввП; 4) загальний державний борг не повинен перевищувати 60 % 
від ввП; 5) країна повинна два роки бути членом Європейського механізму регулю-
вання валютних курсів (ERM II).

2  На справедливість таких побоювань вказує те, що під час жовтневого саміту 
2011 р. голови урядів великобританії, Польщі і Швеції не були допущені на засідан-
ня держав-членів єврозони. При цьому наміри лондона створити коаліцію з держав, 
які не були членами єврозони, зазнали поразки через їх бажання у подальшому уві-
йти до її складу. у 2012 р. під час надзвичайного січневого саміту всупереч вето 
великобританії та чехії щодо бюджетного пакту останній був прийнятий державами-
членами єврозони та іншими державами, що приєдналися до них.
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Негативні наслідки для фінансового становища великобританії були 
також зумовлені позицією лондона стосовно розширення Європейського 
союзу. лондон сподівався на те, що розширення Єс за рахунок країн 
східної і Південної Європи призведе до гальмування процесу поглиблен-
ня інтеграції, однак насправді ці очікування не виправдалися, зате спро-
вокували кризу єврозони.

обговорюючи проблему забезпечення економічного суверенітету, 
слід зважати на те, що реальної загрози для його втрати державою-членом 
немає. По-перше, слід зазначити, що потенційно існуюче право держави-
члена вийти зі складу інтеграційного об’єднання і повністю повернути 
собі усі передані на наднаціональний рівень права і повноваження після 
набуття чинності лісабонськими договорами набуло свого нормативно-
го закріплення. той факт, що офіційний лондон зміг скористатися від-
повідними нормами свідчить про те, що вони носять реальний, а не 
фіктивний характер. 

По-друге, як вже зазначалося, будь-яка держава-член Єс самостійно 
визначає міру участі в процесі інтеграції, тобто її неможна примусити 
підписати договір, який передбачає передачу союзу певних суверенних 
прав і повноважень всупереч її позиції. 

По-третє, навіть у випадку підписання договору про внесення змін 
до установчих договорів, що передбачають таку передачу прав і повно-
важень, держава-член має змогу перешкодити набуттю ним чинності 
шляхом зриву процесу його ратифікації.
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Фокіна Н. В.1

PREREQUISITES OF ESTABLISHING  
AND FUNCTIONING OF STATE AID SYSTEM  

IN EUROPEAN INTEGRATION PROCESS

State aid rules were an integral part of the Treaty establishing the European 
Economic Community (1957) , but during the 1960s and 1970s the EC was 
sufficiently inactive to enforce the prohibition on State aid. According to 
Buch-Hansen and Wigger, the EC was in no hurry to interfere with national 
industrial policies aimed at creating national champions. During this period 
of ensuring free competition and free market forces operating without 
government intervention was not an end in itself, on the contrary, «the problems 
of social and industrial policy were considered important in complying with 
the rules of competition in the era of embedded liberalism» [1, с. 201].

In 1957, legal institute of state aid to undertakings was established in the 
EC to ensure the effectiveness of this process. In turn, state aid instruments 
are mechanisms to achieve the strategic goals of EC internal market to ensure 
economic growth and improve the investment climate in EC Member States 
and to prevent undue distortions of competition both in the markets of goods 
and between EC Member States in attracting investment for these states. 

During the 1980s, the European Commission adopted «soft law» and 
reminded EC Member States of their obligations to submit notifications of 
State aid. In its notification dated 1980 [2] the European Commission indicated 
to EC Member States that failure to identify and untimely notification were 

1  аспірантка кафедри порівняльного та європейського права інституту міжна-
родних відносин київського національного університету імені тараса Шевченка
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widespread and the European Commission reminded EC Member States of 
their obligations. In 1985, the European Commission White Paper for the 
European Council on completing the internal market was adopted [3].

Neoliberal approximation has become more important in EC economic 
policy. By removing physical, fiscal and technical barriers to trade, Member 
States set for themselves the goal of completing the completion of the internal 
market. The role of competition and state aid rules were raised to a higher 
level, and the European Commission emphasized that a legal order is necessary 
to comply with the rules. The 1985 White Paper on completing the internal 
market stated that there were some previous mercantilist practices of EU 
Member States, where large amounts of public money were spent to finance 
uncompetitive industries and economic entities. This, in turn, not only distorted 
competition in the common market but in the long run undermined efforts to 
increase Europe-wide competitiveness and it was the case of outflow of scarce 
public resources. The White Paper included multidimensional objectives of 
State aid control. Saving public money, boosting European competitiveness 
those were new tasks that differed from the initial task of ensuring a level 
playing field for companies.

Erika Szyszczak noted that «in the 1990s, there was a dramatic change in 
state intervention policy in increasingly liberalized markets» [4, с. 321]. The 
legislative function of the European Commission increased significantly in 
the 1990s and was implemented in many soft law instruments in the first half 
of the decade. In the second half of the 1990s, the European Council adopted 
stringent legislation for regulating state aid by the European Commission and 
control procedures and to allow it to adopt block exemption rules in the field 
of horizontal aid. With adoption of stringent legislation, the European 
Commission began to increase its impact on state aid provided by EC Member 
States and the economic policies of such states. The gradual reduction and 
elimination of sectoral aid (for example, coal and mining industries, 
shipbuilding, synthetic fibers) led to large-scale restructuring and had a huge 
social impact on workers involved in these industries. Instead of financing 
sectoral targets, aid was aimed at financing horizontal targets shared by EC 
Member States as European targets (e.g., research and development, regional 
aid, employment aid, environmental aid) .

Positive integration became more prevalent since the adoption of EC 
secondary legislation, as EC Member States voluntarily aligned their policy 
with soft law instruments of state aid to avoid a lengthy and detailed European 
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Commission procedure, the outcome of which was unpredictable. Later, for 
reasons of legal certainty and transparency, «soft law» gave way to a hard law, 
as the European Council allowed the European Commission to adopt legal 
regulation in the field of state aid.

Meanwhile, after completion of the internal market, the Maastricht Treaty 
(1992) defined the work schedule of the European Monetary Union (EMU) and 
the introduction of the single currency. The Maastricht Treaty establishes EMU 
membership requirements and establishes budgetary and public expenditure 
criteria that restrict the freedom of action of EMU Member States. In order to 
ensure EMU performance, a Stability and Growth Pact was adopted in 1997 
to strengthen monitoring and coordination of national fiscal and economic 
policies. The Stability and Growth Pact limited Member States’ public 
spending.

The Lisbon European Council (2000) again put state aid at the core of its 
agenda as part of economic reforms to ensure the perfection and full 
functionality of the EU internal market. To this end, in their conclusions [5] 
dated March 2000, Member States were called upon to reduce the overall level 
of state aid, to shift the focus from supporting individual undertakings or 
industries to address horizontal objectives of Community interest such as 
employment, regional development, the environment. In 2001, the European 
Council proposed that the European Commission develop statistical tools to 
meet these objectives and continue to use ex ante and ex post to assess state 
aid schemes for evaluating quality of aid packages and their impact on 
competition. To this end, State Aid Plan has been put in place to maintain 
a record of State aid spent by each EU Member State for different purposes 
with respect to its share of GDP. The key objective of the Lisbon Strategy was 
to increase competitiveness on the basis of market economies. The Lisbon 
Strategy was an important policy document that set out the EU’s vision, in 
particular as to industrial policy, research and innovation, investment and 
economic reform.

In 2005, the European Commission again discussed the reform of the state 
aid institute in the EU when State Aid Action Plan was adopted. The European 
Commission’s main objective at the time was to support the Lisbon Strategy 
for Growth and Jobs, which required support for a better distribution of state 
aid into types of intervention where solvent markets no longer wanted to 
provide loans that would improve economic performance and competitiveness 
or create jobs. But it also required improving social and regional cohesion, 
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maintaining environmental protection and promoting cultural diversity. At the 
same time, it was important to adapt the State Aid Institute to the new 
requirements of an enlarged Europe so that it could be more effective in 
reducing the administrative burden on EU Member States and concentrating 
European Commission action in areas where it really matters [6].

The completion of implementation of State Aid Action Plan in 2009 
marked the beginning of a new period of reform for this institution. In 
particular, the new challenges and already existing outcomes of the four-year 
process were analyzed and based on the following conclusions: first, the 2008 
financial crisis emphasized the role of the State Aid Institute and the importance 
of maintaining national interests in order to avoid the risk of economic 
nationalism; second, the crisis distorts competition for investment, as those 
EU countries with more powerful resources have more favorable business 
conditions than less affluent regions. Thus, it may lead to ineffective collective 
well-being results and may jeopardize the internal market [7, с. 6–7; 23–24].

In the context of the 2008 crisis, the European Commission fulfilled its 
role as controller of the State Aid Institute and did not allow any dramatic 
changes to the existing policy. Leigh Hancher acknowledged that «despite the 
initial protectionist instincts in some EU Member States, the European 
Commission coordinated national measures to curb spill-over effects, such as 
the race for subsidies and distortions of competition, which would lead to 
fragmentation of the internal market» [8, с. 26].

Therefore, currently state aid in the EU acts as one of the mechanisms for 
achieving the programmatic goals of establishing and functioning of the 
internal market, enhancing pan-European competitiveness, economic 
development, creation and preservation of jobs, drawing on EU program 
documents. The transformation of the state aid institution is carried out 
together with the strategic goals and documents. At the same time, the 
postulates, as defined by Article 107 of the TFEU, remain unchanged regarding 
the incompatibility of state aid with the internal market insofar as it affects 
trade between EU Member States. 
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Шульга В. О.1

ДО ПИТаннЯ ПрО кОнВЕрГЕнЦІЮ 
МІЖнарОДнОГО Та наЦІОнаЛЬнОГО рІВнІВ 

ПраВОВОї рЕГЛаМЕнТаЦІї рЕСТИТУЦІї 
кУЛЬТУрнИХ ЦІннОСТЕЙ

Перебуваючи у складі срср, україна не могла належно реалізувати 
своє суверенне право на збереження культурних цінностей, що знахо-
дяться поза її межами[1, с. 185]. і хоча перші кроки на шляху формуван-
ня сучасної державної політики у сфері реституції культурних цінностей, 
як стверджує с. кот, беруть свій початок в останні роки існування союзу 
[3, с. 361], проте загалом завдання їх повернення в україну все ще про-
довжує залишатися важливою сферою національних інтересів і постійно 
підніматися на найвищому державному рівні [3, с. 370].

1  аспірантка кафедри права Європейського союзу Національного юридичного 
університету імені Ярослава мудрого.
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Як правило, проблема повернення культурної спадщини особливо 
гостро постає в періоди національного та державного відродження [5, 
с. 284]. саме з цією метою у частині п’ятій статті 54 конституції україни 
наголошено на обов’язку держави не тільки забезпечувати збереження 
історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цін-
ність, але й вживати заходів для повернення в україну культурних цін-
ностей народу, які знаходяться за її межами.

отже, беручи до уваги, з одного боку, задекларовану основним 
законом незворотність європейського та євроатлантичного курсу україни, 
що потребує гармонізації законодавства україни з законодавством 
Європейського союзу (далі – Єс, союз) , а з іншого – складну політич-
ну ситуацію на сході у зв’язку з агресією російської Федерації проти 
україни, а також окупацією частини її території, питання перегляду на-
ціональних та міжнародних правових механізмів реституції культурних 
цінностей, особливо в контексті їх конвергенції, є надзвичайно важливим 
для нашої держави, що й зумовлює актуальність цього дослідження.

у міжнародному праві немає уніфікованого підходу до визначення 
поняття «реституція». Походячи від латинського слова «restitution» (по-
вернення, відновлення) , поняття «restitutioin integrum» було сформульо-
ване в римському праві як обов’язок відновлення стану речей, який іс-
нував на момент учинення протиправної дії чи заподіяння шкоди. 
загалом, як зазначає в. і. акуленко, реституція у міжнародному праві 
означає повернення майна, яке неправомірно захоплене і вивезене од-
нією державою з території іншої під час збройного конфлікту або іншо-
го міжнародно-протиправного діяння [2, с. 286]. 

у резолюції 3187 (XXVIII) генеральної асамблеї ооН «Повернення 
творів мистецтва країнам – жертвам експропріації» від 18 грудня 
1973 року задекларовано, що якнайшвидше та безкорисливе повернення 
одній країні предметів мистецтва, пам’яток, музейних експонатів, руко-
писів і документів, які належать їй, іншою країною, дозволяє справед-
ливо компенсувати серйозну шкоду, яку було заподіяно країнам, що по-
страждали внаслідок такого вивезення. до того ж значення цього інсти-
туту полягає в тому, що реституція країні її скарбів культури або 
мистецтва сприяє зміцненню міжнародної співпраці та збереженню 
й подальшому розвиткові загальних культурних цінностей завдяки плід-
ному співробітництву між розвиненими країнами та країнами, що роз-
виваються, на чому наголошено у резолюції 42/7 (XLII) генеральної 
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асамблеї ооН «Повернення або реституція культурних цінностей кра-
їнам їх походження» від 22 жовтня 1987 року.

спеціальним законодавчим актом на національному рівні, що регу-
лює відносини, пов’язані з вивезенням, ввезенням та поверненням куль-
турних цінностей, та який спрямований на охорону національної куль-
турної спадщини та розвиток міжнародного співробітництва україни 
у сфері культури, є закон україни «Про вивезення, ввезення та повер-
нення культурних цінностей» від 21 вересня 1999 року № 1068-XIV. і хоча 
термін «реституція» не згадується у цьому законі, проте, відповідно до 
його положень, повернення культурних цінностей – це сукупність дій, 
пов’язаних із ввезенням на територію україни чи вивезенням із терито-
рії україни на території інших держав культурних цінностей відповідно 
до позовів і звернень україни, інших держав, їх уповноважених органів, 
рішень судів україни або іноземних держав. водночас частиною другою 
статті 2 цього закону закріплено примат міжнародних договорів україни, 
згода на обов’язковість яких надана верховною радою україни, над за-
конодавством україни про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей.

враховуючи, що реституція є, в першу чергу, процесом інтернаціо-
нальним, її здійснення знайшло чільне правове регулювання не тільки 
на національному, але й на міжнародному рівні. універсальні норми 
репрезентовані актами, прийнятими під егідою ооН та юНеско 
(конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного кон-
флікту від 14 травня 1954 року; конвенція про заходи, спрямовані на 
заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі 
права власності на культурні цінності від 14 листопада 1970 року тощо) , 
і регулюють радше загальні принципи, на яких базується інститут рес-
титуції у міжнародному праві. також в рамках уНідруа прийнято 
конвенцію щодо викрадених або незаконно вивезених культурних цін-
ностей від 24 червня 1995 року, до якої україна й досі не приєдналася. 
водночас під впливом активних інтеграційних процесів, зокрема у Європі 
(Європейський союз, рада Європи, співдружність Незалежних держав 
тощо) , можна констатувати активний розвиток регіональних механізмів, 
що є складовою співробітництва у цій сфері.

Наприклад, в межах сНд держави-члени, серед яких і україна, під-
писали угоду про повернення культурних та історичних цінностей дер-
жавам їхнього походження від 14 лютого 1992 року, ключовими поло-
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женнями якої стали заснування на паритетних засадах міжурядової 
комісії для створення механізму і практичної роботи з повернення куль-
турних та історичних цінностей державам-учасницям співдружності, 
визначення категорій культурних та історичних цінностей, які підлягають 
поверненню (стаття 2) , а також національних комісій з укладення сис-
тематичних описів культурних та історичних цінностей, які знаходяться 
як на території відповідної держави, так і в інших державах-учасницях 
співдружності (стаття 3) . однак, як зауважує с. кот, росія як один із 
найбільш впливових учасників сНд поставила під сумнів ефективність 
реалізації цієї угоди як міжнародного нормативного документа, що 
з плином часу перевело її в розряд фактично недіючої. з цих міркувань 
важко погодитись з автором у твердженні, що потенціал даної угоди досі 
залишається доволі високим і в майбутньому може бути використаний 
країнами-учасницями для налагодження співпраці на багатосторонньому 
та двосторонньому рівнях [4, с. 224].

з іншого боку, торуючи шлях євроінтеграційною стезею, для україни 
нині є пріоритетною адаптація законодавства україни до законодавства 
Єс. так, главою 24 угоди про асоціацію між україною, з однієї сторони, 
та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 
2014 року передбачено, що сторони тісно співробітничають у рамках 
відповідних міжнародних форумів/організацій, зокрема юНеско та 
ради Європи, з метою, interalia, розвитку культурного розмаїття, збере-
ження і оцінки культурної та історичної спадщини (стаття 439) .

відповідно до статті 36 договору про функціонування Єс (далі – 
дФЄс) , дотичні положення про вільний рух товарів не усувають заборон 
чи обмежень щодо імпорту, експорту та транзиту товарів, обґрунтованих 
підставами захисту національних цінностей, які мають художню, істо-
ричну або археологічну цінність. тому незважаючи на те, що держави-
члени зберігають за собою право визначати свої національні цінності та 
вживати необхідних заходів для їх захисту, союз все ж відіграє важливу 
роль у заохоченні співпраці між державами-членами у справі захисту 
культурної спадщини європейського значення, до якої належать такі на-
ціональні цінності.

так, саме з метою забезпечення фізичного повернення предметів 
культури до держави-члена, з території якої згадані предмети були неза-
конно вивезені, спочатку була прийнята директива ради № 93/7/Єес про 
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повернення культурних об’єктів, що незаконно вивезені з території 
держав-членів від 15 березня 1993 року, застосування якої, втім, виявило 
обмеження згаданих механізмів щодо забезпечення повернення таких 
предметів культури. На виправлення цієї ситуації була прийнята 
директива 2014/60/Єс Європейського Парламенту і ради від 15 травня 
2014 року про повернення предметів культури, незаконно вивезених 
з території держави-члена, та про внесення змін до регламенту 
(Єс) № 1024/2012, яка сьогодні є ключовим актом з питань реституції 
культурних цінностей в межах Єс.

Необхідно відзначити, що сферу дії цієї директиви поширено на всі 
предмети культури, які держава-член класифікувала чи визначила відпо-
відно до національного законодавства або адміністративних процедур як 
частину національних цінностей, що мають художню, історичну або 
археологічну цінність у межах значення статті 36 дФЄс. окрім того, 
предмети культури, класифіковані чи визначені як національні цінності, 
більше не повинні належати до категорій або відповідати пороговим 
значенням щодо їхнього віку та/або фінансової вартості, щоб підлягати 
поверненню згідно з цією директивою.

отже, стаття 36 дФЄс визнає різноманітність національних меха-
нізмів захисту національних цінностей. для посилення взаємної довіри, 
готовності до співпраці та взаємного порозуміння між державами-чле-
нами директивою 2014/60/Єс підкреслена необхідність визначити зміст 
терміну «національна цінність» у рамках статті 36 дФЄс. 

важливо також відмітити, що держави-члени повинні сприяти по-
верненню предметів культури до держави-члена, з території якої такі 
предмети було незаконно вивезено, незалежно від дати вступу такої 
держави-члена, та гарантувати, що повернення таких предметів не при-
зводить до виникнення необґрунтованих витрат. Необхідно забезпечити 
для держав-членів можливість повертати предмети культури, які не були 
класифіковані чи визначені як національні цінності, за умови, що вони 
дотримуються відповідних положень дФЄс, а також предмети культури, 
незаконно вивезені до 1 січня 1993 року.

Як бачимо, на міжнародному рівні прийнято низку важливих доку-
ментів з питань реституції культурних цінностей: від суто декларативних 
до загальнообов’язкових. інтегруючись у світове співтовариство, україна 
повністю ґрунтується на дотриманні міжнародно-правових норм, до-
тичних до повернення культурних скарбів [7, с. 224]. Проте ці докумен-
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ти, як стверджує в. і. акуленко, ще не є нормативами завершеної між-
народної системи, але в цілому складають фундамент для співробітни-
цтва в зазначеній сфері [1, с. 174]. завершене ж правове регулювання 
інститут реституції культурних цінностей знаходить на національному 
рівні, оскільки саме держави, а не міжнародні утворення, самостійно 
визначають законодавчі імперативи зовнішньої культурної політики.

таким чином, незважаючи на те, що міжнародна практика реституції 
культурних цінностей характеризується різними підходами держав, 
а отже – наявністю правових колізій і прогалин, для кардинального 
розв’язання виникаючих проблем необхідна узгодженість відповідних 
міждержавних та національних механізмів та процедур [2, с. 294], по-
будована шляхом компромісів, паритетності зобов’язань та збалансова-
ності національних інтересів, які ґрунтуються не тільки на добрій по-
літичній волі, а й на справедливості і праві [6]. конвергенція міжнарод-
ного та національного рівнів правового регулювання реституції 
культурних цінностей на тлі плідної співпраці україни з Єс зумовлює 
необхідність не стільки досягнення загальної тотожності з мовою між-
народних документів, зокрема із законодавством Єс у цій сфері [8, с. 89], 
але радше забезпечення балансу між запозиченням уже створеного 
союзом нормативно-правового механізму [8, с. 84] та вітчизняною стра-
тегією культурної політики, що є невід’ємним чинником державотвор-
чого процесу молодої української держави [5, с. 284].
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ТрИБУна МОЛОДОГО наУкОВЦЯ

Бараболя В. В.1

нЕДОТОрканнІСТЬ Як ГаранТІЯ 
фУнкЦІОнУВаннЯ ДИПЛОМаТИЧнИХ 

ПрЕДСТаВнИЦТВ

дипломатичні представництва будь-якої держави, так само як і спів-
робітники, які в них працюють, для виконання покладених на них завдань 
наділяються відповідними спеціальними правами – дипломатичними 
імунітетами. 

основні імунітети дипломатичних установ визначені у віденській 
конвенції про дипломатичні зносини, прийнятій 18 квітня 1961 року 
(далі – конвенція 1961 року) . своє правове закріплення в україні вони 
отримали в указі Президента україни від 10 червня 1993 року «Про 
Положення про дипломатичні представництва та консульські установи 
іноземних держав в україні» (далі – Положення) . 

На мою думку, одним з ключових імунітетів, визначених конвенцією 
1961 року, є недоторканність дипломатичних представництв, оскільки 
саме вона є гарантією незалежності та неупередженості останніх при 
здійсненні своїх повноважень. 

даний імунітет закріплений у статті 22 конвенції та передбачає, на-
самперед, неприпустимість будь-яких примусових дій щодо диплома-
тичних представництв з боку органів влади держави перебування. більше 
того, пункт 2 статті 22 конвенції визначає обов’язок держави перебуван-
ня забезпечити належне функціонування дипломатичного представни-
цтва: «На державі перебування лежить спеціальний обов’язок вживати 
всіх належних заходів для захисту приміщень представництва від будь-
якого вторгнення або заподіяння шкоди та для запобігання будь-якому 
порушенню спокою представництва або образі його гідності» [1].

відповідно до пункту 6 вищезгаданого Положення «доступ до 
приміщень дипломатичних представництв може бути здійснений не 
інакше як за згодою глави дипломатичного представництва. ці при-

1  курсант 3 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для служби безпеки 
україни Національного юридичного університету імені Ярослава мудрого
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міщення, наявне в них майно, а також засоби пересування диплома-
тичного представництва користуються імунітетом від обшуку, виїмки, 
реквізиції, арешту та виконавчих дій і не повинні використовуватись 
для цілей, не сумісних зі здійсненням функцій дипломатичного пред-
ставництва» [2]. 

Щодо засобів пересування, згаданих у пункті 6 Положення, то йдеть-
ся про будь-які транспортні засоби – суходільні, повітряні та водні, які 
належать, орендуються або передаються для регулярного користування 
дипломатичним представництвам, співробітникам дипломатичного пер-
соналу та членам їх сімей. такі транспортні засоби дипломатичних пред-
ставництв зазвичай мають номерні знаки спеціальних серій, що підтвер-
джують їх особливий статус, вказують на наявність у них дипломатичних 
імунітетів. відмова у видачі номерних знаків або їх вилучення органами 
влади держави перебування рівноцінні відмові в поширенні імунітету на 
засіб пересування дипломатичного представництва, суть якого полягає 
в тому, що транспортний засіб не підлягає обшуку, реквізиції, арешту 
і виконавчим діям. [2; 4, c. 3]

варто зазначити, що недоторканність дипломатичної установи перед-
бачає, зокрема, недоторканність її співробітників (окрім осіб, які входять 
до складу обслуговуючого персоналу) . звідси випливає, що і дипломат, 
і дипломатичне представництво звільняється від застосування до них 
заходів відповідальності, санкцій, примусу, котрі передбачаються за по-
рушення законодавства держави перебування і, відповідно, є правомір-
ними. однак це не означає, що дипломат, наділений імунітетом, наді-
лений правом порушувати закони держави перебування, наприклад, 
правила дорожнього руху. у пункті 1 статті 41 конвенції 1961 року чітко 
встановлено: «без шкоди для їх привілеїв та імунітетів усі особи, які 
користуються такими привілеями та імунітетами, зобов’язані поважати 
закони і постанови держави перебування» [1; 3 c. 2].

отже, імунітет, який забезпечує недоторканність дипломатичних 
представництв, закріплений на міжнародному та вітчизняному рівні. він 
є гарантією неупередженого та незалежного виконання останнім своїх 
функцій і реалізації відповідних повноважень. Недоторканність дипло-
матичного представництва означає, зокрема, звільнення його співробіт-
ників від відповідальності, передбаченої законодавством держави пере-
бування, а також засобів пересування від обшуку, виїмки, реквізиції, 
арешту та виконавчих дій.
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Беркела Г. Ю.1

ПраВОВИЙ СТаТУС ДИПЛОМаТИЧнИХ аГЕнТІВ 
Та кОнСУЛЬСЬкИХ ПОСаДОВИХ ОСІБ: 

ПОрІВнЯЛЬна ХаракТЕрИСТИка

в сучасності дипломатія залишається основним механізмом реаліза-
ції зовнішньої політики держави, а головними дійовими особами цього 
механізму виступають уповноважені представники держави: диплома-
тичні агенти та консульські посадові особи, ефективна діяльність і без-
пека яких гарантована дипломатичними та консульськими привілеями 
й імунітетами відповідно [3, с. 124]. 

тема дослідження є досить актуальною: якщо майже всі диплома-
тичні привілеї та імунітети у віденській конвенції про дипломатичні 
зносини 1961р. (далі – віденська конвенції 1961р.) визначені як абсо-
лютні, то консульські функції, привілеї та імунітети викликають безліч 
питань. така ситуація потребує аналізу правового статусу дипломатичних 
агентів та консульських посадових осіб з метою визначення проблем 
і надання практичних рекомендацій по їх подоланню.

1  студентка 4 курсу міжнародно-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава мудрого
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варто відзначити, що дипломатичні агенти та консульські посадові 
особи мають особливий юридичний статус, який забезпечує надання 
дипломатам та консулам спеціальних імунітетів та привілеїв. Правовий 
статус дипломатичних агентів визначений віденською конвенцією 1961 р. 
Що стосується правового статусу консульських посадових осіб, то він 
регулюється не тільки віденською конвенцією про консульські зносини 
1963 року (далі – віденська конвенції 1963 р.) , а і регіональними кон-
венціями та двосторонніми угодами між державами, які мають велике 
значення та формують й закріплюють різні функції та привілеї і імуні-
тети консулів.

Певні аспекти досліджуваної теми розглядались такими правниками, 
як: о. а. онищенко, а. д. гулієв, р. м. дмитренко, ю. м. колосов, 
а. і. музика, в. м. репецький, к. к. сандровський, л. г. Фалаєєва та ін. 
[4, с. 193]. 

дипломатичні й консульські привілеї та імунітети є сукупністю осо-
бливих пільг, прав і інтересів, що надаються іноземним представництвам 
та їх офіційному персоналу в обсязі, визначеному договірними й звича-
євими нормами міжнародного права та законодавством держави пере-
бування [3, с. 125]. держава перебування зобов’язана ставитися до 
консульських посадових осіб та до дипломатичних агентів з належною 
повагою і вживати всіх необхідних заходів для запобігання будь-яким 
посяганням на їх особу, свободу або гідність [1,2]. 

На нашу думку, доцільно зробити наступне порівняння правового 
статусу дипломатичних агентів та консульських посадових осіб.

По-перше, важливим є питання недоторканності приміщень дипло-
матичних представництв та консульських установ. суть цього імунітету 
зводиться до того, що заборонено доступ місцевої влади в приміщення, 
займані дипломатичними представництвами та консульствами, і здій-
снення в них будь-яких дій примусового характеру (обшук, арешт, рек-
візиція майна тощо) без згоди голови дипломатичного представництва 
та консульської установи [3, с. 125]. заборона вступати в приміщення 
представництва без дозволу глави дипломатичного представництва має 
абсолютний характер, тобто це правило не має ніяких винятків, і його 
потрібно дотримуватись навіть у випадку пожежі в дипломатичному 
представництві, або захопленні останнього терористами. в консульських 
установах, на відміну від дипломатичних представництв, такий імунітет 
немає абсолютного характеру, оскільки віденською конвенцією 1963 р., 
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закріплено, що у випадку надзвичайних подій на території консульської 
установи – згода голови «передбачається», тобто, у такому разі, вхід 
у приміщення консульської установи можливий і без дозволу голови 
такої установи [2].

По-друге, особливе місце серед імунітетів займає недоторканність 
консульських посадових осіб та дипломатичних агентів. обсяг зазна-
ченого імунітету для дипломатичних агентів є ширшим, порівняно 
з обсягом, характерним для консульських посадових осіб. таке поло-
ження підтверджується наступними нормами: відповідно до ст. 29 
віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року (далі – 
віденська конвенції 1961 р.) – «особистість дипломатичного агента 
недоторканна, він не підлягає арешту або затриманню в якій би то не 
було формі» [1]; а згідно з ст. 41 віденської конвенції 1963 р. «консуль-
ські посадові особи не підлягають ні арешту, ні попередньому 
ув’язненню інакше як на підставі постанов компетентної судової влади 
у разі вчинення тяжких злочинів» [2]. 

По-третє, дипломатичні агенти користуються імунітетом від кримі-
нальної юрисдикції держави перебування. такий імунітет для них є аб-
солютним. При цьому, імунітет від цивільної та адміністративної юрис-
дикції для дипломатичних агентів не є абсолютним, він не поширюється 
у випадку речових позовів, які стосуються приватного нерухомого май-
на, що знаходиться на території держави перебування, якщо тільки ди-
пломатичний агент не володіє ним від імені акредитуючої держави для 
цілей представництва [1]. Що стосується консульських посадових осіб, 
то згідно з положеннями віденської конвенції 1963 р. – консульські по-
садові особи і консульські службовці не підлягають юрисдикції судових 
або адміністративних органів держави перебування у відношенні дій, 
вчинених ними тільки при виконанні консульських функцій [2]. тобто 
на відміну від дипломатичних агентів, консульські посадові особи не 
користуються імунітетом від кримінальної юрисдикції. Якщо проти 
консульської посадової особи порушується кримінальна справа, то така 
особа повинна з’явитися в компетентні органи. водночас під час про-
вадження справи до неї зобов’язані виявляти повагу [2]. 

так званий «службовий» або «функціональний» імунітет консуль-
ської посадової особи в питанні особистої недоторканності, на відміну 
від дипломатичного агента, поширюється на консула лише при виконан-
ні ним службових функцій. таким чином особиста недоторканність по-
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садових осіб консульств гарантується не в усіх випадках, а тільки тоді, 
коли здійснювані ними дії не виходять за межі службових обов’язків їх 
офіційних функцій. такий функціональний підхід є головною відмінною 
ознакою консульських привілеїв та імунітетів порівняно з дипломатич-
ними. загалом на цьому будується й віденська конвенція 1963 р. [3, 
с. 125]

всі інші привілеї дипломатичних агентів та посадових осіб кон-
сульств співпадають, так, такі особи: 1) звільняються від митного огля-
ду особистого багажу, який може бути оглянутий лише у випадках перед-
бачених віденськими конвенціями 1961 та 1963 років; 2) звільняються 
від усіх податків, зборів і мит, особистих і майнових, державних, район-
них і муніципальних, за винятком тих, що є оплатою за конкретні види 
обслуговування. але ці винятки не поширюються на збори, мито та по-
датки, якими за законодавством держави перебування обкладаються 
особи, які уклали договір з акредитуючою державою або з особою, яка 
діє від її імені [1, 2].

На наш погляд, регламентація інституту привілеїв та імунітетів спри-
яє взаємній та плідній співпраці між державами, запобігає виникненню 
та розвитку конфліктних ситуацій та непорозумінь у відносинах між 
державами, а також зміцненню правопорядку на міжнародній арені в ці-
лому. але, на нашу думку, діючий комплекс міжнародно-правових норм 
у сфері привілеїв та імунітетів досить розгалужений: немає єдиного акта 
який би закріплював всі привілеї та імунітети. це може бути пов’язано 
з тим, що, особисті імунітети і привілеї дипломатичних агентів та кон-
сульських посадових осіб неможливо визначати лише на основі 
віденських конвенцій 1963 р. та 1961 р., варто враховувати і двосторон-
ні конвенції, що відрізняються широкою різноманітністю в трактуванні 
даного питання. На наш погляд, розумно прийняти окремий міжнародний 
акт, який би закріплював всі привілеї та імунітети, з-поміж яких, держа-
ви б при встановленні дипломатичних та консульських відносин, обира-
ли ті, які за згодою сторін доцільно застосовувати. 

в сучасності особливого значення набуває необхідність удоскона-
лення міжнародно-правової бази, щоб забезпечити послідовне і неухиль-
не її дотримання усіма державами, оскільки привілейоване положення 
дипломатичних агентів та консульських посадових осіб є необхідною 
умовою ефективного здійснення ними своїх функцій. також варто від-
мітити, що всі дипломатичні привілеї та імунітети мають практично 
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абсолютний характер, порівняно з обсягом консульських привілеїв та 
імунітетів, який є значною мірою вужчий за дипломатичний, а тому про-
понуємо зрівняти привілеї та імунітети таких службових осіб.
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Бугай Ю. Р.1

ХаракТЕрИСТИка ДИПЛОМаТИЧнОГО 
кОрПУСУ: ОБОВ’ЯЗкИ Та фУнкЦІї ДУаЙЄна

Якщо почати з історії походження поняття «дипломатичний корпус», 
то вперше воно було вжито у відні 1754 р. і мало швидше іронічний, 
байдужий характер. сучасні протокольні норми складалися протягом 
багатовікової історії людства. з правил, традицій, умовностей, які без-
конечно повторювалися, відбиралися ті, які сприяли підтриманню нор-
мальних стосунків між державами та народами. На формування дипло-
матичного протоколу та етикету держави впливали як власні національ-

1  курсант 3 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для сбу Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава мудрого 
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ні традиції, так і звичаї інших країн та народів. Прийом іноземних послів 
був важливою політичною подією і облаштовувався таким чином, щоб 
продемонструвати силу, велич та престиж держави. в історії зафіксова-
ні випадки, коли недотримання норм дипломатичного протоколу при-
зводило до конфліктних ситуацій.

Новий період міжнародних відносин між європейськими країнами 
характеризується встановленням постійних дипломатичних представ-
ництв. для цього періоду властиві формування дипломатичної ієрархії 
та вироблення основних форм дипломатичного листування. в цей час 
окремим нормам дипломатичного протоколу намагалися надати юридич-
ну силу не лише на державному, але і на міждержавному рівнях. 
основними дипломатичними документами даного періоду були рішення 
віденського (1815 р.) та аахенського (1818 р.) конгресів [ 1 ]. 

останнім важливим етапом у процесі формування загальноприйня-
тих протокольних норм на міжнародному рівні стало прийняття у 1961 р. 
віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка зафіксувала в свою 
чергу три класи дипломатичних представників.

На сьогоднішній день термін «дипломатичний корпус» можна трак-
тувати у вузькому та широкому сенсі. дипломатичний корпус у вузькому 
сенсі цього слова – це сукупність незалежних один від одного глав ди-
пломатичних представництв, спільними для яких є країна перебування 
та характер діяльності, в свою чергу дипломатичний корпус у широкому 
розумінні слова – це сукупність усіх дипломатичних працівників, яких 
країна перебування визнає в якості дипломатичного персоналу, а також 
членів їхніх родин: дружин, чоловіків, неповнолітніх синів та незаміжніх 
дочок [ 2 ]. 

дипломатичний корпус не є політичним об’єднанням чи організаці-
єю зі статусом юридичної особи, тобто він не має права втручатися 
у внутрішні справи країни перебування. На чолі дипломатичного корпу-
су стоїть дуайєн, або ж як його ще називають старшина чи старійшина, 
це особа, що від імені дипломатичного корпусу в країні перебування 
розв’язує питання процедурного характеру. Як правило, дуаєна ніхто не 
призначає і не обирає, ним автоматично стає той, хто найдовше пере-
буває в країні, абсолютно немає значення, велику чи малу країну він 
представляє, тобто дуайєн серед своїх колег найстарший за рангом і най-
старіший за часом вручення вірчої грамоти дипломатичний представник. 
також дуайєн виконує деякі протокольні та організаційні функції. Хоча, 
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вказівки, які він надаває, не є обов’язковими, і кожний дипломатичний 
представник ставиться до них, виходячи із власних міркувань чи інструк-
цій, отриманих від свого уряду.

звичайно, становище дуайєна дипломатичного корпусу дозволяє 
йому займати в країні перебування особливе, більш почесне становище, 
ніж звичайному главі дипломатичного представництва. він має більш 
широке коло прав, але і обов’язків також, адже представляє всіх членів 
дипломатичного корпусу перед урядом країни – перебування. дуайєн 
краще обізнаний із звичаями, традиціями, протоколом країни перебуван-
ня, а тому може давати корисні поради новоприбулим послам, які, як 
правило, саме його першого відвідують з візитом у дипломатичному 
корпусі [ 3 ]. 

крім того, всі представники дипломатичного корпусу мають так 
званий імунітет, що означає з латинської мови звільнення від чогось, 
тобто сукупність прав та привілеїв, наданих дипломатичним керівникам 
та працівникам дипломатичних установ на території конкретної країни, 
а також у країнах їхнього перебування. це означає, що всі члени дипло-
матичного корпусу мають такі особливі права, як недоторканність особи, 
їхніх службових приміщень, житла і власності, звільнення від податків, 
митного огляду. також їм гарантований безпечний проїзд під час різно-
сторонніх візитів та захист від цивільного позову або кримінального 
переслідування відповідно до законодавства приймаючої країни. обсяг 
дипломатичного імунітету встановлюється внутрішнім законодавством 
приймаючих держав, а також міжнародними договорами. Як приклад, 
можна навести, віденську конвенцію про дипломатичні зносини, яка ре-
гламентує всі основні питання дипломатичного права, а саме вказує на 
види і функції дипломатичних місій, процедура призначення голови ди-
пломатичного представництва, класи голів таких представництв, роз-
кривається поняття дипломатичного імунітету. 

При прийомі дипломатів, які формально представляють суверенну 
державу, приймаюча держава в особі її глави надає їм певні привілеї та 
імунітети для створення належних умов для ефективного здійснення 
ними своїх обов’язків, при цьому розуміючи, що вони надаються на 
основі взаємності. спочатку, ці привілеї та імунітети надавалися за дво-
сторонньою згодою, за так званим принципом ad hoc, що нерідко при-
зводило до непорозумінь та конфліктів, а також тиску на представників 
слабших держав та неможливості міжнародного розгляду питань і спорів 
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щодо дотримання таких двосторонніх домовленостей. Хоча, на сьогодні, 
дипломатичний імунітет може мати обмеження в зв’язку з внутрішнім 
законодавством країни перебування [ 4 ].

стосовно привілеїв, то це є певні пільги, переваги, як наприклад, 
звільнення від податків, митних зборів і догляду тощо, які рядовим іно-
земним громадянам не надаються. Проте імунітет і привілеї не звільня-
ють дипломата та членів їхніх сімей від обов’язку поважати закони, 
укази, правила і звичаї країни перебування і в жодному разі не дають 
дозволу втручатися в її внутрішні справи.

дипломатичний статус співробітника посольства та членів його ро-
дини визначається, насамперед, його урядом через видачу йому дипло-
матичного паспорта. інші категорії державних службовців, що часто 
подорожують в інші країни, такі як члени військових та урядових деле-
гацій, високопосадовці, міністри та інші, можуть не мати дипломатичних 
паспортів або дипломатичного імунітету. для підтвердження приналеж-
ності до дипломатичного персоналу дипломатам та членам їхніх родин 
служба державного протоколу мзс видає на підставі закордонних пас-
портів спеціальні картки, які є свідченням того, що вони користуються 
всіма привілеями та імунітетами [ 5 ].

до речі, за період незалежності, тобто з 1991 року україна пройшла 
чималий шлях на міжнародній арені, зокрема була визнана більшістю 
країн світу як суверенна держава і встановила з ними дипломатичні від-
носини. крім того, україна стала учасником близько ста міжнародних 
глобальних і регіональних організацій.

у жовтні 2015 україна вдруге за період незалежності і четвертий раз 
за всю історію було обрано непостійним членом одного з головних і най-
більш впливових органів ооН – ради безпеки. за неї проголосували 177 
з 193 присутніх членів генеральної асамблеї ооН. так світове співто-
вариство висловило свою підтримку україні в її протистоянні зовнішньої 
агресії [ 4 ].

Якщо говорити про політичні напрямки україни у сфері міжна-
родних відносин, то вона має 3 так звані напрямки, а саме «україна 
дипломатична», «зовнішня політика та міжнародне співробітництво», 
«Євроатлантичний напрям зовнішньої політики україни» [ 6 ].

сфера дипломатичного протоколу є доволі консервативною, для неї 
не властива швидка зміна прийнятих правил та традицій. але в процесі 
еволюції протокольних норм відбувся відхід від надмірної складності та 
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з’явилося прагнення спростити всі протокольні заходи. та ці зміни не 
повинні стосуватися основи протоколу, пов’язаної з реалізацією прин-
ципів зовнішньої політики.

отже, можна дійти висновку з вищесказаного, що дипломатичний кор-
пус є досить важливою структурою у міжнародній дипломатії, яка має свою 
велику історію, свої звичаї та традиції, а щодо дипломатичних представни-
ків дипломатичного корпусу, то ставлення до них є досить шанобливе та 
поважне як і від інших дипломатичних представників так і від голів та 
уряду держави, в якій вони перебувають. також всі дипломатичні представ-
ники і члени їх сімей наділені певними правами, привілеями та імунітетом.
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Габунія М. Г. 1

ЛІСаБОнСЬкИЙ ДОГОВІр Та ЙОГО ЗнаЧЕннЯ 
ДЛЯ ПОДаЛЬШОГО рОЗВИТкУ  

ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

Європейський союз пережив непростий етап свого розвитку: по-
стали нові виклики, що пов’язані як з поглибленням інтеграційних про-
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цесів, так і з можливостями подальшого розширення Єс. центральна 
проблема розширеного Європейського союзу – провал у ратифікації 
конституційного договору (2005 р.) [1]. лісабонський договір став аль-
тернативою конституції. з прийняттям у 2007 році лісабонського до-
говору підготовка до найважливішої масштабної реформи Європейського 
союзу вступила у вирішальну стадію.

лісабонський договір впроваджує низку змін та нововведень до 
чинної нормативно-правової бази Єс. одним з основних досягнень 
є введення нової правової категорії – категорії цінностей, яка до при-
йняття договору зазначалась лише в доктрині, а вже після лісабонського 
договору отримала законний вираз. використання саме терміна «ціннос-
ті» в новій редакції договору про Європейський союз покликано під-
креслити, що європейська інтеграція та створюване в її межах право 
мають відповідати нормам моралі, і в жодному разі не суперечити їм.

Новацією, запровадженою лісабонським договором, було те, що відте-
пер чітко зазначено, що Європейський союз наділений правосуб’єктністю. 
відтепер Європейський союз є єдиним суб’єктом компетенції, наданої 
державами-членами, яка реалізується через його інститути. зокрема, 
у міжнародній сфері зміст правосуб’єктності Європейського союзу роз-
криватиметься через надання йому права укладати міжнародні угоди 
з третіми державами та міжнародними організаціями (ст. 216 дФЄс) ; ви-
знання деліктоздатності Євросоюзу (ст. 340) ; визнання за Європейським 
союзом привілеїв та імунітетів на території держав-членів (ст. 343) .

Припинило своє існування Європейське співтовариство, правонас-
тупником якого став Європейський союз (ст. 1 дЄс) . всі згадування 
про «Європейське співтовариство» були замінені на «Європейський 
союз».

розв’язання проблеми правосуб’єктності Євросоюзу та ліквідації 
дуалізму «Європейський союз – Європейське співтовариство» має без-
умовно позитивне значення та спрощує сприйняття структури цього 
об’єднання в третіх країнах.

також проведено чіткіше розмежування предмета повноважень та 
компетенцій між Єс та державами-членами. визначено три види ком-
петенції: виключну, яка здійснюється у таких сферах, як зовнішньое-
кономічні відносини, митний союз, конкурентні правила внутрішнього 
ринку, валютна політика зони євро, політика у сфері рибальства, спіль-
на торговельна політика та ін. (ст. 3 дФЄс) ; спільну компетенцію 



70

(виконання повноважень Єс не повинне перешкоджати здійсненню 
повноважень держав-членів у певній сфері) , яка здійснюється у таких 
сферах, як сільське господарство, рибальство, довкілля, захист прав 
споживачів, транспорт та ін. (ст. 4 дФЄс) ; «допоміжна» компетенція 
(Єс має повноваження вживати заходи для підтримки, координації та 
доповнення дій держав-членів) . останній вид компетенції Єс реалізу-
ється у промисловості, у культурній сфері, туризмі, освіті, молоді та 
спорту (ст. 6 дФЄс).

лісабонська угода сприяла реформуванню процесу прийняття рішень 
в раді Єс: попередня система зваженого голосування була скасована, 
натомість, було запроваджено прицнип кваліфікованої більшості. 
Починаючи з 2014 року кваліфікованою більшістю вважається як мінімум 
55 % голосів членів ради (щонайменше 15 країн) , котрі представляють 
мінімум 65 % населення союзу [2, с. 25].

лісабонський договір залучив до роботи Єс і національні парламен-
ти держав-членів. вперше за все існування Єс національні парламенти 
держав-членів Єс матимуть безпосередній вплив на процес прийняття 
рішень. так, нова «система раннього попередження» даватиме змогу їм 
протягом восьми тижнів вносити поправки до законопроектів, прийнятих 
Єврокомісією. Якщо більшість національних парламентів висловить 
свою позицію «проти», тоді до таких законопроектів вносять зміни або 
й взагалі їх скасовують. отож національні парламенти отримують функ-
цію контролю за тим, щоб Єс не вийшов за рамки своїх повноважень [3, 
с. 128].

важливим нововведенням є поява посади президента Євросоюзу 
і представника Єс у закордонних справах. Президент обиратиметься 
главами держав на два з половиною роки. така форма вводитиметься 
замість існуючої системи піврічного головування в Єс.

лісабонський договір містить принципове для всіх попередніх до-
говорів положення – право держави-члена на вихід із Єс (ст. 50 дЄс) . 
так, у договорі зазначено, що будь-яка держава може вийти з Єс, згідно 
з положеннями її національної конституції. в установчому договорі пе-
редбачено і спеціальну процедуру виходу: спочатку держава-член, що 
прийняла рішення про вихід з Єс, сповіщає про свій намір Європейську 
раду; далі Єс провадить переговори з цією державою щодо угоди про 
вихід; цю угоду від імені Єс укладає рада Єс, діючи подвійною більшіс-
тю після отримання згоди Європарламенту. держава, що виходить 
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з союзу, не бере участі ні в обговоренні, ані в ухваленні рішень щодо 
себе в Європейській раді чи раді Єс.

Парадоксальність лісабонського договору полягає в тому, що будучи 
наслідком відступу тенденції федералізму, скасувавши «триопорну по-
будову», та зафіксувавши правосуб’єктність Єс, у т.ч. міжнародно-пра-
вову, він, все ж таки став важливим внеском у розвиток європейського 
конституціоналізму і конституційного права Європейського союзу [4]. 
за своїм статусом та ознаками він максимально наближений до внутріш-
ньодержавного розуміння конституції, залишаючись при цьому 
конституцією наднаціональною – документом, який одночасно поєднує 
в собі ознаки конституції та міжнародного договору.

лісабонська угода – важливий крок в розвитку Європейського союзу. 
класифікація компетенцій національних урядів та інтеграційного 
об’єднання впорядковує відповідальність кожного суб’єкта союзу на 
відповідному рівні. з прийняттям договору процедура прийняття рішень 
у Єс стає більш демократичною. Посада Президента Єс забезпечує 
більш стабільний і ефективний розвиток інтеграційного об’єднання, 
а запровадження посади високого представника Єс по спільній зовніш-
ній політиці й політиці безпеки робить Єс сильним гравцем на міжна-
родній арені. завдяки вищезгаданим змінам, створюється нова модель 
діяльності Європейського союзу.
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Габунія Н. Г.1 

ПрИнЦИП ВЕрХОВЕнСТВа ПраВа ЄС 

Наразі особливу увагу привертає питання співвідношення права 
Європейського союзу та права держав-членів. таку взаємодію можна ви-
значити як одностайну дію двох правових систем, зумовлену спільними 
для них цілями. основна проблема полягала у застосуванні норм права 
Євросоюзу країнами-учасницями з дуалістичною системою права, за якою 
держави-члени мали б право самостійно розв’язувати питання про роль 
нормативних актів співтовариства в національному правопорядку, що 
в свою чергу, створювало б загрозу єдності й цілісності права Єс.

Правова система Єс функціонує на засадах верховенства права Єс 
над національним правом. цей так званий колізійний принцип походить 
із судової практики та на сьогодні так і не отримав свого прямого закрі-
плення у нормативно-правових актах, як того слід було б очікувати. Хоча 
спроби були, а саме договір про конституцію для Європейського союзу 
передбачав нормативне закріплення принципу, проте вона так і не на-
була чинності. але слід пам’ятати про декларацію № 17 (декларацію 
щодо примату, декларацію щодо вищої юридичної сили) , яка є додатком 
до лісабонського договору, в якій держави-члени підтвердили свою від-
даність принципу верховенства права Єс. Хоча декларація не має 
обов’язкової сили, але принцип верховенства закріплено у ній саме 
в такому вигляді, як визначив суд ЄсПл своєю практикою [1, с. 227–228].

елементами принципу верховенства права є примат застосування 
права Єс над національним правом держав-членів при колізії та пряма 
дія права Єс у національному праві. При цьому слід звернути увагу на 
те що, це не надає суду Єс повноважень по визнанню національних за-
конів, які суперечать праву Єс незаконними. розкриваючи сутність та 
характерні ознаки принципу верховенства права, варто зазначити те, що 
він поширює свою дію на всі норми національного права, незалежно від 
юридичної сили нормативно-правового акта, в якому вони закріплені. 
таке розуміння, що означає по суті безумовний примат європейського 
права над національним правом, не отримало підтвердження в рішеннях 
більшості конституційних судів країн-членів. тому суд справедливості 
Європейського союзу, вбачаючи необхідність в конструктивному діа-
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лозі з судами держав-членів, напрацював окремі механізми, що дозволя-
ють співіснувати союзним і національним правовим рішенням [2, с. 41]. 
отже, таким чином держави- члени в односторонньому порядку забез-
печили собі право конституційного контролю права Єс на предмет від-
повідності до національного конституційного законодавства [3, с. 230].

Не дивлячись на універсальність принципу верховенства права Єс 
є винятки, коли цей принцип не застосовується, а саме в другій та третій 
опорі Європейського союзу. така засада взагалі в жодному вигляді не 
поширюється на акти, що регламентують відносини Євросоюзу та дер-
жав-членів у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки, 
а у сфері співпраці поліцій і судових органів держав-членів в криміналь-
но-правовій сфері лише частково. головною причиною такої особливос-
ті науковці вважають те, що акти прийняті у цих сферах носять більше 
політичний, ніж юридичний характер.

узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що роз-
глядуваний принцип випливає із самої природи права Єс і є найважли-
вішою умовою існування Європейського союзу. також це дає поштовх 
для розвитку європейської інтеграції. Принцип верховенства права Єс 
гарантує підтримання такого правопорядку на основі міжнародного та 
національного права, що стало результатом інтеграційного впливу права 
Єс на правові системи держав-членів, що підтверджується успішним 
співіснуванням норм права Єс із національними правовими системами, 
що сприяє подальшому поглибленню інтеграційних процесів [4, с. 210].
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Гой А. В.1

рЕаЛІЗаЦІЯ ПрОГраМИ COSME В УкраїнІ

Європейський союз з метою співпраці створив безліч інструментів 
та ресурсів аби покращити рівень співпраці з країнами світу. до них 
належать регіональні програми, гуманітарні допомоги, певні фінансові 
установи, але найпоширенішим є розробка загальних програм Єс (на-
приклад, COSME, ERASMUS+, HORIZON 2020) .

абревіатура COSME утворена від Competiveness of Small and Medium 
Enterpr ises ,  що у  перекладі  на українську мову означає 
«конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу». із 
загальною сумою 20,6 мільйона євро в період 2014–2020 років програма 
COSME підтримала понад 95 проектів з участю більш як 541 організації 
з 36 європейських країн. дана програма пропонує різноманітні можли-
вості фінансування через конкурси пропозицій (грантів) і конкурси на 
участь у тендерах [2]. 

участь україни в програмі Європейського союзу COSME бере свій 
початок з 22 лютого 2017 року. саме в той день була верховною радою 
україни ратифікована угода між нашою державою та Європейським 
союзом. адже це дає великі перспективи для розвитку, бо Єс виступає 
найбільшим торгівельним партнером нашої країни.

участь у програмі COSME можуть взяти представники малого та 
середнього бізнесу, окремі органи держаної влади, бізнес-асоціації, 
кластери, професійні спілки, заклади освіти, агенції з питань регіональ-
ного розвитку, різноманітні громадські організації [1].

для українських учасників цієї програми відкрито понад двадцять 
підпрограм, що класифіковані за таким напрямками:

− покращення доступу малих та середніх підприємств до зовнішніх 
ринків;

− підвищення умов для конкурентоспроможності;
− формування та розвиток культури підприємства;
також у супроводі цього відбувається підтримка проектів різнома-

нітної направленості, що включають в себе туризм, хімічну галузь, по-

1  курсант 3 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для служби безпеки 
україни Національного юридичного університету імені Ярослава мудрого
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легшення доступу до державних закупівель, зниження адміністративно-
го навантаження, захист прав інтелектуальної власності для компаній, 
що працюють в країнах, що не є членами Єс.

Європейська комісія розробляє політику і відповідає за розробку 
програм. вона делегує частині здійснення програм Єс, таких як COSME, 
виконавчим органам. виконавче агентство у справах малих і середніх 
підприємств (EASME) управляє частинами робочої програми COSME, 
що стосуються доступу на ринки, поліпшення умов для бізнесу та заохо-
чення підприємництва від імені Європейської комісії. Фінансові інстру-
менти в рамках доступу до фінансування управляються Європейським 
інвестиційним фондом (еIF) .

зараз в україні розпочала свою роботу Європейська мережа підпри-
ємств (ENN) . вона є найбільшою з підпрограм COSME. доступ до неї 
дає широкий спектр можливостей для розвитку:

− пошук партнерів та покупців з країн Європейського союзу, а також 
з числа інших країн, що мають доступ до ENN;

− розмістити та відстежити комерційні пропозиції та замовлення;
− знайти, а також залучити закордонні інновації;
− поширювати відомості та попит на новітні розробки українських 

вчених та науковців;
− знайти інвесторів з Єс для створення та ведення спільного бізне-

су тощо; [2]
Представництво Європейського союзу є частиною дипломатичної 

служби, представляє всі інституції та держави Єс, а отже відіграє в цьо-
му питанні не останнє значення. Представництво Єс сприяє ефективно-
му діалогу з представниками уряду нашої держави, що дає можливість 
підвищити рівень поінформованості про різні програми (такі як COSME) ; 
відстежує успіхи україни щодо участі у таких програмах та сприяє спів-
робітництву; роз’яснює окремі питання політики Європейського союзу 
тощо.

участь у цій програмі може дати не тільки підприємницький розви-
ток, але й покращити відносини україни з країнами-членами 
Європейського союзу. Підвищиться рівень торгівельно-економічного 
співробітництва, на новий рівень вийдуть саміти та зустрічі міністрів 
закордонних справ чи послів, розбудується сталий майданчик для об-
міну досвідом україни з її іноземними партнерами.
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Демченко В. О. 1

ЄВрОПЕЙСЬкИЙ СОЮЗ – ОСОБЛИВЕ 
наДнаЦІОнаЛЬнЕ МІЖДЕрЖаВнЕ УТВОрЕннЯ

Що являє собою Європейський союз з точки зору права? з цього 
приводу постійно тривають дискусії як у доктрині національного, так 
і міжнародного права. особливо актуальним питання політико-правової 
природи Єс стало після прийняття лісабонського договору. він офіцій-
но закріпив існування Європейського союзу, наділив його міжнародною 
правосуб’єктністю, унікальною компетенцією, яка чітко не підпадає під 
ознаки жодного міждержавного утворення і при цьому постійно розши-
рюється.

Проблематика правової природи Єс знаходить свій інтерес серед 
науковців ще з моменту створення першого Європейського співтовари-
ства. це не є дивним, так як протягом півстоліття його унікальні осо-
бливості організації довели свою функціональність і життєздатність.

Європейський союз об’єднує кілька самостійних організацій, які 
мають спільні органи та наділений міжнародною правосуб’єктністю.

між Європейськими інтеграційними організаціями існує підпоряд-
кованість, оскільки Європейське співтовариство становить основу 
Європейського союзу, яку доповнюють спільна зовнішня політика та 
політика безпеки, а також співробітництво у сфері охорони порядку та 
правосуддя в кримінальних справах [1, с. 590].

Європейський союз являє собою інтеграційне міждержавне 
об’єднання 28 європейських країн, яке характеризується ознаками, при-

1  студент 5 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національно-
го юридичного університету імені Ярослава мудрого
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таманними і федеративній державі, і конфедерації, і міжнародно-право-
вій організації, але разом з тим не є жодною з цих категорій у чистому 
вигляді. відповідно, існує декілька концепцій розуміння правової при-
роди Єс.

Перша концепція – це державницька. її сутність полягає в тому, що 
Єс з точки зору права являє собою державу. у межах зазначеної вище 
концепції виділяють дві течії: федералісти та конфедералісти.

концепція федеративної природи європейських інтеграційних 
об’єднань (прихильники – л. карту, Н. каталано, Ф. карлі, д. сидянскі 
тощо) виникла ще у 50-і роки минулого століття. Федералісти розробили 
теорію створення особли вого (федерального) інституційного механізму, 
який визначав би характер взаємовідносин між самими суб’єкта ми інте-
граційного утворення і розпо діл повноважень між ними, з одного боку, 
та єдиним центром – з іншого. 

«Федералісти виступали за політичні кроки, які, не ліквідуючи по-
вністю існуючих національних держав, пере дають значну частину їхніх 
суверен них прав і компетенції наддержавній структурі» [6, с. 49]. 

для обґрунтування свого підходу «федералісти», як правило, вису-
вають наступні аргументи: наднаціональний характер інститутів євро-
пейських співтовариств; конституційна природа установчих договорів 
про європейські інтеграційні об’єднання; формування засад співробіт-
ництва федерального характеру між інститутами співтовариств та на-
ціональними державами [5, с. 128]. 

На думку в. а. василенка, європейським співтовариствам притаман-
на наднаціональність, концептуальною основою якої є федералістська 
ідея. серед ознак наднаціональності в. а. василенко виділяє наступні:

• володіння органами співтовариств виключною компетенцією у сфе-
рах, які визначені в установчих актах і які раніше належали до суверен-
них прерогатив держав-членів; 

• правоздатність головного представницького органу співтовариств, 
в якому держави-члени мають нерівну кількість голосів, розширювати 
їхню компетенцію; 

• право органів співтовариств, які діють у рамках своєї компетенції, 
зобов’язувати своїх членів без їхньої згоди та проти їхньої згоди шляхом 
ухвалення обов’язкових постанов більшістю голосів; тощо.

у сучасних умовах концепція федеративної природи європейських 
інтеграційних об’єднань віддзеркалює певною мірою позиції таких дер-



78

жав-членів, як Німеччина, бельгія, Нідерланди та люксембург, що ви-
ступали за перетворення Євросоюзу у державоподібне утворення шляхом 
ухвалення європейської конституції, яка б замінила установчі договори 
про створення європейських інтеграційних об’єднань [5, с. 128].

отже, говорити про те, що Єс за своєю правовою природою є феде-
рацією не можна, з огляду на наявність певних відмінних рис. зокрема, 
Єс є об’єднанням держав, створеним задля спільної мети (підвищення 
рівня економічного розвитку, оборона) на підставі міжнародного публіч-
ного договору, має спільні органи управління, держави-члени зберігають 
повний суверенітет. 

На відміну від конфедерації Єс не є тимчасовим утворенням, його 
існування не припиниться після досягнення певної мети, оскільки цього 
не передбачено договором про його створення. цілі та завдання Єс є не 
конкретними, а динамічними. крім того в конфедерації не існує єдиного 
громадянства, валюти, які притаманні Єс [7, с. 360].

міжнародно-правова концепція правової природи Єс ототожнює 
його з міжнародно-правовою організацією, а її прихильники – британські 
вчені, називають Єс міжнародною організацією «нового типу» [7, с. 361].

Європейський союз має всі ознаки міжнародної організації, однак 
ці ознаки проявляються якісно іншими засобами [10, с. 523].

Ще одна концепція правової природи Єс – концепція синтезу, яка 
поєднує положення двох попередніх та виходить з того, що Єс містить 
ознаки принаймні трьох міждержавних утворень, а сам: федерації, кон-
федерації та міжнародно-правової організації. крім того, Єс має власні 
притаманні лише йому риси (особливий характер права, інститут грома-
дянства тощо) . 

конституційний суд ФрН зробив вибір на користь того, що Єс є sui 
generis утворення і навіть ввів в обіг нове німецьке слово «Staat en 
verbund», щоб описати співтовариство. а датський верховний суд, 
в свою чергу, розглядає співтовариство в якості міжнародної організації. 

суд Єс не окреслив своєї позиції з цього питання. можливо краще 
назвати Єс міжнародною організацією особливого роду [1, с. 594]. 

венеціанська комісія ради Європи стосовно форми устрою Єс 
у 1994 р. заявила, що Єс «залишається міжнародною організацією над-
національного характеру, яка проте, містить в собі певну кількість еле-
ментів конфедерації чи федерації [1, с. 594]. отже, з позиції теорії син-
тезу Єс являє собою sui generis (організацію особливого роду) .
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виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок що 
Європейський союз – це породження і результат складних міжнародних 
відносин, що поєднує в собі риси двох видів державних союзів: міжна-
родної міжурядової організації і федерації. це своєрідне об’єднання 
поступово здійснює трансформацію в бік державного утворення нового 
типу, відмінний від міжнародного правопорядку та внутрішнього право-
порядку держав. 

отже, Єс можна охарактеризувати як регіональну міжнародну орга-
нізацію інтеграційного і наднаціонального типу із сильним федеративним 
потенціалом, членами є суверенні держави не тільки в Європі, а й у сві-
ті, так як такого рівня співробітництва не досягнуто у жодному іншому 
інтеграційному об’єднанні.
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Дуброва Г. О.1

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬнОСТІ ПОЧЕСнИХ 
кОнСУЛІВ У ДВОСТОрОннЬОМУ 

СПІВрОБІТнИЦТВІ ДЕрЖаВ

Почесні консули та очолювані ними консульські установи є спеці-
альним інститутом у консульському праві. діяльності інституту почесних 
консульств україни за кордоном відведено важливу роль і, в першу чер-
гу, в частині дієвого захисту прав і законних інтересів наших співвітчиз-
ників. На сьогоднішній день у 71 країні світу діє більше ста почесних 
консульських установ, очолюваних почесними консулами україни. для 
порівняння, у Німеччині ще станом на 1997 рік працювало 440 консулів. 
у скандинавських державах інститут почесних консулів взагалі має пере-
вагу над штатними консулами. у данії, Швеції, Норвегії кількість не-
штатних консулів більша, ніж штатних у ≈15 разів [1]. така різниця 
у розвитку цього інституту в різних країнах світу і в україні зумовлює 
необхідність дослідження нормативно-правового закріплення статусу 
почесного консула в україні, кількість наданих йому привілеїв, імуніте-
тів та водночас кількість обов’язків.

в україні дослідженню інституту почесного консула присвятили свої 
праці такі вчені як Панов а. в., репецький в. м., лозінська с. в., 
грачевська т. м. тощо.

1  студентка 4 курсу міжнародно-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава мудрого
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Почесний консул – це особа, яка не перебуває на державній службі, 
проте виконує відповідні консульські доручення на прохання зацікавле-
ної держави та за згодою країни перебування [1, с. 283]. основною метою 
у діяльності почесного консула є представництво держави та захист ін-
тересів її громадян у певному регіоні держави перебування, який не 
охоплений діяльністю штатної консульської установи, але має суттєве 
значення для розвитку двосторонніх відносин. ця мета реалізується, як 
правило, під керівництвом штатного консула, консульський округ якого 
розташований найближче до нього.

особливості правового статусу почесного консула визначені 
у віденській конвенції про консульські зносини 1963 р. (далі – 
конвенція) [2], в якій, до речі, вперше було запроваджено поняття «по-
чесного консула», та низці нормативно-правових актів україни, а саме: 
Положенні про почесних (нештатних) консульських посадових осіб 
іноземних держав в україні та консульські установи, що очолюються 
такими посадовими особами, затвердженого наказом міністерства за-
кордонних справ (далі – Положення) [3];

указі Президента україни «Про нештатних (почесних) консулів 
україни» [4];

указі Президента україни «Про консульський статут україни» [5].
відповідно до п. 1.3 указу Президента україни «Про нештатних (по-

чесних) консулів україни» почесними (нештатними) консулами можуть 
бути громадяни україни, іноземні громадяни, які займають помітне 
становище в суспільстві держави перебування і мають необхідні осо-
бисті якості, бездоганну репутацію, добре знають особливості держав-
ного, політичного та суспільного устрою держави перебування, мають 
вагомий суспільний статус та сталі контакти з представниками урядових, 
ділових та громадських кіл держави перебування, орієнтуються в зако-
нодавстві [4]. 

для з’ясування особливостей статусу почесного (нештатного) кон-
сула, необхідно визначити його права та обов’язки. згідно з консульським 
статутом україни почесний консул має право встановлювати щит 
з державним гербом україни і назвою консульської установи україн-
ською мовою і мовою держави перебування на будинку або приміщенні, 
який займає почесне консульство, піднімати державний Прапор україни 
на будинку консульської установи, на своїй резиденції та засобах пере-
сування. відповідно до Положення про нештатних (почесних) консулів 
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україни почесні консули мають право займатися будь-якою професійною 
або підприємницькою діяльністю, якщо це не суперечить законодавству 
держави перебування, загальновизнаним нормам міжнародного права.

кола функціональних обов’язків, регулюються конвенцією, нормами 
міжнародного звичаєвого права, і конкретизуються двосторонніми кон-
венціями між державами, наприклад консульської конвенції між 
україною і республікою болгарія [6], між україною і республікою 
білорусь [7], між україною і соціалістичною республікою в’єтнам [8]. 

до функцій почесних консулів відносять: захист у державі перебу-
вання інтересів україни, громадян україни,її юридичних осіб у межах, 
що допускаються міжнародним правом; сприяння розвитку торговельних, 
економічних, культурних та наукових зв’язків між україною та державою 
перебування; з’ясування усіма законними способами умов та подій у тор-
говельному, економічному, культурному та науковому житті держави 
перебування, повідомлення про них уряду україни в особі міністра за-
кордонних справ, а також надання відомостей заінтересованим особам; 
надання допомоги та сприяння громадянам україни, її юридичним осо-
бам [9].

главою 3 конвенції про консульські зносини запроваджено привілеї 
та імунітети, що поширюються на почесних консулів, серед яких: звіль-
нення від трудових та громадських обов’язків; звільнення від податків 
та зборів, що стягуються з заробітної платні чи винагород, пов’язаних 
з виконанням ним консульських функцій, надання почесному консулу 
такий вид захисту, яку він може потребувати у зв’язку з його офіційним 
положенням. Невважаючи на усі переваги, використання діяльності по-
чесних консульств в україні є обмеженим.

Причин з цього приводу декілька: по-перше, функціонування по-
чесних консулів майже завжди відбувається під керівництвом глави вже 
наявного дипломатичного представництва або консульської установи 
україни в державі перебування; по друге, нештатні консули не отримують 
за свою роботу заробітну платню; сфера привілеїв та імунітетів, що на-
даються їм є набагато вужчим (почесний консул не наділений імунітетом 
від кримінальних справ, арешту, виклику до суду, членам його сім’ї не 
надаються привілеї та імунітети) 

усі ці обставини пояснюють відсутність зацікавленості у зайнятті 
даної посади. Хоча діяльність почесних консулів є досить важливою, так 
як вони можуть повноцінно замінювати функціонуючу дипломатичну 
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установу у певному територіальному окрузі. до того ж, нештатні консу-
ли часто краще володіють політичною ситуацією у державі перебування, 
ніж штатні консули, обізнаність почесного консула у місцевих відмін-
ностях може принести у деяких сферах значно більше користі для акре-
дитуючої держави.

таким чином, на сучасному етапі вони значною мірою сприяють 
реалізації спільних проектів між державами переважно у економічній та 
торговельній сферах, започаткуванню нових векторів співробітництва, 
наданні оперативної допомоги громадянам, які опинилися у складній 
ситуації [10]. утворення почесних консульств є вигідним для обох дер-
жав, адже, як мінімум, забезпечується представництво у регіоні, як 
максимум – установа сприяє налагодженню економічних відносин, здій-
снює промоцію акредитуючої країни, виконує ряд консульських функцій 
та, у цілому, є допоміжним елементом дипломатичної місії [11]. 

для розвитку інституту почесного консула, на наш погляд доцільно 
збільшити коло їх функціональних обов’язків, розширити їх привілеї та 
імунітети. таким чином, почесні консули у сучасній практиці міждер-
жавного співробітництва є необхідним елементом представництва дер-
жави за кордоном. було б корисним збільшити почесних консулів закор-
доном, адже вони довели свою здатність ефективно виконувати свої 
функціональні зобов’язання та оперативно долучатися до реалізації 
поставлених завдань в умовах глобалізованого світу, який постійно має 
відповідати на нові виклики та загрози.
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Клімова В. В.1

ПрОБЛЕМИ ПраВОВОГО рЕГУЛЮВаннЯ 
ВЧИнЕннЯ нОТарІаЛЬнИХ ДІЙ кОнСУЛОМ

Новітній етап розвитку українського суспільства, що ґрунтується на 
конституції україни, пов’язаний з адаптацією національної правової 
системи до міжнародно-правових стандартів. Посилення глобалізаційних 
та інтеграційних процесів у світі не могло не відобразитися й на діяль-
ності консульської служби. 

Питання правового регулювання вчинення нотаріальних дій консулом 
були предметом дослідження таких правників Фурса Є. Є., чекіта в. г., 
чучкова Н. о. та інші.
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регулювання нотаріальних дій, що вчиняє консул, здійснюється від-
повідно до віденської конвенції про консульські зно сини та факульта-
тивних протоколів до неї 1963 р. вчинення нотаріальних дій консулом 
регламентується не тільки зовнішніми нормативно-правовими актами, 
а і внутрішніми. в указі Президента україни «Про консульський статут 
україни» від 02.04.1994 р. № 127 / 94 зазна чено, що нотаріальні дії за 
кордоном учиняють на під ставі національного законодавства консульські 
уста нови, а у випадках, передбачених законодавством, і дипломатичні 
представництва україни [1]. зокрема, консульські установи вчиняють 
нотаріальні дії, передбачені консульським стату том та ст. 38 закону 
україни «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. № 3425 – XII [2].

Перелік нотаріальних дій консульських установ україни, передбаче-
ний ст. 38 закону україни «Про нотаріат» [4], а сама процедура їх реалі-
зації регламентована в «Положенні про порядок учинення нота ріальних 
дій у дипломатичних представництвах та консульських установах 
україни» затвердженому спільним наказом міністерства юстиції україни 
та міністерства закордонних справ україни від 27.12.2004 р. № 142/5/310 
[4]. вчинення нотаріаль них дій консулами здійснюється у тісній єдності 
норм процесуального та матеріального права, що закріплені, зокрема, 
цивільним кодексом україни від 16.01.2003 р., сімейним кодексом 
україни від 10.01.2002 р., кодексом торговельного мореплавства україни 
від 23.05.1995 р., законом україни «Про міжнародне приватне право» 
від 23.06.2005 р.

завданням консула є також консультування – надання суб’єктам цих 
правовідносин рекомендацій щодо вибору оптимального способу реалі-
зації ними власних прав та виконання обов’язків, що вимагає від консу-
ла наявності кваліфікації в галузі права. окрім цього консул, відповідно 
до вимог законодавства, може вчинити нотаріальне провадження в меж-
ах його компетенції, про яке просять особи. 

в цьому випадку повноваження консульських установ співпадають 
з повноваженнями державної нотаріальної контори. вони передбачені 
ст. 34 закону україни «Про нотаріат» , за винятком таких дій, як посвід-
чення договорів про відчуження і заставу жилих будинків та іншого 
нерухомого майна, що знаходиться в україні; передавання заяв фізичних 
і юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам та видача сві-
доцтв про передавання таких заяв; видача дублікатів документів, що 
зберігаються у справах нотаріальної контори; видача свідоцтв про при-
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дбання жилих будинків з прилюдних торгів; вчинення протестів векселів; 
пред’явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків; накладання 
заборони відчуження нерухомого майна. дипломатичним представни-
цтвам надається також право вчиняти й інші нотаріальні дії, передбаче-
ні законодавством україни [1]. 

Практика українських консульських установ свід чить, що вчинення 
нотаріальних дій консульськими установами україни реалізується від-
повідно до положень віденської конвенції про консульські зно сини та 
факультативних протоколів до неї 1963 р. консульські установи керу-
ються також двосторонніми консульськими конвенціями, які були під-
писані з 30 державами світу. 

цікавим є приклад регулювання вчинення нотаріальний дій консулом 
україни в італії. 

вчинення нотаріальних дій консульськими і дипломатичними уста-
новами україни в італійській республіці здійснюється відповідно до 
статті 43 «Нотаріальні дії та консульська легалізація» консульської 
конвенції між україною та італійською республікою від 2003року (на-
була чинності 2006 р.) , в якій зазначається, що відповідно до законодав-
ства акредитуючої держави консульські посадові особи можуть оформ-
ляти нотаріально: акти і контракти, укладені між громадянами акреди-
туючої держави, а також їх односторонні акти, які не стосуються 
виникнення, зміни або передачі прав на нерухоме майно, що знаходить-
ся в державі перебування; акти та контракти, незалежно від громадянства 
сторін, які стосуються майна, що знаходиться на території акредитуючої 
держави, або які будуть діяти на цій території; заповіти громадян акре-
дитуючої держави; акти та контракти, пов’язані зі шлюбом громадянина 
акредитуючої держави; засвідчувати вірність копій документів і виписок 
з них, справжність підписів на документах та вірність перекладу доку-
ментів або їх перекладати; виконувати будь-які інші нотаріальні функції, 
передбаченні законодавством акредитуючої держави, якщо вони не су-
перечать законам і правилам держави перебування; здійснювати легалі-
зацію документів і актів, складених властями держави перебування. 

двосторонні консульські конвенції регламентують різні нотаріальні 
дії, що може вчиняти консул, бо держави мають свої особливості, на які 
впливають економічні, культурні, національні фактори. таких двосто-
ронніх консульських конвенцій дуже мало, і тому існує проблеми у ре-
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гулюванні нотаріальних дій, що вчиняє консул, з тими державами, з яки-
ми наша країна не підписала таких конвенцій.

у зв’язку з відсутністю двосторонньої консуль ської конвенції між 
україною і ФрН, вчинення нота ріальних дій у консульських установах 
україни у ФрН також визначається віденською конвенцією про консуль-
ські зносини та факультативними про токолами до неї 1963 року, законо-
давством україни про нотаріат, консульським статутом україни та інши-
ми законодавчими актами україни. Нотаріальні дії вчиняються у при-
міщенні консульського відділу Посольства україни у ФрН (або 
генеральних консульствах україни у ФрН) . зокрема, консулами реа-
лізуються такі види нотаріальних дій, як посвідчення правочинів (до-
говори, заповіти, довіреності тощо) , крім іпотечних договорів, договорів 
про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових 
будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого неру хомого майна, що зна-
ходиться в україні; засвідчення правильності копій (фотокопій) докумен-
тів і випи сок з них, підпису на документах, перекладу доку ментів з од-
нієї мови на іншу тощо [5].

Нотаріальне посвідчення документів у консуль ському відділі по-
сольства україни в республіці лат вія здійснюється відповідно до 
цивільного кодексу україни, консульського статуту україни, Положення 
про порядок учинення нотаріальний дій у диплома тичних представни-
цтвах і консульських установах україни, статті 38 закону україни «Про 
нотаріат».

можна зазначити, що віденська конвенція про консульські зно сини 
1963 р. є універсальним міжнародно-правовим актом, яка є основою 
права міжнародних договорів про консульські зносини, але вона вже 
є застарілою для регулювання нотаріальних дій, що вчиняє консул, у су-
часних умовах. 

таким чином, практика українських консульських установ свід чить, 
що вчинення нотаріальних дій консульськими установами україни реа-
лізується відповідно до положень віденської конвенції про консульські 
зно сини та факультативних протоколів до неї 1963 р., двосторонніх 
консульських конвенцій, якщо такі під писані й ратифіковані україною 
та іншою державою, а також відповідно до Положення про порядок учи-
нення нотаріальних дій у дипломатичних представ ництвах і консульських 
установах україни. На нашу думку, в сучасних умовах існування наша 
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країна повинна обновити правову базу нотаріальних дій, що вчиняє 
консул, для покращення роботи. 
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СПІВрОБІТнИЦТВО ЄС Та УкраїнИ  
В ПЕрІОД ПанДЕМІї

сучасний світовий розвиток країн характеризується посиленням 
у світі та, зокрема Європі, інтеграційних процесів. Навіть ті країни, які 
не є членами інтеграційних об’єднань, відчувають неминуче їхній вплив 
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на собі. Після останнього розширення Євросоюзу безпосереднім сусідом 
Єс стала україна, що для поглиблення співпраці між україною та Єс 
відкрило нові можливості. взагалі неможливо розглядати майбутнє 
україни поза європейським та світовим розвитком, саме тому євроінте-
грація та членство в Європейському союзі є найголовнішою стратегіч-
ною метою нашої держави. 

співпраця з Єс для україни є засобом реалізації національних інтер-
есів, побудови демократичної та економічно розвинутої держави, зміц-
нення позицій на міжнародній арені. сьогодні основними напрямами 
співробітництва між україною та Єс є енергетика, інвестиції, торгівля. 
Проте, із погляду співробітництва між україною та Єс пропонуємо роз-
глянути допомогу Єс україні, у тому числі й під час пандемії. 

Європейський союз є найбільшим донором україни. обсяг наданої 
ним безвідплатної технічної та фінансової підтримки лише з 1991 р. 
перевищив 4 млрд. євро і постійно зростає. Підтримка Євросоюзу сто-
сується надзвичайно широкого кола сфер: макрофінансової стабільності, 
державного управління, розвитку громадянського суспільства, економі-
ки, енергетики, захисту довкілля, регіонального розвитку, освіти тощо. 
Єс різко збільшив україні допомогу з 2014 р., враховуючи складну 
економічну ситуацію та військові дії на сході держави. загальний пакет 
допомоги на 2014–2020 рр. становить близько 11 млрд. євро. завдяки 
наданої технічної та фінансової допомоги, україна з 2014 р. розпочала 
реалізацію амбіційної програми реформ, метою якої є стабілізація еко-
номіки та поліпшення рівня життя громадян [2].

сьогодні стало глобальним викликом швидке поширення пандемії 
COVID-19. Попри те, що загальноєвропейська відповідь на пандемію 
є обмеженою через недостатність компетенції, динамізм ситуації, з яким 
бюрократичним структурам Єс важко оперативно впоратися, інституції 
Європейського союзу з березня 2020 р. презентували певні ініціативи 
з пом’якшення економічними інструментами наслідків пандемії. 

дані ініціативи спрямовані на збереження цілісності єдиного ринку 
Євросоюзу, надання підтримки підприємствам і громадянам Єс та ви-
значенні заходів оперативного реагування для підтримки солідарності 
й стабільності держав-членів. так, наприклад, з доступних фондів 
Євросоюзу Corona Response передбачає виділення 37 млрд. євро для по-
страждалих від COVID-19 громадян, держав-членів і регіонів.
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у цих умовах україна також розраховує на певну підтримку з боку 
країн-членів Єс. деякі експерти вважають, що україні доцільно повер-
нутися до ідеї відкриття центру протидії гібридним загрозам у регіоні 
східного партнерства у києві. утім, криза сприяла й посиленню солі-
дарності як всередині Єс, так і між Європейським союзом та україною.

так, зокрема, Європейська комісія у рамках глобального реагування 
на спалах коронавірусу, у березні 2020 р. оголосила про виділення коштів 
на підтримку україни. «україна, яка продовжує страждати від актів 
агресії на сході країни та незаконної анексії російською Федерацією 
криму і севастополя, також зазнала негативного впливу пандемії в усіх 
сферах життєдіяльності». 11 серпня Європейська комісія виділила 
україні € 1,2 млрд макрофінансової допомоги що складає майже 50 % від 
всієї допомоги (€ 2,75 млрд) , що було виділено восьми країнам в рамках 
меморандуму про взаєморозуміння за програмами макрофінансової до-
помоги в умовах кризи, викликаного пандемією COVID-19. 
у Європейській комісії заявили, що Єс буде продовжувати підтримува-
ти україну [1]. 

комісар Єс з питань Європейської політики сусідства та перемовин 
щодо розширення о. варгеї заявив про те, що у цей надзвичайно важкий 
період Єс буде допомагати україні. «завдяки даному пакету підтримки 
ми прагнемо зміцнити стійкість суспільства та врятувати життя. ми під-
тримуємо реагування україни на різке зростання потреб у галузі соці-
альної допомоги та охорони здоров’я, а також необхідності захисту ро-
бочих місць й бізнесу». зазначений пакет допомоги україна спрямує на 
підтримку системи охорони здоров’я. 

Нова ініціатива Єс з медичної безпеки, якою зможе скористатися 
й україна, спрямована на посилення готовності епідеміологів і персона-
лу первинної медичної допомоги та консультаціями фахівців 
Європейського центру профілактики та контролю захворювань.

також передбачена підтримка економіки україни, насамперед малих 
і середніх підприємств (мсП) , шляхом забезпечення ліквідності, в тому 
числі через міжнародні фінансові установи. у межах свого бюджету на 
2020 р. Євросоюз прискорює запуск нової програми підтримки мсП (20 
млн. євро) в україні, яка дасть ще 10 млн. євро на гривневе кредитуван-
ня середнього та малого бізнесу. 

запроваджується програма підтримки у розмірі 25 млн. євро малих 
фермерських господарств додатково до 26 млн. євро, що були виділені 
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у 2019 р. кошти також будуть спрямовані на підтримку найбільш по-
страждалих від кризи у співпраці з партнерськими громадськими орга-
нізаціями [2].

отже, попри певні труднощі в Європейському союзі, що сьогодні 
посилилися у зв’язку з пандемією, Єс намагається допомогти і підтри-
мати україну та інші економічно слабкі країни заради збереження життя 
людей та стабілізації економіки, а відтак, й розв’язати проблеми на ко-
ристь всієї Європи та світу, у якому саме єдина родина європейських 
народів є одним з гарантів стабільності.
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МОЖЛИВОСТЯМИ

за інформацією Європейської комісії, на 2020 р. кожен п’ятий гро-
мадянин Європейського союзу має ту чи іншу форму інвалідності [1]. 
багато з них стикаються з труднощами при виконанні простих повсяк-
денних завдань, навчанні та працевлаштуванні. ось чому, поряд із під-
тримкою політики держав-членів, Єс зобов’язався боротися з усіма 
формами дискримінації, до яких інваліди особливо вразливі. Європейська 
стратегія щодо інвалідності на 2010–2020 роки (European Disability 
Strategy 2010–2020) була розроблена задля імплементації конвенції ооН 
про права осіб з інвалідністю та була прийнята в листопаді 2010 року. 
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Наразі стратегія на 2010–2020 роки переглядається та оцінюється 
кількома установами Єс з огляду на розробку Європейської стратегії 
щодо інвалідності після 2020 року [2; 8]. Нова стратегія розробляється 
за передумови пандемії COVID-19, що створює значний соціальний та 
економічний вплив на життя людей з інвалідністю та їх сімей. у зв’язку 
з цим Європейський парламент у своїй резолюції від 18 червня 2020 року 
закликав комісію «підготувати оцінку викликів та порушень прав людей 
з інвалідністю під час пандемії COVID-19, заходів, прийнятих державами-
членами у відповідь на пандемію, а також запропонувати відповідні, 
конкретні заходи щодо усунення прогалин та недоліків у стратегії щодо 
інвалідності на період до 2020 року для подолання їх недоліків та запо-
бігання їх у майбутньому» [3].

в дослідженні департаменту з питань прав громадян та конститу-
ційних питань (Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional 
Affairs) на замовлення комітету петицій Європейського парламенту 
(European Parliament’s Committee on Petitions) , в якому проведено аналіз 
стратегії 2010–2020 років та її безпосереднього виконання, а також ви-
кладено основні рекомендації щодо змісту стратегії на період після 
2020 р., викладено рекомендації, адресовані Європейському парламенту, 
Європейській комісії та іншим інституціям Єс, державам-членам та 
ключовим зацікавленим сторонам і стосуються основ, необхідних для 
підготовки нової стратегії, а також проекту, змісту та механізмів реалі-
зації та забезпечення [2; 1].

Наразі основними актами, що безпосередньо регулюють життя гро-
мадян з інвалідністю, є акт про доступність (the European accessibility 
act) , директива Єс 2019/882 про вимоги щодо доступності товарів та 
послуг) , Положення про права пасажирів з обмеженою рухливістю на 
основних видах транспорту (regulations on the Rights of Passengers with 
disabilities in main types of transport) , директива Єс 2016/2102 про до-
ступність веб-сайтів та мобільних додатків органів державного сектору, 
карта інвалідності Єс (EU disability card) , карта паркування Єс (EU 
parking card) , директива Єс 2000/78/Єс, що встановлює загальні рамки 
рівного ставлення до роботи та занять [1]. виділяють наступні напрямки 
соціального захисту людей з інвалідністю у країнах Єс: допомога у по-
всякденному житті (assistance with activities of daily living – ADLs) та 
сприяння незалежному життю; підтримка доходу і рівня життя; працев-
лаштування інвалідів [4; 120].
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розробка стратегій, наявність законодавчих актів та ініціатив свідчить 
про те, що Європейський союз зацікавлений у розвитку соціальної по-
літики щодо захисту людей з інвалідністю, звертаючи увагу на стан та 
умови життя в умовах пандемії.
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Кучер Я. М.1

СПЕЦІаЛЬна МІСІЯ 

8 грудня 1969 року в Нью-йорку було підписано конвенцію «Про 
спеціальні місії». це основний нормативно-правовий документ, який 
регулює правовий статус спеціальних місій, в її преамбулі ми знаходимо 
посилання на ще дві конвенції.

дана конвенція складається з 55 статей, які умовно можна розділити 
на три частини. Після основного тексту йде факультативний протокол 
«про обов’язкове вирішенні спорів», що складається з 8 статей і встанов-
лює шляхи вирішення можливих суперечок, що виникають, щодо тлу-
мачення або застосування конвенції. вони підлягають обов’язковій 
юрисдикції міжнародного суду і, отже, можуть передаватися на розгляд 

1  курсант 3 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для служби безпеки 
україни Національного юридичного університету імені Ярослава мудрого
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суду за письмовою заявою будь-якої сторони в суперечці, що є учасником 
факультативного протоколу.

Що ж таке спеціальна місія? це особлива категорія зарубіжних ор-
ганів зовнішніх зносин, які мають тимчасовий характер і спрямовують-
ся одною (або декількома) державою в іншу за згодою останнього для 
виконання певного завдання. На відміну від постійних дипломатичних 
представництв (посольств і місій) і консульських установ спеціальна 
місія наділяється зазвичай обмеженим колом повноважень, виконуючи 
значно вужчі функції, визначені за взаємною згодою зацікавлених держав. 
до категорії «спеціальна місія» можуть бути віднесені поїздки глав дер-
жав в зарубіжні країни і урядові делегації.

обсяг привілеїв та імунітетів спеціальної місії і входять до її складу 
осіб, визначається зазвичай за погодженням між приймаючим і спрямо-
вуючим державами на основі згаданої конвенції. окреме застереження 
щодо вимоги про надання найбільших за обсягом привілеїв та імунітетів 
главам держав, урядів і відомств закордонних справ, якщо перераховані 
особи очолюють спеціальну місію. у тих випадках, коли в складі спеці-
альних місій немає осіб високого рангу, статус цих місій в принципі 
аналогічний статусу відповідних категорій персоналу дипломатичного 
представництва. Функції, склад і прівілегіі спеціальних місій зазвичай 
узгоджуються зацікавленими державами.

місії можуть здійснюватися і між державами, які не перебувають 
в дипломатичних або консульських зносинах; розрив відносин не впли-
ває на здійснення спеціальної місії.

спеціальні місії дипломатичного характеру можуть бути різними за 
своїм рівнем, як зазначається в конвенції, в якій зафіксовані міжнародні 
звичаї, що склалися в даній області. її норми відносяться головним чином 
до місій, посланих однією державою в іншу за згодою останнього для 
розгляду певних питань або виконання певного завданн. зрозуміло, 
функції спеціальної місії, її склад, імунітети і привілеї пов’язані з за-
вданнями, які перед нею поставлені. зазначені питання зазвичай узго-
джуються між зацікавленими державами. спеціальна місія починає свої 
дії з моменту встановлення місією офіційного контакту з міністерством 
закордонних справ або з іншим органом приймаючої держави, щодо 
якого є домовленість, її початок не залежить ні від представлення її по-
стійним дипломатичним представництвом посилаючої держави, ні від 
вручення вірчих грамот або повноважень.
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коли дві або кілька спеціальних місій зустрічаються на території 
приймаючої держави або третьої держави, старшинство місій встанов-
люється відповідно до алфавітного порядку назв держав, встановлених 
протоколом держави, на території якого місії знаходяться, якщо знову 
ж таки немає раніше обумовленого угоди.

місцем перебування спеціальної місії є місце, встановлене за згодою 
між зацікавленими державами. Якщо ж домовленість не мала місце, 
в такому випадку місцеперебуванням спеціальної місії є місце, де роз-
ташоване міністерство закордонних справ приймаючої держави.

Якщо спеціальна місія виконує свої функції в різних місцях, зацікав-
лені держави можуть домовитися про те, щоб ця місія мала кілька місць 
перебування, з яких вони можуть обрати одне в якості головного місце-
перебування.

Підводячи підсумки, варто зауважити, що Правове становище спеці-
альних дипломатичних місій регулюється в основному звичайним пра-
вом, частина норм якого, була зафіксована в конвенціі про спеціальні 
місії 1969 року (набула чинності 21 червня 1985 року) .

науковий керівник: Єфремова к. в., к.ю.н., с.н.с., заступник директора Нді 
правового забезпечення інноваційного розвитку НаПрН україни.

Лобко М. С.1

ОСОБЛИВОСТІ анТИкОрУПЦІЙнОї ПОЛІТИкИ  
В УкраїнІ Та країнаХ ЄС

корупція споконвічно була однією з найболючіших соціальних хво-
роб будь-якого суспільства. це негативне явище є, по суті, таким же 
давнім явищем, як і сама влада. об’єктивні фактори свідчать про те, що 
корупція створює суттєву небезпеку для життєдіяльності багатьох країн 
світу, і на сьогодні масштаби її поширення становлять загрозу для на-
ціональної безпеки будь-якої країни. тому на сучасному етапі розвитку, 
коли відбуваються кардинальні зміни у міжнародному політичному та 
суспільному житті, змінились погляди і на проблему протидії корупції. 

1  студентка 5 курсу факультету міжнародно-правового Національного юридич-
ного університету імені Ярослава мудрого
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Нині одним із пріоритетних питань порядку денного світової спіль-
ноти є формування глобальної антикорупційної стратегії, поєднання 
зусиль всіх міжнародних факторів на глобальному, регіональному і ло-
кальному рівнях [1, c. 184]. відтак, чинники успішної протидії корупції 
вже давно відомі та апробовані міжнародною спільнотою. це насамперед 
відкритість влади, прозорість та зрозумілість процедур прийняття дер-
жавних рішень, дієві механізми контролю за діяльністю державних ор-
ганів з боку громадянського суспільства, свобода слова, свобода та не-
залежність засобів масової інформації.

Практика тих країн, які сформували на державному рівні ефективну 
антикорупційну модель і тим самим створили передумови для успішно-
го економічного зростання, викликає постійний інтерес у науковців 
і політиків. так, окремі аспекти проблеми корупції країн Єс у своїх 
працях досліджували і. сікора, Є. Невмержицький, о. Новікова, 
а. сафоненко, с. телешун, ю. таран, о. рудик, Є. Перегуда, і. рейтерович, 
в. Щербань та інші. Проблеми корупції в державах перехідного типу, 
у тому числі пострадянського простору, розглядали зарубіжні право-
знавці, серед яких – д. дела Порта, а. ванучі, в. Пуяс, к. уоллес, 
к. Херфер, к. Педерсен, л. йохансен, M. родес, р. Хислоп та інші, проте 
питання, пов’язані з особливостями досвіду боротьби з корупцією в Єс 
в контексті запровадження відповідних практик в україні, залишаються 
не досить дослідженими.

у зв’язку з цим, сучасні завдання публічного адміністрування, євро-
інтеграційний курс україни та політика євроатлантичного співробітни-
цтва потребують зваженого та ефективного теоретико-методологічного 
забезпечення формування антикорупційної політики в україні. Протягом 
2015–2019 років були створені такі державні інституції як: Національне 
агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне 
бюро україни, спеціалізована антикорупційна прокуратура, державне 
бюро розслідувань, Національне агентство україни з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 
злочинів (арма) , вищий антикорупційний суд.

за світовими показниками індексу сприйняття корупції Transperency 
International у 2018 р. україна покращила свої позиції серед інших країн 
світу. результат – 30 балів та 126-те місце серед 180 країн. таким чином, 
україна в порівнянні з 2018 роком повернулась назад до 2017 року і тепер 
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поруч у рейтингу з такими країнами як киргизстан, азербайджан та 
джибуті [1].

стосовно протидії політичній корупції в системі державного управ-
ління в державах-членах Єс, то основною проблемою є значна різно-
рідність законодавства, що регулює відносини в цій сфері і яке багато 
в чому зумовлене національними традиціями та історією. антикорупційне 
законодавство в більшості держав є досить новим і у багатьох випадках 
недостатньо опрацьованим. деякі положення з цього питання в державах 
Євросоюзу закріплені на конституційному рівні, а в деяких – у законо-
давчих актах [2, с. 55].

Наприклад, досить чітка й ефективна система боротьби з корупцією, 
яка спирається на солідну нормативно-правову базу та однозначну під-
тримку суспільства діє у Фінляндії. для фінської правової системи не 
є характерними закони з використанням терміну «боротьба» з визначен-
ням певного виду злочину. Фінський законодавець заклав принципи 
попередження та застереження вчинення злочинів у кожному норматив-
но-правовому акті, що визначають конкретну сферу діяльності, а не вид 
злочину. згідно з положеннями кримінального кодексу Фінляндії, за 
вчинення дій, що можуть кваліфікуватися як «корупція», передбачено 
санкції від штрафу до ув’язнення строком до чотирьох років у залежнос-
ті від ступеня суспільної небезпеки злочину [3]. 

При аналізі бельгійського досвіду, можна побачити, що країна пішла 
не лише традиційним репресивним шляхом – установлення кримінальної 
відповідальності за корупційні діяння, але у ній здійснюється і поперед-
ження корупції. так ця проблема знайшла своє відображення у межах 
реформи COPERNIC, зокрема, у реформі сектору фінансового контролю. 
бельгія розширила поняття корупції стосовно зловживання владою, не 
обмежуючись лише кримінальним аспектом, а й залишивши місце для 
таких понять, як роз’яснення норм, їх нагадування, транспарентність 
поведінки, що приведе до вироблення кодексу поведінки. 

Якщо розглянути досвід боротьби з корупцією у Німеччині та 
словаччині, то він свідчить про ефективність залучення громадськості 
для боротьби з корупцією. зокрема, відомство кримінальної поліції фе-
деральної землі Нижня саксонія впровадило прийом анонімних повідо-
млень від громадян про економічні злочини. таке рішення було прийня-
то за результатами пілотного проекту, під час якого за чотири місяці до 
вищезазначеного спецпідрозділу, який складається всього з 9 працівників 
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прокуратури та 33 поліцейських, надійшло 184 повідомлення. карні 
справи було відкрито у 124 випадках, з яких 30 % стосується справ щодо 
корупції [4, с. 112–113].

також, важливу роль у боротьбі з корупцією відіграють Національні 
програми по боротьбі з корупцією, прийняті урядами багатьох держав 
світу. Першочергову увагу в цих програмах приділено створенню ме-
ханізмів та системи ефективного контролю, в т.ч. і за роботою недер-
жавних організацій та широкого спектру незалежних засобів масової 
інформації. з метою проведення ефективної політики у сфері боротьби 
з корупцією у більшості держав створені та діють спеціалізовані анти-
корупційні структури. базовою складовою успішної протидії корупцій-
ним проявам є належне антикорупційне законодавство. у вузькому 
розумінні антикорупційне законодавство – це закони та інші норматив-
но-правові акти, які встановлюють спеціальні законодавчі положення 
щодо запобігання корупції, визначають ознаки корупційних правопо-
рушень та відповідальність за їх вчинення, регулюють діяльність дер-
жавних органів чи їх спеціальних підрозділів, до компетенції яких 
належить протидія корупції, координація такої діяльності (контроль) та 
нагляд за нею. 

тобто, необхідність реагування на загрози і проблеми, джерелом яких 
є корупція, спричинило до розробки міжнародних нормативно-правових 
атів щодо запобігання корупційним проявам. результатом спільних зусиль 
є значна кількість міжнародних документів у сфері протидії корупції, 
основними з них є конвенція організації об’єднаних Націй проти ко-
рупції, комюніке Європейської комісії від 28 травня 2003 р. щодо комп-
лексної політики Європейського союзу з протидії корупції, рамкове рі-
шення ради Європейського союзу № 568 від 22 липня 2003 р. «Про бо-
ротьбу з корупцією в приватному секторі», кримінальна конвенція про 
боротьбу з корупцією ради Європи, конвенція про цивільно-правову 
відповідальність за корупцію ради Європи, рекомендації групи держав 
проти корупції (GRECO) , конвенція ради Європи «Про відмивання, 
пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом», 
страсбурзька конвенція про корупцію у контексті кримінального права 
від 27 січня 1999 р. та інші [5]. 

аналізуючи результати спільних угод держав у сфері протидії коруп-
ції, слід особливу увагу звернути на конвенцію об’єднаних Націй щодо 
протидії корупції [6]. цей юридичний акт є результатом спільних між-



99

народних домовленостей, в якому складені ключові положення, необхід-
ні в практичній діяльності щодо протидії корупційним проявам.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що успіх боротьби з корупцією 
у країнах Єс залежить не стільки від наявності чи відсутності в державі 
антикорупційної інфраструктури, скільки від економічних, історичних, 
культурних та багатьох інших факторів, що лежать зазвичай за межами 
правового поля. При цьому корупція розглядається як внутрішня та зовніш-
ня загроза. досить важливо, що зусилля щодо обмеження корупції в цих 
країнах, як правило, інституціолізовані і вражають своїми масштабами.

стосовно національної антикорупційної стратегії, важливо, що саме 
перспектива вступу до Євросоюзу дала істотний поштовх до вироблення 
антикорупційних стратегій та антикорупційного законодавства, що ба-
зуються на нормах європейського права. сьогодні, в україні хоча й іс-
нують певні зрушення, які демонструють позитивну тенденцію, проте 
багато чого ще потрібно зробити: детальніше переглянути чинне націо-
нальне законодавство, системно проводити державні та громадські мо-
ніторинги з метою виявлення корупційних ризиків, проте основною за-
дачею для антикорупційної політики є сильна політична воля вищого 
керівництва держави і сформована на її основі єдина державна політика 
в галузі боротьби з корупцією, яка б включала комплекс заходів держав-
ного, політичного, економічного, соціального і правового характеру.
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Любарський Б.1

ДИПЛОМаТИЧнІ ПЕрЕГОВОрИ

Дипломатичні переговори відомі ще з давніх часів, а саме з часів 
ранньої історії київської русі були переговори великої княгині ольги 
з імператором константаном багрянородним в 957 році, коли Посольство 
(делегація) київської княгині нараховувало понад сто чоловік і готува-
лося дуже ретельно. іноді переговори проводилися в умовах військових 
дій, наприклад переговори князя святослава з візантійським імперато-
ром іоаном і цимісхієм у човні на дунаї. деякі руські посольства або 
як їх ще називали делегації очолювались князями-васалами, боярами, 
купцями [ 1 ].

справді, саме слово «переговори» з´явилось, очевидно, разом із за-
родженням дипломатії, тобто в період появи і розвитку перших держав-
них утворень. в ті далекі часи головною темою переговорів, як правило, 
були пи тання війни і миру, створення військових союзів, обміну бранця-
ми, а особливо представниками знаті.

На сьогоднішній день дипломатичні переговори є основним способом 
мирного розв´язання спорів і конфліктів, які виникають між державами, 
один із найпоширеніших у міжнародному праві методів розвитку і по-
глиблення відносин між державами.

своє сучасне юридичне оформлення і закріплення практика пере-
говорів знайшла в статуті ооН, а саме в статті 33, яка вказує, що сторо-
ни, які беруть участь у будь-якому спорі, продовження якого могло б за-
грожувати підтримці міжнародного миру і безпеки, повинні перш за все 
намагатись розв´язати спір шляхом переговорів, обслідування, посеред-
ництва, примирення, арбітражу, судового розбору, звернення до регіо-
нальних органів чи угод, або іншими мирними засобами на свій розсуд. 
рада безпеки, якщо вона вважає це необхідним, вимагає від сторін 
розв´язання їх спору з допомогою таких засобів» [ 2 ]. 

але не слід вважати, що переговори проводяться лише для врегу-
лювання спорів і конфліктів. сьогоднішня дипломатія все частіше 
звертається до них для розробки і координації загальних політичних, 
економічних або гуманітарних акцій, що мають міжнародний або регі-

1  курсант 3 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для служби безпеки 
україни Національного юридичного університету імені Ярослава мудрого.
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ональний характер. тому переговори активно використовуються для 
погодження і координації окремих зовнішньополітичних, а в деяких 
випадках і внутрішньополітичних заходів, для вироблення загальної 
стратегії і тактики у розв´язанні складних проблем науки і техніки, які 
зачіпають інтереси багатьох країн (наприклад, проблеми чорнобильської 
катастрофи) . об´єктом переговорів у наші дні стають загальні питання 
боротьби з тероризмом, розповсюдженням зброї і наркотиків, захисту 
довкілля, освоєння космосу і світового океану, боротьби проти найне-
безпечніших захворювань (наркоманія, сНід) і т. ін. це дуже яскраво 
і наочно демонструється в діяльності нових європейських об´єднань 
(таких, як рада Європи, центральноєвропейська ініціатива, обсЄ, 
ПарЄ, чес і т. п.) [ 3 ].

в сучасній дипломатичній практиці широко застосовується кілька 
видів міжнародних переговорів, серед яких на першому місці стоять 
дипломатичні (або політичні) пе реговори. але активно проводяться 
і економічні, військові, торгові, переговори з проблем культурно-гумані-
тарного і науково-технічного співробітництва, спеціальні (галузеві) і т, 
д. тобто, будь-які питання, що стосуються інтересів різних країн, можуть 
обговорюватися на переговорах. в міжнародному праві не існує якихось 
чітких рекомендацій, як вести переговори, але дипломатичною практи-
кою вироблено певні загальноприйняті норми,

По-перше, всі учасники офіційних переговорів будь-якого виду по-
винні мати офіційні повноваження своїх урядів або інших керівних ор-
ганів, що направили їх на переговори. Не потребують спеціальних повно-
важень лише три офіційні особи країни: глава держави, уряду, а також 
міністри закордонних справ. в практиці окремих країн таке право згідно 
з їх конституціями надається і деяким міністрам, зокрема оборони, тор-
гівлі, культури і т. д. дуже часто переговори від імені своєї держави ве-
дуть посли. в такому випадку їм також не потрібно спеціальних повно-
важень, бо ведення переговорів з урядом країни перебування відносить-
ся до прямої функції дипломатичного представника відповідно до статті 
3 віденської конвенції про дипломатичні зносини [ 4 ]. 

Проте, якщо в результаті переговорів посол має підписати якийсь 
договір або угоду, то він обов´язково повинен пред´явити повноваження 
свого уряду.

По-друге, результати міжнародних переговорів, як правило, фіксу-
ються в загальноприйнятих у міжнародній практиці документах: дого-
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ворах, угодах, протоколах, деклараціях, заявах і т. ін. для інформування 
громадськості після переговорів публікується комюніке або повідомлен-
ня для змт.

По-третє, згідно зі ст. 102 статуту ооН учасники переговорів пови-
нні надати для реєстрації і публікації до секретаріату ооН міжнародні 
договори і угоди, які підпи сані в результаті переговорів, бо в разі неви-
конання цієї процедури сторони не зможуть посилатися на них в органах 
ооН, тобто де-факто ці документи не матимуть міжнародного визнання.

По-четверте, при рівноправних переговорах дотримуються загально-
прийнятих норм протоколу і порядку проведення переговорів. всі деле-
гації, що беруть участь у переговорах, повинні мати належним чином 
оформлені повноваження (крім тих, кому це не обов´язково) . На рівно-
правних засадах учасники переговорів домовляються про мову перего-
ворів: як правило, це мова країн, де відбуваються переговори, звичайно 
з відповідним, бажано синхронним перекладом, або одна з офіційних 
мов ооН (англійська, французька, іспанська, китайська, арабська, ро-
сійська) ; про регламент переговорів, попередньо про форму заключного 
документа, про порядок головування на переговорах [ 5 ].

крім того, загальноприйнято, що глави делегацій на переговорах 
обговорюють найважливіші питання, а решту великої, складної, часто 
невидимої роботи здійснюють експерти і радники. вони ж готують про-
екти заключних документів, які потім остаточно погоджують глави де-
легацій, проекти комюніке і повідомлень для змї.

у дипломатичній практиці існують і особливі переговори, коли 
йдеться, скажімо, про капітуляцію у війні. вони мають трохи інші (інди-
відуальні) процедурні норми проведення і завершення.

останнім часом на міжнародних конференціях все частіше застосо-
вується метод погодження (консенсус) , тобто розробка таких рішень, які 
всі учасники вважають обов´язковими для себе. але навіть у випадку 
консенсусу учасники конференції можуть мати певні зауваження до до-
кументів.  На основі  методу консесусу проходила робота 
загальноєвропейської наради [ 6 ].

використання консенсусу, з одного боку, має позитивне значення, бо 
свідчить про неможливість нав´язувати волю одних держав іншим, але 
з другого – це може зумовити затягування і гальмування прийняття рі-
шень, пе решкоджати досягненню згоди. тому під час загальноєвропейської 
наради, враховуючи потенційні негативні наслідки застосування методу 
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консенсусу, держави-учасниці домовились, що правила процедури цієї 
наради в майбут ньому будуть застосовуватися і в наступних загально-
європейських нарадах-конференціях.

Надзвичайно важливою процедурою проведення конференції є ви-
значення мови для проведення диспутів, складання доповідей, проектів 
рішень, інших документів. у часи середньовіччя всі переговори велися 
латинською мовою, яка вважалася мовою всіх «цивілізованих християн», 
тому ця мова не була чужою і в дипломатичній практиці української 
держави козацької доби. у XVIII XIX ст. мовою дипломатії була фран-
цузька. вибір мови конференції залежить від складу учасників, і в ни-
нішніх умовах більшість міжнародних конференцій ведеться переважно 
англійською мовою. Наприклад, під час загальноєвропейської наради 
робочими мовами були англійська, іспанська, італійська, німецька, ро-
сійська, французька. Переважна більшість учасників сучасних європей-
ських конференцій робочими мовами вважають англійську, німецьку, 
російську, французьку [ 7 ].

Ніхто не забороняє представникам держав користуватися своєю на-
ціональною мовою, але в такому випадку делегація забезпечує своїми 
силами переклад матеріалів конференції на одну із її робочих мов. 
особливо важливо підкреслити, що члени делегацій на міжнародних 
конференціях користуються тими ж привілеями та імунітетами, що 
і представники акредитованих в країні перебування дипломатичних 
установ.

отже, дипломатичні переговори є досить важливим аспектом для 
вирішення та обговорення представниками держав політичних, еконо-
мічних та інших питань двосторонніх і багатосторонніх відносин 
з метою погодження зовнішньополітичної стратегії, тактики і відпо-
відних дипломатичних акцій, обміну думками, взаємного обміну інфор-
мацією, підготовки до підписання договорів, врегулювання спірних пи-
тань.
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Малик К. Р.1

ДО ПИТаннЯ ПОрУШЕннЯ ЦІннОСТЕЙ ЄС

Європейський союз на сьогодні це не лише політико-економічний 
союз держав, це, передусім, спільнота цінностей. усі держави-учасниці 
Єс засвідчили своїми підписами під договором про Єс свою відданість 
захисту людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства 
права та прав людини – основних цінностей Єс. Якщо ці цінності опи-
няються під загрозою в одній з держав-учасниць, інші держави мають 
можливість ініціювати процедуру, яка може врешті-решт призвести до 
притягнення усіх порушників до відповідальності. 

і, на жаль, такі випадки відбуваються навіть зараз, як свідчить під-
нята процедура притягнення до відповідальності проти країн угорщини 
та Польщі.

Насамперед, хочу зазначити, що влада угорщини й Польщі в супер-
ечностях про те, чи відповідає їхня політика керівним європейським 
стандартам та цінностям, протестують початкову сторону їхніх опо-
нентів.

На мій погляд, «верховенство права» та поділ влади – це суттєвий 
камінь європейської незалежності, одна з основних цінностей, на котрих 
базується політика Європейського союзу. однак, у більшості міжнарод-
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них європейських держав – різні традиції та культура, і все це безумовно 
впливає на реалізацію ними спільних цінностей Єс.

Наприклад, реформа судової влади в 2017 році в Польщі прийшла до 
переслідування представників судової влади за політичними напрямками 
та не дотримується основ та принципів незалежного судочинства, ви-
кладені в головні базисні документи Європейського союзу. дану позицію 
зазначили у європейській комісії, що в свою чергу стало причиною для 
початку нового процесу проти сучасної варшави. ця комісія відправила 
певного листа польській стороні, котра тепер має два місяці для отри-
мання пояснень зі своєї сторони боку. даний лист є першим похідним 
шляхом, потрібним для початку процесу, взаємопов’язаного із не дотри-
манням норм і цінностей Європейського союзу.

Пізніше 19 жовтня Європейський суд дав вказівку Польщі «негайно 
зупинити» реалізацію нового закону про зменшення пенсійного віку для 
суддів її верховного суду. відповідно з даним законом, із 3 липня на 
пенсію мали піти всі судді польського суду, котрим виповнилось 65 років, 
однак раніше пенсійний вік було визначено на рівні 70 років. Позов 
проти зменшення пенсійного віку для суддів у Польщі подала Європейська 
комісія. брюссель зазначає, що норма про зменшення пенсійного віку 
суддів порушує основи незалежності суду і Польща таким чином пору-
шила законодавство Європейського союзу.

суд Європейського союзу також визнав протиправними дії Польщі 
та угорщини, та відмовилися приймати біженців під час міграційної 
кризи 2015 року, порушивши своїми діями власні обов’язки за законо-
давством Європейського союзу.

за останні декілька років Європейська комісія подала до суду Єс 
три скарги на угорщину і чотири – на Польщу. всі скарги пов’язані з по-
рушенням принципів верховенства права і розподілу влади, а саме зі 
спробами уряду підпорядкувати собі інші гілки влади. і хоча Європейський 
суд виніс рішення щодо більшості скарг (зауважу, на користь країн-по-
рушниць) , однак, Єс практично ніяким чином не карає ці держави за 
відступ від визнаних у Єс принципів та цінностей. 

Причина дуже проста: немає інструментів. механізм впровадження 
та реалізації санкцій проти окремої держави у Єс, який є добровільним 
альянсом суверенних держав, дуже складний для його застосовування 
на практиці.
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теоретично країну можуть на певний час позбавити права голосу 
в центральних органах Єс. але процедура, викладена у статті 7 
ліссабонського договору є такою, що, на думку багатьох науковців та 
правників, можливость її реального застосування майже нереальна.

згідно зі статтею 7 Європейська рада за пропозицією третини країн 
союзу, або Європейського парламенту, або Європейської комісії має на 
основі консенсусу встановити факт серйозного і тривалого порушення 
цінностей певною країною. уже на цьому етапі будь-який союзник кра-
їни, що провинилася, може самостійно заблокувати процес [1].

Необхідно розуміти і усвідомлювати, що Єс – це дуже велика й склад-
на інституційна конструкція, яка просто не розрахована на те, щоб швид-
ко і без перепон долати такі складні ситуації. дана ситуація ж є ще од-
нією віхою в історії Єс – коли серед держав-учасниць є ті, які доволі 
радикально відходять від ухвалених у Єс норм і принципів, і при цьому 
не несуть за це майже ніякої відповідальності. 

На наш погляд, Європейська комісія, якби мала підтримку від інших 
країн та органів Єс, могла б частіше подавати позови проти держав-по-
рушниць; вона могла б користуватися і певними фінансовими важелями, 
а не лише політичними. крім того, ніхто не забороняє окремим країнам 
вживати своїх заходів – як приклад, у 2000 році з австрією, коли до 
уряду держави увійшла правопопулістська Партія свободи, і 14 країн Єс 
оголосили відню «дипломатичний бойкот»[2].

виходити ж з Єс угорщина й Польща не планують – влади цих країн 
вважають, що єдиний ринок Єс є більш вигідним для них. але водночас 
цією економічною єдністю інтеграція в Європі і має обмежуватися.

однак ігнорувати такі порушення цінностей Єс не може. адже ігно-
руючи їх, буде порушуватися стабільність прав людини і громадянина, 
а також сама суть тих принципів та цінностей, на яких засновано союз. 
і зокрема, характеризуючи судову реформу в Польщі, то у всіх країнах 
Єс судді можуть ухвалювати рішення щодо загальноєвропейського за-
конодавства і якщо ж в якійсь державі судді виявляться залежними від 
політичного керівництва, то довіра до них зникне, а це, в свою чергу, 
підірве довіру до судової системи Єс в цілому. а в перспективі, взагалі 
може запустити процес руйнування єдиного єдності в Єс, оскільки не 
може бути єдності в системі, коли в одній його частині людина може 
розраховувати на недоторканність своєї власності та чесний суд, а в ін-
шій – ні.
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Малик К. Р.1

ДО ПИТаннЯ ДИПЛОМаТИЧнОї СУПЕрЕЧкИ 
МІЖ УкраїнОЮ Та УГОрЩИнОЮ

у даній роботі ми спробуємо проаналізувати останні події, які від-
бувались між україною та угорщиною на дипломатичному рівні, адже 
досить часто постають питання, у котрих державам важко дійти спіль-
ного компромісу. Проте, останнім часом учасники почали говорити про 
бажання покращити взаємовідносини та врегулювати найбільш складні 
питання. Незважаючи на це, вчинки угорщини 25.10.2020 р. в день міс-
цевих виборів в україні ще раз викликали дипломатичну суперечність.

25 жовтня 2020 року міністр закордонних справ угорщини Петер 
сіярто у публічному просторі закликав громадян угорщини, які прожи-
вали на території україни, надати підтримку своїми голосами на місцевих 
виборах членам політичної партії «Партія угорців україни» (KMKSZ) . 
Причиною таких закликів з боку угорщини можна вважати бажання 
підтримати угорську діаспору на території закарпаття, а також отримати 
представників угорських громадян на місцевому рівні в україні.

в україні, однак, такі дії розцінили як пряме порушення норм україн-
ського виборного законодавства. зокрема, ч.1 ст.52 виборчого кодексу 
україни передбачено, що передвиборна агітація розпочинається кандидатом, 
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партією (організацією партії) наступного дня після дня прийняття виборчою 
комісією рішення про реєстрацію кандидати (кандидатів) і закінчується о 24 
годині останньої п’ятниці перед днем голосування – тим самим провівши 
агітацію безпосередньо в день голосування угорська сторона грубо пору-
шила українське законодавство. окрім того п.1 ч.1 ст.57 виборчого кодексу 
україни передбачено, що участь у передвиборній агітації забороняється: 
1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі шляхом журналіст-
ської діяльності чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних зма-
ганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за під-
тримки кандидата (кандидатів) чи суб’єкта їх висування [1].

аналізуючи вказані порушення можна прийти до висновку, що 
угорщина порушила не лише виборче законодавство україни, а й один 
з основних принципів міжнародного права – принцип невтручання 
у справи іншої держави (ст.8 конвенції «Про права та обов’язки держав» 
1933р.) [2]. 

міністерство закордонних справ україни (далі – мзс україни) ви-
словило чітку позицію в даній справі, закликавши представників 
угорщини припинити нехтувати принципами міжнародного права та 
з повагою ставитися до нормативно правових актів україни, чим 
угорщина, в свою чергу, знехтувала. також мзс вказало, що відповідно 
до конституції та законів україни створені рівні можливості для всіх 
громадян україни реалізовувати свої виборчі права відповідно до між-
народних стандартів [3].

окрім того, по факту втручання у місцеві вибори, від україни на-
дійшло звернення до організації з безпеки і співробітництва в Європі 
з метою перевірки та врегулювання даного інциденту, а також було наді-
слано ноту протесту угорському послу ійдярто по факту політичної 
агітації в день місцевих виборів україни 25 жовтня 2020 року.

міністерство закордонних справ угорщини (далі – мзс угорщини) , 
однак, не вважає вчинене порушенням норм міжнародного права. 
аргументуючи свою позицію, мзс угорщини зазначило, що має конститу-
ційний обов’язок захищати інтереси угорських меншин за кордоном, під-
тримувати їхні зусилля щодо збереження, забезпечення їхніх прав та ство-
рення їм належного процвітання на території україни, а тому вчинене міні-
стром сіярто не може вважатися втручанням у внутрішні справи україни.

На наш погляд, наведена аргументація щодо вчиненого з боку мзс 
угорщини є некоректною, оскільки угорщина не зважила на положення 
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українського виборчого законодавства, а керуючись лише положеннями 
власної конституції чи іншими мотивами, угорська сторона втрутилася 
у внутрішні справи української держави, що суперечить основним прин-
ципам міжнародного права та дипломатичного права. 

При подальшому загостренні цієї суперечки кожна з держав може 
зазнати певних втрат на політичній арені. україна ризикує розпочати 
конфлікт з іншою країною на своїх західних кордонах, що безумовно 
буде протидією у зближенні з Нато та Європейським союзом. угорщина 
також ризикує, оскільки образ країни, де відсутні європейські цінності, 
не принесе користі угорщині в майбутньому. у той же час етнічні мен-
шини – угорці в україні та українці в угорщині не отримають найбільш 
повного захисту своїх прав та інтересів. 

для вирішення вказаної суперечки, на наш погляд, важливо зрозумі-
ти, які інтереси стоять за викладеними позиціями сторін. кожна зі сторін 
має бути зацікавлена у відкритому діалозі, поясненні власних мотивів, 
своєчасному інформуванні про наміри своєї діяльності, що дозволить 
зміцнити довіру один до одного навіть в умовах кризи у відносинах. Як 
україні, так і угорщині важливо відновити діалог про співпрацю, розви-
ваючи подальші способи спільної роботи як на міжнародній, так і на 
європейській арені, такі як міграція та трудова діяльність, новий торговий 
діалог, культурна співпраця, енергетична безпека тощо. така співпраця 
забезпечить громадянам обох держав найбільш повний захист своїх прав 
та інтересів, що є основою діяльності кожної держави, і мінімізує кон-
фліктні ситуації як та, що викладена вище.
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Мікурова А. С.1

рЕГІОнаЛЬна ПОЛІТИка ЄВрОПЕЙСЬкОГО 
СОЮЗУ: ПрОБЛЕМИ Та ШЛЯХИ ПОДОЛаннЯ

На сьогоднішній день Європейський союз є тим співтовариством, 
яке знаходиться у постійному розвитку у різних сферах суспільного 
життя: економічній, соціальній, культурній, політичний, тощо. це від-
бувається передусім через наявність єдиних цілей та цінностей, на під-
ставі яких відбувається функціонування Єс взагалі та держав-членів 
зокрема. Проте, діяльність Єс не є досконалою. одним із невирішених 
питань виступає автономія країн-учасниць та їх регіонів. зокрема, при-
кладом слугує створення й діяльність таких наднаціональних інституцій, 
як Європарламент, Єврокомісія, Європейський суд, які поступово замі-
нюють собою національні органи. у цьому звичайно є позитивні сторо-
ни, адже регіони отримали можливість звертатися одразу до вищих єв-
ропейських інстанцій, обминаючи свої національні установи. Проте саме 
проблеми та навіть політика регіонів зводилась нанівець. так було аж до 
Паризького саміту 1972 p., коли було досягнуто рішення про створення 
Європейського фонду регіонального розвитку. та й з його втіленням не 
поспішали ще два з половиною роки, аж до червня 1975» [1, с. 8].

важливим кроком у вирішенні даного питання став маастрихтський 
договір, який враховував вимоги не лише регіональних, але й місцевих 
спільнот: принцип субсидіарності впроваджено у договірну базу Єс, 
створено новий комунітарний інститут – «колективний голос» терито-
рій – комітет регіонів, регіони федеративних держав отримали право 
представляти свої держави у раді міністрів. Наступним кроком була 
створена у 1998 році асоціація європейських регіонів (об’єднання адмі-
ністративно-територіальних утворень) , основною метою якої є обмін 
досвідом та зміцнення зв’язків між індустріальними регіонами, лобію-
вання включення до нових пріоритетів структурних фондів фінансуван-
ня регіонів з падінням виробництва промислової продукції.

дана політика союзу почала змінювати політичне становище регіо-
нів, однак все вагомішою ставала проблема їх економічної нерівності. 
у абзаці 2 ст. 158 договору про Європейське співтовариство ставиться 

1  студентка 5 курсу інституту прокуратури і кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава мудрого
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завдання зменшення відмінностей у розвитку різних регіонів і відста-
лості найбідніших із них. Наразі саме вирівнювання розвитку регіонів 
є важливим аспектом європейської ринкової економіки та визначає по-
літику Єс у сфері регіонального розвитку. цій меті регіонального ви-
рівнювання слугують Європейський соціальний фонд, Європейський 
фонд регіонального розвитку і фонд згуртування [2, с. 205].

Під впливом глобалізації та процесів інтеграції на перший план все 
частіше виступають регіони та міжрегіональні інтереси, які сприяють 
трансформації ідеї державного суверенітету. така стратегія все більше 
поширюється в Європі, яку сьогодні називають Європа регіонів [3, с. 69].

концепція «Європа регіонів», на мій погляд, є схожою з федераліз-
мом. а тому постає питання: що робити з таким впливом регіонів, адже 
Єс – об’єднання країн, а не їх структурних одиниць. тримати баланс 
допомагає комітет регіонів, який, незважаючи на свій консультативний 
статус, є органом, з яким обов’язково консультується рада Єс при ви-
рішенні питань, що стосуються регіонів.

комітет регіонів проводить консультації з Європейським Пар-
ламентом, радою або комісію та складається з таких секцій: 

• CIVEX: комісія з питань громадянства, управління, інституційних 
і зовнішніх зв’язків; 

• COTER: комісія з питань територіального зближення політики та 
бюджету Єс; 

• ECON: комісія з питань економічної політики;
• ENVE: комісія з питань навколишнього середовища, зміни кліма-

ту та енергетики; 
• NAT: комісія з природних ресурсів;
• SEDEC: комісія з питань соціальної політики, освіти, зайнятості, 

наукових досліджень і культури.
Європейським союзом була здійснена така регіональна політика: 

1960–1980 регіональна політика «зверху», 1980–1990 «Європа регіонів», 
1990–2000 «Європа з регіонами», 2000–2010 «Європа для регіонів», 
2000+ місцева політика. [4, с.65 ]

Проаналізувавши всі етапи, можна побачити, що навіть сьогодні 
фундаментальною концепцією залишається «Європа регіонів»: активна 
участь регіонів у владних функціях союзу; яка вдало поєднується з те-
риторіалізацією, акцентом на специфічності регіонів, виявленні терито-
ріальних ресурсів, гнучкому підході до територіальних кордонів і реалі-
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зації ідеї розумної спеціалізації, творчого міста та креативного регіону – 
«місцева політика».

таким чином, проблема співвідношення «Єс-регіон» була наявна 
одразу після створення об’єднання та має своє місце й у сучасності. 
основним завданням виступає підтримка необхідного балансу для здій-
снення оптимальної політики, яка б задовольняла інтереси усіх її учас-
ників. Проблема відносин «регіон-держава» має вирішуватися в аспектах 
розподілу між ними функцій таким чином, аби на кожному рівні надава-
лися такі права, реалізація яких на певному рівні є найбільш ефективною. 
цей принцип повинен бути розповсюджений і на управлінські структури 
всього європейського об’єднання. 
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Олійник О. Д.1

ДИПЛОМаТІЯ Та рОЗВІДка

зважаючи на невелику кількість наукових досліджень, вивчення осо-
бливостей сучасної дипломатії та розвідки як засобу реалізації зовнішньої 
політики держави є надзвичайно актуальним на сьогоднішній день. 

1  курсант 3 курсу інституту підготовки кадрів для служби безпеки україни На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава мудрого
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дипломатія та розвідка протягом сторіч були і продовжують залиша-
тися головним інструментом реалізації зовнішньої політики та основним 
засобом врегулювання міжнародних відносин, тому їм відводиться осо-
блива роль в пошуках шляхів вирішення спірних питань чи інших між-
народних проблем. ці два види діяльності здавна співіснують у тісному 
взаємозв’язку[3, с. 7].

свого часу колишній міністр закордонних справ україни володимир 
огризко [6] влучно зазначив, що розвідка завжди використовувала ди-
пломатію для того, щоб працювати «під виглядом і парасолькою дипло-
матії». На думку міністра, так відбуватиметься завжди, допоки існують 
дані професії. Є різні способи ведення цієї розвідувальної діяльності. 
у посольствах працюють військові аташе. це очевидні військові розвід-
ники, які направлені в іншу країну. з одного боку, для того, щоб налаго-
джувати взаємовигідні зв’язки, з іншого – принагідно шукати інформа-
цію. в цьому, власне, є збіг по цілям дипломатії та розвідки: вони збира-
ють інформацію. мета одна й та ж сама, а способи – абсолютно різні. 
дипломат ніколи не буде нікого вербувати, у нього абсолютно інша 
форма роботи.

до слова, античні дипломати, здійснюючи свої місії до іноземних 
держав і виконуючи офіційні завдання, часто отримували і таємні ін-
струкції, виконання яких зводилося переважно до збору інформації про 
країну призначення, потрібної на випадок війни з нею. з розвитком по-
сольської справи і встановленням постійних дипломатичних представ-
ництв, можливості прихованого збору інформації в іноземних державах 
значно розширилися. зрозуміло, що така діяльність викликала протидію, 
тому розвідка змістила основний акцент у своїй роботі на вербування 
агентів і розбудову агентурних мереж за кордоном. своєю чергою, офі-
ційна дипломатія, не задовольняючи всі інтереси держав, набула додат-
кової форми – таємної. вона забезпечувала наміри політичного керівни-
цтва, які не розголошувалися [3, с. 7]. 

таємна дипломатія, як і розвідка, – це прихована діяльність, спрямо-
вана на реалізацію державних інтересів, результати якої мають залиша-
тися невідомими для широкого загалу. ці види діяльності використову-
ють різні методи і засоби для досягнення своїх цілей. однак принципо-
ва різниця між ними полягає у тому, що в таємній дипломатії 
передбачена наявність двох і більше сторін (держав) для ведення таємних 
переговорів, вироблення спільної позиції, укладення таємних угод, а роз-
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відка – це переважно одностороння діяльність (держави) проти визна-
ченого об’єкта [3, с. 7].

успіх таємної дипломатії і розвідки залежить насамперед від май-
стерності осіб, яким доручено виконання таємних завдань, а також від 
державного керівництва, зацікавленого у таких важливих для його по-
літики інструментах. від античних часів і до сьогодні таємна дипломатія 
і розвідка не втратили свого значення, а результати їхньої діяльності 
продовжують впливати на розвиток відносин між державами [3, с. 8].

Правову основу дипломатії та розвідки в україні становлять 
конституція україни, закони україни «Про дипломатичну службу», «Про 
розвідку», чинні міжнародні договори україни, згода на обов’язковість 
яких надана верховною радою україни, інші закони україни, постанови 
верховної ради україни, акти Президента україни, кабінету міністрів 
україни тощо. 

у відповідності до закону україни «Про дипломатичну службу» [4] 
дипломатична служба – це державна служба особливого характеру, яка 
полягає у професійній діяльності посадових осіб дипломатичної служби, 
пов’язаній з реалізацією зовнішньої політики україни, захистом націо-
нальних інтересів україни у сфері міжнародних відносин, а також прав 
та інтересів громадян і юридичних осіб україни за кордоном (ст. 1 закону) 

згідно з ст. 6 закону [4] основними завданнями органів дипломатич-
ної служби є, серед іншого, забезпечення захисту національних інтересів 
україни, реалізація зовнішньополітичного курсу україни, спрямованого 
на розвиток політичних, економічних, культурних, гуманітарних, науко-
вих, інших зв’язків з іноземними державами та міжнародними організа-
ціями, захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб україни за 
кордоном, сприяння утвердженню міжнародного авторитету україни, 
піднесенню у світі її іміджу як надійного і передбачуваного партнера, 
забезпечення дипломатичними засобами і методами захисту сувереніте-
ту, міжнародної безпеки, територіальної цілісності та непорушності 
кордонів україни, її політичних, торговельно-економічних, культурних, 
гуманітарних та інших інтересів тощо. 

в свою чергу, у відповідності до закону україни «Про розвідку» [5]. 
під розвідкою пропонується розуміти організаційно-функціональне по-
єднання визначених цим законом розвідувальних органів та діяльності, 
яку вони здійснюють самостійно або у взаємодії між собою та з іншими 
суб’єктами розвідувального співтовариства з метою забезпечення наці-
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ональної безпеки і оборони україни, а під розвідувальною діяльністю – 
систему розвідувальних заходів, що проводяться розвідувальними орга-
нами україни для виконання покладених на ці органи завдань та здій-
снення визначених цим законом функцій (ст. 1) . основними завданнями 
розвідки є своєчасне забезпечення споживачів розвідувальною інформа-
цією, сприяння реалізації національних інтересів україни, протидія зо-
внішнім загрозам національній безпеці україни у визначених законом 
сферах (ст. 2) .

тобто, з аналізу вищезазначених норм вбачається, що завдання ди-
пломатичної та розвідувальної діяльності дещо збігаються. розвідка, як 
і дипломатія, будучи органом державної влади, також входить у політич-
ну систему, й її місце та роль у цій системі визначаються відповідними 
нормативними актами, а також, що важливо, фактичним станом і мож-
ливостями самої розвідки. 

дипломатія і розвідка першочергово вивчають, аналізують, визна-
чають можливі тенденції розвитку міжнародних відносин. знання їх 
сутності дозволяють їм бачити, що міжнародні відносини розвиваються 
не лише в силу об’єктивних законів, але й значною мірою залежать від 
волі окремих політичних лідерів чи політичних партій. Якщо дипломатія 
і розвідка об’єктивно враховують політичні реалії, правильно оцінюють 
обстановку в країні перебування, то їхні дії обов’язково сприяють роз-
витку й самих міжнародних відносин [1, с. 75].

схожість дипломатії і розвідки, як функціональних державних орга-
нів, насамперед полягає в тому, що перед ними стоїть єдина мета – захист 
національних інтересів шляхом збору інформації в іноземних країнах 
про їх діяльність, впливи й плани. у них також єдиний основний об’єкт – 
країна перебування та її зовнішня і внутрішня політика. Як складові 
частини державного апарату, і дипломатія, і розвідка входять у структу-
ру його політичної діяльності та виступають засобом забезпечення реа-
лізації зовнішньополітичних інтересів держави[1, с. 75]. 

отже, дипломатія та розвідка – це два різні види діяльності, які іс-
нують у тісному взаємозв’язку. їх схожість полягає в тому, що вони 
є інструментами здійснення міжнародних відносин, засобом проведення 
зовнішньої політики держави, безпосередньо беруть участь у вироблен-
ні цієї зовнішньої політики, адже обоє захищають національні інтереси 
своєї держави за кордоном. водночас способи здійснення цих видів ді-
яльності абсолютно різні. 
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Острук А.1

рОЛЬ БЕСІД В ДИПЛОМаТИЧнІЙ ПракТИЦІ 
УкраїнИ

\Необхідність і значення бесід в дипломатичній практиці випливають 
зі ст. з віденської конвенції про функції дипломатичного представни-
цтва[1], оскільки, не підтримуючи контактів з офіційними і неофіційни-
ми представниками країни перебування, дипломатичного корпусу, ди-
пломат не може отримувати достовірну інформацію про політичне, 
економічне, наукове і культурне життя в країні перебування, для того аби 
правдиво інформувати і правильно орієнтувати свій уряд.

Якщо збір і накопичення достовірної інформації про події в країні 
перебування, підготовка на цій основі зважених пропозицій, спрямованих 

1  студентка 4 курсу міжнародно-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава мудрого
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на подальший розвиток двостороннього співробітництва, є ключовою 
метою дипломата, то його особисті контакти з представниками країни 
служать головним засобом для досягнення цієї мети. звичайно, дуже 
багато дає повсякденне ознайомлення з повідомленнями засобів масової 
інформації, їх ретельна обробка, ведення на цій основі постійно онов-
люваних досьє, файлів і т. д.

однак преса не може замінити живих контактів з людьми, з власти-
вою їм особливою атмосферою взаємної поваги, довіри – невід’ємних 
умов для глибокого пізнання країни, особливостей її внутрішнього ста-
новища і зовнішньої політики. до того ж, покладаючись тільки на по-
відомлення преси, телебачення та відомостей з мережі інтернет можна 
непомітно для себе опинитися в полоні дезінформації, яка вміло форму-
ється і направляється.

тому, на нашу думку, досить ефективним методом діяльності дипло-
матичних представників є бесіда.

дослідженням ролі бесід в дипломатичній практиці займались такі 
вчені, як :  сагайдак о. П., молочков Ф. Ф., лоза о. в., Палех ю. в., 
віденко а. Н., руденко г., та багато ін.

у бесіді дипломата знаходять найбільш яскравий прояв його про-
фесійна, в тому числі мовна підготовка, загальна ерудиція і культура, 
глибокі знання положення на батьківщині, особливостей країни пере-
бування, рівня і характеру двосторонніх зв’язків, стану міжнародних 
відносин, основних міжнародно-правових документів.

взагалі, дипломатична бесіда – це переговори дипломатів між собою, 
які проводяться з метою залучення уваги, пробудження зацікавленості, 
виявлення інтересів і усунення сумнівів, перетворення уявлень співроз-
мовника і прийняття остаточного рішення.

в міжнародній практиці прийнято виділяти два підходи до організа-
ції проведення бесід: 1) через протокольну службу відомства закордонних 
справ; 2) безпосередньо, шляхом звернення до відповідних державних 
органів, установ та організацій[5].

На нашу думку, щоб досягти більшої ефективності та успіху , до-
цільно поєднувати ці два організаційні методи між собою.

досить часто відбуваються так звані «випадкові бесіди», які можуть 
бути не зовсім дієвими в дипломатичній практиці, оскільки в обох сторін 
не було достатньо часу зібрати достатньо інформації про опонента, до-
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слідити його погляди на ті чи інші ситуації, через раптовість деякі пи-
тання можуть вивести дипломата із рівноваги.

«спокій ідеального дипломата, – пише г. Нікольсон, – повинен про-
являтися в наступному: по-перше, він повинен бути в хорошому настрої 
або, в крайньому випадку, вміти не показувати свого поганого настрою, 
по-друге, він повинен бути винятково терпеливим»[3].

зазвичай, в таких випадках, дипломати обмінюються декількома 
фразами та домовляються про майбутню зустріч в комфортних умовах.

Щодо часових обмежень, то за правилами дипломатичного протоко-
лу, бесіда триває 10–15 хвилин, але може тривати і довше, якщо піді-
ймається цікава тема. Проте, при нанесенні протокольного візиту висо-
копоставленій особі необхідно заздалегідь запитати у службового пер-
соналу, яким часом володіє ця особа[2].

важливою умовою після завершення бесіди є правильне закріплення 
її результатів – щоденниковий запис. у дипломатичній практиці склала-
ся певна форма таких записів. вказуються прізвище співрозмовника, його 
посада, звання, день, година бесіди, її тривалість, місце і з чиєї ініціати-
ви вона відбулася. слід вказати, чи була бесіда «віч-на-віч» або велася 
за допомогою перекладача. запис бесіди повинен точно відображати її 
зміст[6].

бесіда і подальший її запис, звичайно, носять риси індивідуальності, 
суб’єктивного розуміння питання. але це не дає підстави для додання 
записам таких відтінків, які будь-яким чином згладжували б (або заго-
стрювали) питання, спотворювали тональність бесіди, тобто не відо-
бражали б її реальний стан[4].

ми вважаємо, що найголовнішим значенням бесід в дипломатичній 
практиці є те, що така форма діяльності дозволяє віднайти основу для 
подальшого зближення сторін та побудувати базис для прийняття комп-
ромісного рішення. оскільки, мета дипломатії – примиряти розбіжності, 
вирішувати протиріччя, розвивати дружню співпрацю між країнами, 
мистецтво дипломатичної бесіди в тому і полягає, щоб шукати вирішен-
ня міжнародних проблем мирним шляхом.

отже, регулярні позитивні контакти з офіційними особам, диплома-
тичним корпусом країни перебування – запорука успіху в роботі кожно-
го дипломатичного представництва.

На нашу думку, для ефективного розвитку дипломатичних контактів 
слід збільшити кількість проведення бесід, адже порівняно з іншими 
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формами взаємодії дипломатичних представників, вони дають найкра-
щий результат.
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Осьмірко І. Р.

МІЖнарОДнО-ПраВОВИЙ СТаТУС 
ШПІЦБЕрГЕна

територія архіпелагу Шпіцберген має специфічний статус, вперше 
закріплений в практиці міжнародного права. особливість правового ре-
жиму Шпіцбергена полягає в поєднанні, здавалося б, несумісних елемен-
тів: суверенітету Норвегії над архіпелагом, з одного боку, і міжнародного 
використання в мирних цілях його території і ресурсів, з іншого, що по-
роджує в сучасних умовах низку політичних і міжнародно-правових про-
блем. міжнародно-правовий статус архіпелагу визначено Паризьким до-
говором про Шпіцберген 1920 р., за яким ця територія раніше нікому не 
належала, була передана під суверенітет Норвегії на певних умовах, голо-
вна з яких – забезпечення мирного розвитку Шпіцбергену [8.с.1].

Питання ж про те, хто відкрив архіпелаг, є спірним. офіційно вважа-
ється, що цю територію відкрив голландський мореплавець віллем 
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баренц у 1596 р. Є також інші гіпотези щодо відкриття архіпелагу: теорія 
про те, що першовідкривачами Шпіцбергену були стародавні вікінги (XII 
століття) , російські помори або нормани.

загальновідомо, що освоєння Шпіцбергенского архіпелагу почав 
російський народ – помори, які, засновували там постійні поселення, 
протягом багатьох століть (приблизно з 18 століття) . Прибутковою спра-
вою, яку здійснювали в водах Шпіцбергерна піддані західноєвропейських 
держав, був китобійний промисел. однак, про постійні поселення під-
даних західноєвропейських держав (включаючи норвежців) інформації 
немає. 

Придбання виключного права китобійного промислу у водах 
Шпіцбергена зумовило спроби його ефективної окупації, які здійснюва-
ла англія і данія-Норвегія. але всі ці намагання були безуспішними. 
Після другої половини ХVII китобійний промисел в цих водах переста-
вав здійснюватися, спроби встановити суверенітет щодо цих територій 
на певний час були залишені. Що стосується намагань деяких західно-
європейських дослідників ХХ століття обґрунтувати «права» низки 
держав на Шпіцберген, то ці спроби треба визнати безуспішними, оскіль-
ки вони знаходилися в явному протиріччі з міжнародним правом [3, 
с. 4–6]. тут діяли принципи ефективної окупації – поняття, що означає 
окупацію у разі, якщо держава не має договірного чи судового підтвер-
дження володіння частиною своєї території. Питання про ефективну 
окупацію може розглядатися не тільки щодо terra nullius, а й щодо спір-
них територій. обґрунтування державою свого права на територію має 
бути пов’язане не стільки з публічним проголошенням наміру володіти 
нею, скільки з постійним, безупинним і досить тривалим проявом її 
влади на цій території. 

з останньої третини XIX ст. архіпелаг Шпіцберген став набувати 
стратегічного значення завдяки відкриттю родовищ корисних копалин. 
остання обставина, у міру розвитку військової техніки, стала грати все 
більшу роль. цей період був відзначений запеклою боротьбою між капі-
талістичними державами за цю територію. у I871 р правлячі кола Швеції-
Норвегії спробували анексувати Шпіцбергенський архіпелаг, попередньо 
повідомивши про це уряд росії і низку західноєвропейських держав 
(Франції, англії, Німеччини та ін.) . останні не заперечували проти на-
міру Швеції-Норвегії, росія відповіла відмовою. у проведеному обміні 
нотами між росією і Швецією-Норвегією (угода 1872 г.) [7] з ініціативи 
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уряду росії був вперше офіційно закріплений міжнародно-правовий 
статус Шпіцбергенського архіпелагу [3 с. 6–8].

статус території визначався такими положеннями: Шпіцберген роз-
глядався як територія, яка не могла бути об’єктом виключного володіння 
будь-якої держави; визнавалася рівність прав всіх держав в експлуатації 
природних ресурсів островів, у виробництві там наукових досліджень, 
розміщенні на них поселень або підприємств, причому діяльність пови-
нна була мати миролюбний характер; зацікавлені держави були 
зобов’язані на засадах взаємності поважати права інших держав і нада-
вати їм заступництво (або гарантувати їх безпеку) відповідно до між-
народного права. в угоді 1872 р. було положення про нейтралізацію 
і демілітаризацію Шпіцбергена. 

крім того, були передбачені переважні права росії та Швеції-Норвегії 
на Шпіцбергені, які полягали у визначенні та уточненні його правового 
статусу, у встановленні правового режиму в його межах, нарешті, в за-
безпеченні встановленого статусу [3 с. 6–8]. таким чином, вперше в прак-
тиці міжнародних відносин було визначено специфічний правовий статус 
terra nullius архіпелагу Шпіцберген, що представляє особливий інтерес 
для науки міжнародного права. 

у 1910–1914 рр. три найбільш зацікавлених держави (росія, Норвегія 
і Швеція) виробили на конференціях проєкт конвенції про міжнародно-
правовий статус Шпіцбергена. його остаточне прийняття планувалось 
на міжнародній конференції у 1914 р. за участі (крім згаданих трьох 
держав) великобританії, Франції, Німеччини, сШа, голландії та данії. 
у проєкті конвенції трьох держав було знову підтверджено статус 
Шпіцбергена, згідно з яким його територія перебувала в загальному 
користуванні і на неї не міг поширюватися суверенітет якоїсь держави 
або групи держав. водночас, деякі положення угоди I872 р. були розви-
нені, уточнені, доповнені (наприклад, положення про нейтралізацію 
і демілітаризацію Шпіцбергена) . однак, міжнародна конференція 1914 р., 
так і не затвердила згадуваний проєкт конвенції. 

в період Першої світової війни відбулося зростання економічного 
і стратегічного значення Шпіцбергена, особливо для росії і Норвегії, 
а також Шпіцберген став метою експансіоністських планів Німеччини 
і англії. у 1919р. «Шпіцбергенська проблема» стала предметом розгля-
ду на Паризькій мирній конференції. договір про Шпіцберген був під-
писаний 9 лютого 1920 року в Парижі представниками великобританії 
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(а також чотирьох її домініонів та індії) , сШа, Франції, Норвегії, данії, 
голландії, Швеції, італії та Японії. у статті 1 цього документу визна-
ється суверенітет Норвегії відносно архіпелагу Шпіцберген [2]. однак, 
інші держави передбачили низку винятків. зокрема, громадяни всіх 
держав-учасників договору мали рівні права з громадянами Норвегії на 
Шпіцберген, в тому числі в гірських розробках, полюванні, придбанні 
права власності на земельні ділянки Шпіцбергена і т.д. згідно зі ст.8, 
Норвегія зобов’язувалася ввести на Шпіцбергені гірський статут (пра-
вила розробки корисних копалин) , який також ставив всіх учасників 
договору, не виключаючи Норвегію [2].

важливе місце в договорі 1920 р. займає ст. 9, що передбачає ней-
тралізацію і демілітаризацію Шпіцбергена. ця стаття доповнюється 
преамбулою договору про «мирне використання» розглянутих островів. 
Нейтралізація Шпіцбергену передбачена ст. 9, що острови «ніколи не 
повинні бути використані у військових цілях» [2]. однак важливим є те, 
що зміст наведених положень договору значно ширше поняття нейтра-
лізації в звичайному сенсі цього слова. для того, щоб розібратися в пи-
танні розмежування нейтралізації та демілітаризації проаналізуємо 
основні ознаки цих понять.

Під демілітаризованими територіями розуміють певні простори, 
в межах яких заборонені будь-які види воєнної діяльності [4; 5; 1, с. 3–4]. 
тобто забороняється розміщувати збройні сили і озброєння, утворювати 
воєнні бази, проводити військові навчання та ін. [6, с. 350–351]. головною 
відмінністю є те, що правовий режим демілітаризованої території за дією 
в часі функціонує як в мирний, так і у воєнний час, на відміну від право-
вого режиму нейтралізований територій [1, с. 3–4]. 

виходячи з цих положень, заборона використання Шпіцбергена 
в військових цілях діє не тільки у воєнний період, а й в мирний, в по-
єднанні з тим, що в ст. 9 міститься невеликий перелік заборонених за-
ходів, передбачає повну демілітаризацію архіпелагу. відповідно до ст. 9, 
Норвегія зобов’язана вживати відповідних заходів для запобігання будь-
яких дій, спрямованих на використання Шпіцбергена в військових цілях, 
але разом з тим Норвегія мала право створювати на архіпелазі різні 
зміцнення, об’єкти воєнного характеру, особливо в мирний час. 

отже, сучасний міжнародно-правовий статус архіпелагу регламен-
тується Паризьким договором про Шпіцберген 1920 р. за цим договором 
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архіпелаг Шпіцберген, котрий раніше не належав нікому, входить до 
складу території Норвегії з умовою забезпечення його мирного розвитку.
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Пашкова К. І.1

ДО ПИТаннЯ ЩОДО рЕаЛІСТИЧнОСТІ 
кОнЦЕПЦІї ЗІТкнЕннЯ ЦИВІЛІЗаЦІЙ  

За ГанТІнГТОнОМ

здавалося б, сьогодні, в епоху глобалізації та поліцентризму, ідеї, 
висловлені с. гантінгтоном ще в дев’яностих роках минулого століття, 
навряд чи на часі. та чи справді це так? з огляду на таке очевидне про-
пагування ліберальних цінностей та концепції «нової етики» країнами 
заходу, що повсякчас зустрічає опір не тільки ісламських країн, а й пра-

1  студентка 3 курсу міжнародно-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава мудрого
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ворадикалів країн Європи, ідея конфлікту цивілізацій, що існує в сучас-
ному світі, не потребує доказу своєї актуальності. 

самуель гантінгтон розглядав цивілізацію як найвище культурне 
утворення, що об’єднує людей і забезпечує їм певну ступінь культурної 
самобутності. так, цивілізація визначається як загальними об’єктивними 
елементами, такими, як мова, історія, релігія, звичаї, суспільні інститути, 
так і суб’єктивною самоідентифікацією людей. цивілізаційна ідентич-
ність, на думку автора, гратиме більш важливу роль в майбутньому: світ 
буде формуватися в значній мірі під впливом взаємодії кількох головних 
цивілізацій і одночасного поглиблення розходжень між ними. Найбільш 
значні за своїми наслідками конфлікти майбутнього відбудуться на «куль-
турних кордонах» , що розділяють ці цивілізації. При цьому, основна 
увага автора приділялася наростаючому конфлікту між західною цивілі-
зацією і рештою світу [1]. таким чином, ідея гантінгтона описується 
формулою «захід проти всіх».

людство мало змогу знайти підтвердження таким думкам дослідни-
ка. Наприклад, хоча творчість, в т. ч. музика; використання гаджетів 
найпопулярніших брендів заходу певним чином ширяться світом, інші 
цивілізації навряд чи адаптуються до західної культури та ідей в цілому. 
у цьому сенсі, потрібно відмежовувати модернізацію (коротко-покра-
щення якості життя, впровадження нових технологій) від вестернізації 
(поширення культури) . культурні особливості в рамках кожної цивілі-
зації настільки ідентичні, що злиття декількох цивілізацій неможливе.

у цій роботі автор не буде акцентувати увагу на всіх цивілізаціях 
з класифікації гантінгтона, а лише на тих, конфлікт між якими загострю-
ється саме зараз. втім, важливо зазначити чому саме «стикаються» ті чи 
інші цивілізації:

по-перше, фундаментальні відмінності між ними формувалися сто-
літтями, і зникнуть вони не скоро, тож об’єднання цивілізацій-утопія, 
збільшення їх взаємодії неодмінно призводить до непорозумінь та кон-
фліктів;

по-друге, відбувається зростання економічного регіоналізму, що 
укріплює цивілізаційну свідомість кожної окремої цивілізації;

по-третє, через економічну модернізацію і соціальні зміни люди від-
ділені від давніх місцевих ідентичностей; релігія замінила цю прогалину 
і забезпечує основу для ідентичності.
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гантінгтон також вважав, що деякі з факторів, що сприяють конфлік-
ту, полягають в тому, що як християнство (на якому заснована західна 
цивілізація) , так і іслам- це місіонерські релігії, які прагнуть до пере-
ходу інших на свій бік; вселенські релігії, в тому сенсі, що обидві сторо-
ни вважають, що тільки їхня віра є правильною; телеологічні релігії, 
тобто їх цінності та переконання являють собою мету в людського іс-
нування [2, с.149].

релігієзнавці спростовують думки щодо «пасіонарності» ісламу, 
мовляв, у теперішній час приверженці ісламу (як наймолодшої релі-
гії) такі ж пасіонарні, як і католики часів хрестових походів. у цьому 
є раціональне зерно. Пасіонарність же західної цивілізації виявляється 
в її «хрестових походах демократії», які, рано чи пізно, спровокують не-
бувалий конфлікт, подібно до ефекту «стиснутої пружини»: чим більше 
захід буде нав’язувати іншим свої цінності, тим швидше станеться зі-
ткнення та конфлікт інтересів з подальшим відторгненням ідей «про-
гресивного лібералізму», їх критикою та навіть забороною ( за найжах-
ливішого розвитку подій) .

Нехай сьогодні світ розділений не через біполярність ідеологій, а через 
культурну різноплановість, можливість виникнення конфліктів тільки зрос-
тає. сумніваючись в глобальній реалістичності зіткнення цивілізацій, дайте 
собі відповідь на наступне питання: «чи спостерігаємо ми такий самий 
цивілізаційний конфлікт у межах території україни, між її східною та 
західною частинами?». Якщо відповідь є стверджувальною, маємо очевид-
ний висновок: це і є концепція гантінгтона в дії. і поки аналіз електронних 
листувань стенфордського та корнельського університетів тільки підтвер-
джує теорію «зіткнення цивілізацій» [3], ми є її свідками та акторами. 
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Пащенко А. С.1

ДЕЯкІ ОСОБЛИВОСТІ ПрОЦЕДУрИ УХВаЛЕннЯ 
ПОПЕрЕДнІХ рІШЕнЬ ЄВрОПЕЙСЬкИМ СУДОМ 

СПраВЕДЛИВОСТІ

суд європейського союзу, або, як його прийнято називати – 
Європейський суд справедливості, є одним із семи основних інституцій 
Єс. Незважаючи на численну кількість наукових напрацювань, особли-
вості функціонування даного органу є ще не до кінця дослідженими. 
особливо багато питань виникає стосовно процедури ухвалення попе-
редніх рішень судом справедливості. 

Правове регулювання діяльності суду Європейського союзу (далі – 
суд) здійснюється на підставі договору про Європейський союз (далі – 
договір Єс) , та договору про функціонування Європейського союзу 
(далі – дФЄс) [1]. стаття 19 договору Єс встановлює, що суд 
Європейського союзу складається з суду, суду загальної юрисдикції та 
спеціалізованих судів. суд Європейського суду забезпечує дотримання 
законодавства у тлумаченні та застосуванні договорів. держави-члени 
надають засоби судового захисту, достатні для того, щоб забезпечити 
ефективний правовий захист у сферах, охоплених законодавством союзу. 
до складу суду входить один суддя від кожної держави-члена. судові 
допомагають генеральні адвокати [1].

Пунктом «б» частини 3 даної статті встановлено, що  суд 
Європейського союзу згідно з договорами, серед іншого, виносить по-
передні рішення щодо тлумачення законодавства союзу або чинності 
актів, ухвалених установами на відповідні звернення судів або трибуна-
лів держав-членів[1]. 

Процедура ухвалення попередніх рішень є основним каналом кому-
нікації між національними судами всіх держав-членів та судом. останній 
надає свої послуги за запитом національного суду, який стикається з про-
блемами тлумачення або чинності законодавства Єс [7, с. 8]. іншими 
словами Європейський суд справедливості здійснює так звані преюди-
ціальні провадження по розгляду справ за запитами національних судів. 

1  студентка 3 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
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алгоритм ухвалення попередніх рішень регламентовано статтею 267 
дФЄс [1]. зокрема, в даній статті йдеться про юрисдикцію суду вино-
сити попередні рішення стосовно: тлумачення договорів, чинності та 
тлумачення актів установ, органів, служб та агенцій союзу. крім того, 
детальніші положення містяться у статуті суду та його регламенті. 

основні принципи процедури ухвалення попередніх рішень такі:
– всі національні суди або третейські суди можуть, а інколи – 

зобов’язані звертатися із зверненнями до суду; 
– такі звернення можуть бути прийняті до розгляду, лише якщо у на-

ціональному судовому процесі розглядаються питання права Єс і для 
вирішення справи потрібна допомога суду. тобто, питання не повинні 
бути теоретичними. Національний суд зобов’язаний довести, що йому 
дійсно необхідна відповідь суду для вирішення справи [7, с. 8];

– національні суди, після ухвалення рішення якими вичерпуються 
можливості для подальшого судового захисту, зобов’язані подавати звер-
нення щоразу, коли суд має сумніви щодо тлумачення законодавства Єс 
або чинності вторинного законодавства;

– питання можуть не стосуватися безпосередньо відповідності на-
ціонального законодавства законодавству Єс, однак існують обставини, 
що описані нижче, коли національний суддя може звернутися до суду із 
запитом щодо тлумачення законодавства Єс для того, щоб встановити, 
чи відповідає національне законодавство законодавству Єс;

– надане судом тлумачення є зобов’язальним для суду, що звернув-
ся із запитом [7, с. 9].

Як правило, національні суди, у яких існують подальші можливості 
для судового захисту на національному рівні, після розгляду справи 
зобов’язані звертатися із зверненнями щодо ухвалення попереднього 
рішення. усі інші суди мають право надсилати звернення, тобто можуть 
на власний розсуд вирішувати, чи необхідно звертатися із запитом до 
суду справедливості. звернення щодо ухвалення попереднього рішення 
в основному стосуються тлумачення первинного законодавства або тлу-
мачення та чинності вторинного законодавства [7, с. 11]. отже, суд Єс 
розглядає такі запити як непрямі, тобто запити, що подаються в порядку 
преюдиціальної процедури лише через національні судові органи [9, 
с. 193]. Фізичні або юридичні особи прямо не можуть звернутися до суду 
Єс із відповідним зверненням [6, с. 406].
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виходячи зі змісту ст. 267 договору про функціонування Єс, суд Єс 
наділений юрисдикцією відповідати на запити, які стосуються будь-якого 
питання права Єс. втім національні суди іноді зверталися з преюдиці-
альним запитом щодо тлумачення національного чи міжнародного права, 
що є неприпустимим. у випадку, якщо суд не може визначитися, чи 
стосується запит права Єс, то сумніви тлумачаться на користь прийнят-
тя звернення до розгляду [2, с. 158].

головним критерієм, яким керується суд Єс при визначенні при-
йнятності преюдиціального звернення, є наявність достатньої інформації 
для винесення ним повної та кваліфікованої відповіді. звісно ж, це не 
стосується ситуації, коли поставлені запитання не мають відношення до 
справи, яка розглядається в національному суді [2, с. 174].

враховуючи текст відповідних договірних положень та практику 
суду, прийнятними є звернення щодо тлумачення договору про 
Європейський союз, договору про функціонування Європейського 
союзу і договору про заснування Європейського співтовариства з атом-
ної енергії; тлумачення Хартії фундаментальних прав; тлумачення до-
говорів про приєднання; тлумачення та чинність вторинного законодав-
ства (регламентів, директив, рішень) , а також актів м’якого права (тобто 
рекомендацій) ; тлумачення міжнародних договорів, укладених 
Європейським союзом (наприклад, угоди про асоціацію між україною 
та Єс) , а також прийнятих на їхній основі правових актів (тобто рішень 
рад асоціації) ; тлумачення раніше ухвалених рішень суду та встановле-
них у них загальних принципів права [7, с. 11].

а. ю. липко справедливо зауважує, що незважаючи на обов’язковість 
преюдиціальних рішень суду Єс для судових установ держав-членів Єс 
при розгляді тієї чи іншої справи, це не означає, що між національними 
органами правосуддя та судом справедливості Єс існує субординація. 
вони функціонують незалежно один від одного і лише тісно взаємодіють 
з метою однакового розуміння норм права союзу. суд Єс обмежується 
тлумаченням положень та перевіркою положень права Єс та не має 
юрисдикції тлумачити та перевіряти національне законодавство держав-
членів. Проте опосередковано він може надати тлумачення національно-
го законодавства для визначення його змісту з метою уникнення повтор-
ного змісту у випадках, коли таке національне положення містить по-
силання на положення права Єс [6, с. 406].
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Пропоную розглянути декілька попередніх рішень, ухвалених судом 
Єс, які стосуються перевезень. одне з них було ухвалене даним судом 
у справі № C-22/11 від 4 жовтня 2012 року [3]. до суду справедливості 
надійшло звернення, подане Korkein oikeus (Фінляндія) щодо ухвалення 
попереднього рішення, яке стосувалося тлумачення поняття відмови 
у перевезенні, що є ключовим у регламенті 261/2004/Єс. звернення по-
дано у справі між авіакомпанією Finnair Oyj («Finnair») , з одного боку, 
та паном Lassooy, з іншого боку, після відмови компанії Finnair компен-
сувати пану Lassooy збитки, завдані тим, що йому не було дозволено 
посадку на рейс із барселони (іспанія) до гельсінкі (Фінляндія) 30 лип-
ня 2006 року. ухвалюючи дане рішення, суд зазначив, що поняття «від-
мова у перевезенні» повинне тлумачитися як таке, що стосується не 
тільки випадків, коли відмова у перевезенні зумовлена овербукінгом, але 
й випадків, коли у перевезенні відмовлено з інших причин, наприклад 
операційних. в свою чергу, статті 2(j) та 4(3) регламенту № 261/2004 
повинні тлумачитися так, що настання «надзвичайних обставин», через 
які авіаперевізник змінює графік рейсів після настання таких обставин, 
не може бути підставою для відмови у перевезенні такими пізнішими 
рейсами або для звільнення авіаперевізника від його зобов’язання ви-
платити компенсацію пасажиру, якому він відмовляє у перевезенні таким 
рейсом. тобто, в даному випадку, було захищене право особи на відшко-
дування шкоди, внаслідок неналежного надання послуг з перевезення. 
з цього слідує, що незважаючи на відсутність можливості фізичних та 
юридичних осіб безпосередньо подавати преюдиціальні запити до суду 
Єс, їх права покликаний захищати судовий орган, до якого подано позов. 

до слова, незважаючи на те, що рішення суду справедливості не 
підлягають застосуванню в україні, деякі з них опосередковано стосу-
ються прав та законних інтересів українських громадян, які перебувають 
за кордоном. Наприклад, тривалий час вітчизняні перевізники стражда-
ли від штрафних санкцій, які застосовував уряд угорщини в особі тран-
спортних, митних і податкових органів на підставі Постанови уряду 
№ 156/2009. (VII. 29.) «Про суму штрафів, які можуть бути накладені 
в разі порушення деяких положень, що стосуються перевезення вантажів 
і пасажирів, автомобільного транспорту, а також про пов’язаних зі штра-
фами завданнях зі сторони законодавчих органів влади». до 12 листопа-
да 2017 року даною Постановою передбачався штраф у розмірі близько 
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550€ за порушення порядку оплати вартості користування платними 
автомобільними дорогами угорщини [8]. 

22 березня 2017 року десятою Палатою суду Європейського союзу 
було розглянуто дві справи, справу за позовом Euro-Team Kft. проти 
Штабу поліції міста будапешт (Case C-497/15) [4], та справу за позовом 
Spirál-Gép Kft. проти Штабу поліції міста будапешт (Case C-498/15) [5]. 
у цих справах трудовий і адміністративний суд міста сеґед звернувся 
до суду Європейського союзу про отримання консультативного висновку 
щодо тлумачення статті 9a директиви 1999/62/Єс Європейського 
Парламенту та ради від 17 червня 1999 р. «Про стягнення плати з вели-
ковантажних транспортних засобів за користування певною інфраструк-
турою». суть звернення полягала у невідповідності штрафних санкцій, 
визначених Постановою уряду № 156/2009 вимогам директиви 1999/62/
Єс в частині їх ефективності, пропорційності та переконливості. 
ухвалюючи дане рішення, суд Єс зазначив, що відповідно до усталеної 
судової практики, за відсутності гармонізації законодавства Єс у сфері 
покарань, застосовних у випадках, коли умови, встановлені положення-
ми цього законодавства, не виконуються, держави-члени мають право 
обирати покарання, які здаються їм найбільш слушними (відповідними) . 
однак вони повинні здійснювати цю владу відповідно до законодавства 
Єс та його загальних принципів, а отже, відповідно до принципу про-
порційності. тому, коли є вибір між декількома відповідними заходами, 
слід звертатись до найменш обтяжливих, а спричинені збитки не повинні 
бути непропорційними переслідуваним цілям. 

Якщо провести аналогію між компетенцією суду справедливості 
щодо ухвалення попередніх рішень та судовими органами україни, мож-
на помітити деяку подібність з рішеннями конституційного суду україни, 
який покликаний вирішувати питання про відповідність конституції 
україни законів україни, інших актів, здійснює офіційне тлумачення 
конституції україни, та з правовими позиціями верховного суду україни, 
основним завданням якого є забезпечення єдності судової практики 
в україні. так само як преюдиціальне рішення суду Єс, рішення 
верховного суду формально не можуть становити прецеденту. однак на 
практиці вони має юридичні наслідки навіть за межами справи, у якій 
виноситься. досить часто суд Єс посилається на раніше прийняті рі-
шення. Національні суди не відступають від підходу суду справедливос-
ті. сам суд може відступити від тлумачення, даного при розгляді мину-
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лої справи, хоча на практиці це відбувається не часто, оскільки може 
призвести до підірвання авторитету суду. разом з тим, досліджуючи 
правові позиції верховного суду, можна спостерігати абсолютно проти-
лежні висновки за подібними справами, розглянутими в різні часи. 

Ще однією відмінністю є те, що верховний суд виносить такі рішен-
ня за наслідками розгляду справи в суді першої інстанції та апеляційно-
му суді, тоді як суд справедливості – під час її розгляду, коли виникли 
певні труднощі в тлумаченні відповідного нормативно-правового акту 
або норми права. тобто, якщо у національної судової установи виникає 
сумнів щодо дійсності того чи іншого акта Єс, така установа має право 
відкласти його застосування, зупинити провадження по справі та звер-
нутись до суду справедливості Європейського союзу з запитом про пере-
вірку такого акта на дійсність з обґрунтуванням власної позиції щодо 
того, чому такий акт має бути визнаний недійсним.

безумовно, практика винесення попередніх рішень може бути дієвим 
інструментом для формування українського законодавства у контексті 
його наближення до законодавства Єс, тому, вважаю, україні слід запо-
зичити досвід суду Єс у даній сфері. 
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Поляцкова В. Г.1

«ДЕфІЦИТ ДЕМОкраТІї»  
В ЄВрОПЕЙСЬкОМУ СОЮЗІ

така проблема як «дефіцит демократії» виникла ще з самого початку 
створення Європейського союзу. Передусім йшлося про те, що 
Європейський Парламент був наділений переважно консультативними 
повноваженнями, а самі інституції віддалені від громадян Єс, тобто 
в недостатній мірі враховували їх інтереси.

Що стосується розуміння такого поняття як «дефіцит демократії», то 
науковці й донині не дійшли до єдиної точки зору, ні щодо власне під-
ходів до визначення цього поняття, ні щодо взагалі наявності чи відсут-
ності даної проблеми. Наслідком цього, передусім, є відсутність крите-
ріїв оцінки цього явища. оскільки Євросоюз не є ані державою, ані 
міжнародною організацією, а є унікальним наднаціональним утворенням, 
як можна виміряти, оцінити, зрозуміти, що наявність демократії в такому 
об’єднані забезпечена.

говорячи ж про наукові підходи до визначення «дефіциту демократії», 
то їх існують два: соціокультурний та інституціональний.

Прихильники першого зазначають, що з формальної точки зору де-
мократія може існувати, але зберігаючи при цьому дефіцит демократич-
ної легітимності. це є результатом недостатньої інтегрованості суспіль-

1  курсантка 3 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для служби без-
пеки україни  Національного юридичного університету імені Ярослава мудрого
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ства та відчуття політичної спільності серед громадян, відсутності по-
літичної нації на європейському рівні.

Прибічники інституціонального підходу наголошують на тому, що 
нестача демократії на рівні Європейського союзу виникає через слабкі 
повноваження Європейського Парламенту. Проте постанови Єврокомісії 
та ради міністрів, а також рішення суду Європейських співтовариств 
зачіпають відносини країн – членів Єс. Європейська виконавча влада 
може виконувати свої постанови, навіть незважаючи на опір національ-
них урядів. у той же час, поки повноваження Європарламенту незначні, 
цим постановами не вистачає безпосередньої демократичної легітимації 
шляхом «вольового акту об’єднаних європейських громадян».

відповідно до цієї позиції, розширення повноважень Європарламенту 
може стати вирішенням проблеми. тому, з метою подолання саме такого 
«дефіциту демократії» в 2007 році 27 державами-членами був підписаний 
лісабонський договір. 

серед новел лісабонського договору, які покликанні зменшити «де-
мократичний дефіцит», можна назвати такі: 1) розширення законодавчих 
повноваження Європейського Парламенту (який разом із радою Єс стає 
невід’ємною частиною процесу прийняття рішень на наднаціональному 
рівні) ; 2) надання національним парламентам повноважень впливати на 
вирішення питань на європейському рівні, зокрема через реалізацію 
права перевірки законопроектів, що розробляються Європейською 
комісією (органом, що у переважній більшості випадків виступає ініці-
атором загальносоюзних законодавчих актів) , на їхню відповідність 
принципу субсидіарності; 3) запровадження унікального інструменту 
залучення до ухвалення рішень у союзі громадян Єс – «громадянської 
ініціативи» (ч. 4 ст. 11 дЄс та ч. 1 ст. 24. дФЄс) . [2, с.89]

але, існує ряд проблем з реалізацією відповідних положень. зокрема, 
щодо другого пункту, то, той термін, який надається національним пар-
ламентам для проведення повноцінного аналізу законопроектів є занад-
то малим. Положення законопроектів можуть перевірятися тільки сто-
совно дотриманням принципу субсидіарності, але доцільно було ще 
перевіряти і на принцип пропорційності, так як це торкається питань 
фінансового забезпечення і тим самим привертає увагу громадян 
Євросоюзу. також є певні проблеми з відсутністю достатньо існуючих 
технічних можливостей у всіх національних парламентів держав-членів 
Єс для опрацювання значного числа законодавчих ініціатив. [3]
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Що стосується третього пункту, то не дивлячись на те, що запрова-
дження інституту «громадянської ініціативи» суттєво розширює полі-
тичні права громадян Єс, все ж можливість реалізації такого права за-
лежатиме від прийнятності сформульованої пропозиції. в регламенті 
№ 211/2011 про громадянську ініціативу інституції Єс закріпили чіткі 
критерії прийнятності «громадянської ініціативи», стадії реалізації цьо-
го інституту, визначили вимоги для організаторів ініціатив, порядок їх 
реєстрації, вимоги до кількості підписів загалом у союзі та в окремих 
державах-членах, вимоги щодо перевірки дійсності (автентичності) під-
писів тощо. однак, існує застереження Європейської комісії про те, що 
вона не реєструватиме ініціативу громадян Єс, яка передбачатиме вне-
сення змін і доповнень до актів первинного права. з цього випливає, що 
дане застереження суперечить головній меті запровадження інституту 
громадянської ініціативи, адже, оскільки сама комісія має право пропо-
нувати поправки до установчих договорів, то предмет громадянської 
ініціативи міг би також стосуватися змін і доповнень у первинному 
праві Єс. [2, с.94]

таким чином, «дефіцит демократії» існує в Європейському союзі як 
обмеження потенціалу легітимності прийнятих його інститутами рі-
шень – громадяни країн-членів Єс не можуть брати участь в попередньо-
му обговоренні проблем, які стосуються їх безпосередньо, а мають 
право лише оцінювати ці рішення за результатами їх практичного вті-
лення.

отже, без вирішення проблеми «демократичного дефіциту» немож-
ливі ні перехід інтеграційних процесів на якісно новий етап, ні підтри-
мання легітимності Євросоюзу в очах її громадян на існуючому рівні. 
забезпечення легітимності виключно за рахунок ефективності політики 
Єс або прозорості якості процесу прийняття рішень в Євросоюзі більше 
неможливо.

без загальноєвропейських партій, змі, кращого розуміння функціо-
нування Євросоюзу для власних громадян, без транснаціональних деба-
тів по значущих питань і введення елементів «громадської змагальності» 
при занятті вищих посад вирішити проблему «демократичного дефіциту» 
не уявляється можливим. створюється ситуація, при якій громадяни 
можуть висловлюватися «за» або «проти» проекту європейської інтегра-
ції, а ось вплинути на його конкретний зміст їм складніше. [4, с.3]
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отже, якщо говорити про демократію, то в перекладі з грецькою 
мови вона означає влада народу. тобто, громадяни обираючи своїх 
представників до органів державної влади наділяють їх певними по-
вноваженнями задля забезпечення їх інтересів, інтересів держави 
і всього народу. з огляду на це, можна зробити припущення, що ці самі 
представники утворюючи таке об’єднання як Європейський союз, 
передаючи йому певні суверенні права, діють у межах повноважень 
наданих їм громадянами, з метою забезпечити інтереси своєї держави. 
виходячи з цього принцип демократії є дотриманим. але, тоді кожна 
країна-член Єс має діяти виключно в своїх інтересах, а не задля до-
сягнення спільних цілей всіх держав-членів, як це заначено в договорі 
про Європейський союз. 

для незалежної україни, що обрала стратегію на інтеграцію до єв-
ропейського співтовариства, утвердження демократичних цінностей 
означає цивілізаційну спрямованість та перспективу подальшого суспіль-
ного розвитку. тільки тоді, коли буде досягнуто прагнення, закріплене 
в Преамбулі дЄс, сформується «союзна нація», і можна говорити про 
подолання «дефіциту демократії».
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Приліпко В. В.1 

рЕаЛІї Та ПЕрСПЕкТИВИ ПрИЄДнаннЯ 
ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ ДО ЄВрОПЕЙСЬкОї 

кОнВЕнЦІї ПрО ЗаХИСТ ПраВ ЛЮДИнИ 
І ОСнОВОПОЛОЖнИХ СВОБОД

рада Європи і Європейський союз відстоюють спільні цінності прав 
людини, демократії та верховенства права. Хоча це різні організації, які 
виконують різні функції, у своїй діяльності вони доповнюють одна одну. 
так, спираючись на базові цінності, рада Європи, об’єднує уряди країн 
Європи і світу в роботі щодо прийняття мінімальних правових стандар-
тів, зокрема, і у сфері захисту прав і свобод, які знайшли своє виражен-
ня у Європейської конвенції щодо захисту прав людини і основополож-
них свобод 1950 року [1] та практиці Європейського суду з прав людини. 
крім того, рада Європи також стежить за тим як держави, які ратифіку-
вали конвенцію, дотримувались, покладених на них у зв’язку з цим, 
негативних та позитивних обов’язків.

Європейський союз розглядає загальні європейські цінності в якос-
ті ключового елемента процесу поглиблення політичної та економічної 
інтеграції. При розробці правових інструментів і угод, що діють в його 
державах-членах, Єс часто спирається на стандарти ради Європи, зо-
крема і на Європейську конвенцію щодо захисту прав людини і осно-
воположних свобод. 

з огляду на це, вважаємо, що процес приєднання Єс до ЄкПл та 
формування його правового забезпечення є проблематикою, що має ве-
лике практичне значення для сучасної науки міжнародного права та 
права Єс.

разом з тим, слід зазначити, що Європейський союз і досі не є сто-
роною Європейської конвенції про права людини і його правові акти не 
можуть служити предметом скарг, поданих до Європейського суду з прав 
людини (далі – (ЄсПл) , тому питання, що стосуються перспектив при-
єднання Європейського союзу до Європейської конвенції щодо захисту 
прав людини і основоположних свобод регулярно розглядаються як 

1  студентка 1 курсу магістратури інституту прокуратури та кримінальної юсти-
ції Національного юридичного університету імені Ярослава мудрого
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радою Європи та Європейським союзом так і є досить дискусійними і в 
наукових колах.

Як відомо, на початкових етапах становлення Європейського співто-
вариства, яке стало основою для Європейського союзу, основною метою 
інтеграційних процесів було розв’язання певних секторальних економіч-
них проблем, тобто, це об’єднання мало, здебільшого, економічний та 
політичний характер. Питання захисту прав людини не було пріоритет-
ним завданням Єс на цьому етапі, зокрема, це було викликано небажан-
ням дублювання завдань, які, на той час, вже покладалися на раду Європи 
і стосувалися механізму захисту прав людини та основоположних свобод, 
що втілювалися у існуванні ЄкПл та відповідних інституцій, які контр-
олювали виконання положень конвенції. 

Проте, в установчих договорах держави-учасниці закріпили, що союз 
поважає основні права людини, які гарантуються Європейською конвен-
цією про захист прав і основоположних свобод. крім того, повага прав 
людини – одна з ключових вимог для держави, яка претендує вступити 
до Євросоюзу. 

ідея приєднання Європейського союзу до Європейської конвенції 
про захист прав людини і основних свобод почала активно обговорюва-
тися юристами і політологами вже в кінці 1970-х років. 

Перша спроба початку процесу приєднання була зроблена в 1994 році 
Європейською комісією, яка звернулася з формальним запитом до суду 
Єс щодо можливості почати відповідні переговори. у своєму висновку 
2/94 від 28 березня 1996 року суд Єс вказав, що Європейське співтова-
риство не володіє необхідними повноваженнями для приєднання і що 
подібний крок буде рівносильний зміні установчих договорів [4]. у під-
сумку держави-члени вирішили піти іншим шляхом і виробити власну 
Хартію основних прав [8] (далі – Хартія) . Незважаючи на те що при-
йнятий 7 грудня 2000 року документ не мав чіткого юридичного статусу 
і не носив обов’язковий характер, до документа стали активно звертати-
ся спершу генеральні адвокати, а після провалу проекту договору про 
конституцію для Європи – і суд Єс.

зі вступом в силу лісабонського договору Хартія набула юридично 
обов’язкового характеру для інститутів Єс, а також для держав-членів 
при імплементації ними права Єс. у порівнянні з ЄкПл Хартія закрі-
плює набагато ширший перелік прав, включаючи набір унікальних прав, 
наданих громадянством Єс. а у пункті 3 статті 52 Хартії зазначено, що 
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в тих випадках, коли права, що містяться в цій Хартії відповідають пра-
вам, гарантованим конвенцією про захист прав людини і основних 
свобод, зміст і обсяг таких прав повинні бути такими ж, як вони вста-
новлені згаданою конвенцією [4]. однак, разом з тим, держави-члени 
розуміли, що при зростаючій активності суду Єс в області прав людини 
зазначене положення навряд чи буде здатне запобігти розбіжності в прак-
тиці ЄсПл і суду Єс. тому одночасно з наданням юридично обов’язкового 
характеру Хартії, міжнародної правосуб’єктності Єс, оскільки це було 
теж не мало важливим в процесі приєднання Єс до ЄкПл, в лісабонському 
договорі було закріплено положення, згідно з яким Європейський союз 
повинен приєднатися до Європейської конвенції [5].

крім того, зобов’язання щодо приєднання Єс до ЄкПл доповнює 
Протокол № 8 стосовно частини 2 статті 6 договору про Єс щодо при-
єднання до ЄкПл, який набув чинності 1 грудня 2009 року [5]. відтак 
за погодженням договірних сторін до дЄс та дФЄс додаються положен-
ня статей 1–3 Протоколу № 8, за якими угода щодо приєднання Єс до 
ЄкПл, передбаченого частиною 2 статті 6 дЄс, забезпечує збереження 
особливостей Єс та права Єс щодо спеціальних положень щодо можли-
вої участі Єс у контрольних органах ЄкПл, а також механізмів, необ-
хідних для забезпечення того, щоб позови держав, що не є членами, та 
особисті заяви (заяви від індивідуальних осіб) правильно адресувалися 
державам-членам Єс та/або самому Єс залежно від конкретного випад-
ку [2]. однією з особливостей приєднання Єс до ЄкПл є і те, що, від-
повідно до положень Протоколу № 8, воно не повинно вплинути на по-
вноваження Єс або його установ.

однак, переговори щодо угоди про приєднання були розпочаті лише 
в липні 2010 року. чергова затримка після вступу в силу лісабонського 
договору 1 грудня 2009 року було пов’язана з необхідністю ради Європи, 
що приймає до свого складу лише держави, внести зміни до конвенції, 
що було зроблено за допомогою прийняття Протоколу № 14, який набрав 
чинності 1 червня 2010 року, яким вносилися зміни до пункту 2 статті 
59 ЄкПл щодо того, що поряд із передбаченою можливістю її підписан-
ня членами ради Європи, констатується можливість приєднання до 
конвенції саме Єс [6].

Після розроблення угоди її було передано до суду Єс, який, відпо-
відно до статті 218 договору про функціонування Європейського союзу, 
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за запитом інституту або держави – члена Єс має можливість переві-
рити міжнародну угоду, яку планує укласти Єс, на предмет відповід-
ності нормам первинного права Єс [5]. у своєму висновку 2/13 суду Єс 
від 18 грудня 2014 р. щодо відповідності проекту угоди установчим 
договорам і цінностям Єс [3] суд постарався виявити, чи не ставить 
угода під загрозу основні характеристики права Єс і чи дотримані ті 
умови, які сам Європейський союз визначив необхідними для вступу. 
і саме на цьому етапі в процесі приєднання Єс до ЄкПл виникло най-
більше проблем, які не розв’язані і досі. так, суд Єс не став аналізувати 
угоду пункт за пунктом, однак, дав коротку характеристику угоди, де 
аналізує основні проблеми, які виникнуть в разі підписання тексту угоди. 

зокрема, правова позиція суду щодо приєднання Єс до конвенції 
зводиться до того, що проект угоди суперечить ч. 2 ст. 6 дЄс та Протоколу 
№ 8 до нього.

таким чином, враховуючи викладене, очевидним є те, що проект 
угоди про приєднання, безумовно, є важливим, так як саме він містить 
положення, що вносять зміни до конвенції та регулюють питання пред-
ставництва Єс в інститутах ради Європи, а також взаємовідносин суду 
Єс та Європейського суду з прав людини після приєднання Єс до ЄкПл. 
однак винесення судом Єс негативного висновку з питання про відпо-
відність цих положень праву Європейського союзу означає тимчасову 
неможливість продовження процедури приєднання Єс до ЄкПл. у про-
ект угоди повинні бути внесені зміни з урахуванням всіх зауважень, 
висловлених судом Єс. однак, на нашу думку, не всі зауваження суду 
Єс слід розглядати дійсно раціональними, перш за все, це пов’язано 
з досить буквальним тлумаченням положень угоди. так, суд Єс брав до 
уваги лише «букву закону», однак, зовсім не звертався до «духу», який 
зокрема виражався і в пояснювальній записці до зазначеного проекту 
угоди. 

отже, цінності та засади міжнародних механізмів захисту прав лю-
дини потребують конвергенції в масштабах Європи як на стадії право-
творчості, так і правозастосування, а відкладення приєднання Єс до 
конвенції 1950 актуалізує необхідність віднайдення прийнятних гнучких 
і конструктивних підходів до інтенсифікації співробітництва Єс з рЄ 
у цій сфері, до осмислення змісту і можливостей його ефективної прак-
тичної реалізації [7, с. 159]. тому, безсумнівним є те, що приєднання Єс 
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до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є важ-
ливим для розвитку системи захисту прав людини в Європі і визначаль-
ним для установлення єдиної європейської системи захисту прав люди-
ни. однак, враховуючи усю складність цього процесу, яка, на наш погляд, 
викликана, перш за все, однобічним підходом кожної зі сторін до розу-
міння його мети та наслідків, вважаємо, що процес приєднання трива-
тиме доти поки сторони не зможуть прийти до консенсусу, при цьому 
поступившись власними амбіціями задля захисту прав та свобод окре-
мого індивіда.
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Рудай Л. Є.1

ПОЛІТИка ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ 
В кУЛЬТУрнІЙ СфЕрІ

однією із найважливіших проблем сучасності є поява нових викли-
ків, зумовлених явищами глобалізації у світових процесах. більшість 
концепцій глобалізації базувалися тільки на економічних, ідеологічних 
та військових аспектах. Проте, на сьогодні це об’єктивний процес, який 
носить системний характер, тобто охоплює всі сфери життя суспільства – 
в тому числі і культурну сферу. Простежується зв’язок глобалізації 
з інтернаціоналізацією культури [1].

і саме актуальність нашого дослідження обумовлюється вивченням 
культурної політики Європейського союзу (далі – Єс) , яка спрямована 
на співпрацю в культурній сфері між державами-членами, на збережен-
ня культурної спадщини та підтримання необхідного рівня міжкультур-
ної комунікації. Єс є полікультурною спільнотою, і для того щоб цей 
факт не став загрозою для її існування, культура розглядається як осно-
вний засіб забезпечення ефективного діалогу і співпраці між державами-
членами. 

культурна політика Єс – досить молоде явище, що характеризується 
певною неоднозначністю. з одного боку, вона являє собою якийсь штуч-
ний концепт, що формується ззовні інститутами Єс. з іншого боку, вона 
виступає як процес, спрямований на формування європейської ідентич-
ності та поняття культури як єдиного загальноєвропейського простору.

Перші кроки в культурній політиці Єс почалися в 70-х роках мину-
лого століття, а після підписання маастрихтського договору, культурне 
співробітництво стало офіційною метою існування Європейського со-
юзу, поряд з іншими. також положення про культурне співробітництво 
підкріплювалися статтею 167 договору про функціонування 
Європейського союзу [2]. 

сьогодні ж стратегія культурного розвитку зосереджується на трьох 
основних завданнях: підтримка культури як двигуна соціального й еко-
номічного розвитку; підтримка міжкультурного діалогу та роль культури 
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в забезпеченні мирних зв’язків усередині спільноти; зміцнення співпра-
ці у сфері культурної спадщини [3].

але в утворенні спільного культурного простору Єс стикається 
з певними проблемами, які можуть заважати реалізувати такі цілі.

По-перше, це є мусульманський фактор. міграційні хвилі, можливий 
вступ туреччини до Євросоюзу викликає протиставлення двох релігій – 
християнства й ісламу. через це дедалі більше проявлятиметься різно-
рідність суспільства, і про європейську ідентичність мова йти не може. 
Хоча, Єс це не релігійне об’єднання, та конфесійна належність не є кри-
терієм вступу до спільноти, але у свідомості європейців їхня самобутність 
ґрунтується саме на християнських цінностях. Як зазначає с. Хантінгтон, 
«народи й країни схожих культур зближуються, а народи й країни різних 
культур розходяться» [4, с. 22].

По-друге, розширений культурний простір в умовах ціннісного плю-
ралізму створює можливість для припливу культурних цінностей низької 
якості, що може призвести до безконтрольного культурного різноманіття.

По-третє, як зазначають деякі науковці, у європейців відсутня спіль-
на пам’ять стосовно епохальних подій, оскільки кожна європейська 
країна має власну історію зі своїм минулим, яке може не вписуватися 
в бажане спільне минуле Європи. ця пам’ять впливає і на сучасних єв-
ропейців. 

Попри все це, Єс продовжує об’єднувати європейські держави в куль-
турній сфері. з цього питання прийнято вже безліч нормативно-правових 
актів, які регламентують проведення певних програм,які покликані на 
захист культурної спадщини, на підтримку молодих митців, наприклад :  
висновок ради «Про розробку плану дій, щодо культурної спадщини» 
від 17 червня 1994 року, регламент комісії Єс № 752/93 покликаний 
надати інструменти контролю за вивезенням з території Єс культурних 
цінностей в так звані треті держави, тобто в держави які розміщені за 
межами Єс, та інші. 

Європейський союз створює фонди, які надають гранти, чи іншу 
фінансову допомогу у культурній сфері. можна виділити такі фонди :  
1) Europe for citizens; 2) Creative Europe; 3) European youth foundation. 

і звичайно, створено інституції, які займаються саме питаннями 
культури, це: комітет з культури і освіти при Європейському парламен-
ті; генеральний директорат з освіти і культури ; виконавче агентство 
з освіти, культури та аудіовізуальних засобів.
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Наприклад, діяльність Єс проявляється в боротьбі з масовою 
культурою ( Програма «культура -2000») , шляхом надання можли-
востей для творчості всім прошаркам населення. реалізуються про-
грами, які покликані створити єдині електронні бази даних пов’язані 
с музеями,приватними колекціями, бібліотеками та ін., однією з таких 
була програма «Chance». велика увага приділяється мові, адже це опора 
будь-якої культури. 

отже, цілі європейської культурної політики, сьогодні полягають 
у тому, щоб вивести на перший план загальноєвропейську культурну 
спадщину, підвищити почуття причетності до неї кожного європейця, 
в той же час ставлячись з розумінням і повагою до культурних, націо-
нальних і релігійних відмінностей. саме на цьому і заснована європей-
ська інтеграція.
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Снігур А. І.1

кОнСУЛЬСЬкИЙ ЗаХИСТ ПраВ Та СВОБОД 
ГрОМаДЯн УкраїнИ За кОрДОнОМ

в умовах сьогодення проблема захисту прав та свобод громадян 
україни за кордоном стає все гострішою та займає все більш вагоме зна-
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чення як для кожного з нас, так для суспільства в цілому. для україни 
питання консульського захисту громадян набуває своєї актуальності, так 
як сьогодні досить велика кількість українців перебуває за кордоном. за 
даними мзс україни налічується близько 7 200 000 громадян україни, які 
тимчасово перебувають або постійно проживають за кордоном, з них лише 
466 121 особа перебуває на консульському обліку [1, с.6, 8]. Найбільше 
українців проживає в російській Федерації (2 019 423 особи) , Польщі 
(464 000 осіб) , сШа (400 000 осіб) , італії (239 424 особи) , ізраїлі (220 000 
осіб) тощо [1, с. 7]. така статистика вкотре підтверджує важливість та зна-
чимість інституту консульського захисту громадян за кордоном.

у юридичній літературі питанню захисту прав та свобод громадян 
за кордоном присвячено низку наукових праць, серед яких: бабаєв в., 
бліщенко і. П., Єрмоленко д., задорожня г., кондик о. П., Павловська Н., 
Фелонюк д., та інші.

Правою основою забезпечення діяльності консульських установ 
з питань захисту прав та свобод громадян україни є, насамперед, 
віденська конвенція про консульські зносини 1963 р., конституція 
україни, консульський статут україни тощо.

відповідно до ст. 5 віденської конвенції про консульські зносини 
1963 р., однією з основних консульських функцій є захист в державі 
перебування інтересів громадян акредитуючої держави, надання допо-
моги та сприяння громадянам акредитуючої держави тощо [2]. статтею 
20 консульського статуту україни передбачено, що консул зобов’язаний 
вживати заходів для того, щоб юридичні особи та громадяни україни 
користувалися в повному обсязі всіма правами, наданими їм законодав-
ством держави перебування і міжнародними договорами, учасниками 
яких є україна і держава перебування, а також міжнародними звичаями 
[3]. однак, в цих документах, на жаль, відсутнє законодавче закріплення 
самого поняття консульського захисту, що, на нашу думку, є актуальною 
проблемою в міжнародному праві. 

зі змісту норм зазначених законодавчих актів стає зрозумілим, що 
проблема захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб 
україни за кордоном є пріоритетним напрямком роботи консульських 
установ. з цього приводу, на сучасному етапі за межами нашої країни 
станом на 2019 рік функціонує 116 закордонних дипломатичних установ, 
серед яких: 80 – консульських підрозділів посольств; 19 – генеральних 
консульств; 14 – консульств та 3 консульські відділення [1, с. 4].
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варто зазначити, що основні права та обов’язки консула в сфері за-
хисту юридичних осіб та громадян україни передбачені консульським 
статутом україни. Пропонуємо розглянути повноваження консульських 
установ у даній сфері на прикладах із практики. 

так, в контексті здійснення діяльності по захисту прав громадян 
україни за кордоном консульськими установами станом на 2019 рік 
було звільнено з-під варти 901 громадянина україни; відвідано 1967 
утримуваних під вартою громадян україни, у тому числі 751 на тери-
торії рФ; встановлено місцезнаходження співвітчизників та відновлено 
контакти з їхніми родичами в україні у 722 випадках; повернуто на 
батьківщину 21 постраждалого від торгівлі людьми; надано сприяння 
у звільненні та поверненні в україну 11 незаконно утримуваних на 
території росії політв’язнів та 24 моряків; за сприяння консульських 
посадових осіб на базі медичних та рекреаційних закладів іноземних 
держав пройшли лікування, реабілітацію та оздоровились 3653 грома-
дянина тощо [1, с. 32, 33].

таким чином, беручи до уваги норми зазначених вище законодавчих 
актів та дані 2019 року щодо здійснення консульськими установами ді-
яльності по захисту прав громадян україни за кордоном, можна зазна-
чити наступне. основним напрямом роботи консульських установ від-
повідно до консульського статуту україни є захист за кордоном прав та 
інтересів юридичних осіб та громадян україни. так, консул вживає за-
ходів щодо виявлення випадків порушення прав та законних інтересів 
громадян своєї держави за кордоном та недопущення будь-якої дискри-
мінації громадян за кордоном порівняно з громадянами держави пере-
бування [4]; має відновлювати порушені права юридичних осіб і грома-
дян україни, приймати як письмові, так усні звернення юридичних осіб 
і громадян україни, вести облік громадян, які постійно проживають або 
тимчасово перебувають у його консульському окрузі, інформувати гро-
мадян, які тимчасово перебувають у його консульському окрузі, про за-
конодавство держави перебування [5, с. 16], а також надати допомогу 
у зв’язку з нещасним випадком або хворобою, арештом чи затриманням, 
втратою або викраденням паспорту тощо [4].

таким чином, на консульські установи покладається широкий спектр 
повноважень щодо захисту прав та свобод громадян україни за кордоном, 
однак в ході дослідження даної теми постали проблемні питання, які 
необхідно врегулювати для ефективнішої роботи консульських установ. 
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По-перше, на сьогодні поняття консульського захисту, на жаль, за-
конодавчо не закріплено ні в міжнародному праві, ні в внутрішньодер-
жавному праві україни. На нашу думку, вирішення даної проблеми має 
важливе практичне значення, так як юридичне визначення поняття 
«консульський захист» надасть можливість чітко окреслити, що має 
робити консул задля забезпечення прав та інтересів українського грома-
дянина, а що не належить до його прямої компетенції. з огляду на це, 
вважаємо, що напрямком вирішення вказаної проблеми, в першу чергу, 
є закріплення поняття «консульський захист» на законодавчому рівні.

По-друге, в зв’язку з тим, що багато громадян україни знаходяться 
за її межами, ми вважаємо за необхідне запровадити нову процедуру 
консульського обліку громадян україни у закордонних дипломатичних 
установах україни.

По-третє, як відомо, консул не може бути законним представником 
фізичних або юридичних осіб україни за кордоном через відповідні об-
меження, передбачені законодавством іноземних країн та міжнародними 
договорами. тому, громадянам україни з метою більш ефективного за-
хисту своїх прав, окрім звернення до консула, необхідно подати заяву до 
правоохоронних органів відповідно до національного законодавства 
країни перебування [6, с. 134]. це, на наш погляд, свідчить про обмеже-
ні можливості консульського реагування в багатьох справах, які виника-
ють з приводу правових спорів. з огляду на це, пропонуємо врегулювати 
дану проблему шляхом надання можливості консульським установам 
виконувати обов’язки законних представників громадян за кордоном.

На сьогодні діяльність консульських установ має високе практичне 
значення у механізмі реалізації завдань щодо захисту та забезпечення 
прав, свобод та інтересів громадян за кордоном. з огляду на це, ми вва-
жаємо, що запропоновані нами зміни дадуть змогу врегулювати зазна-
чені вище проблеми. ці питання залишаються відкритими та потребують 
подальшого наукового дослідження, що в свою чергу призведе до мож-
ливості вдосконалення законодавства в цій сфері. 
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Тонконог О. О.1 

ЄВрОПЕЙСкЬка ПОЛІТИка СУСІДСТВа
Європейська політика сусідства мала на меті створити на південь 

і схід від нових кордонів розширеного Європейського союзу зону ста-
більності, миру і добробуту шляхом налагодження тісних довготривалих 
відносин з сусідніми країнами.

завдання ЄПс полягає у тому, щоб поділитися перевагами розширен-
ня Єс 2004 року з країнами-сусідами у відношенні зміцнення економіч-
ного простору з прозорими кордонами, вільного руху товарів, капіталів, 
послуг, людей, економічних засад, які підвищують гідний рівень життя 
людей, а також розробка ефективних механізмів розв’язання проблем 
у різноманітних сферах: політичних, соціальних, культурних або охорони 
навколишнього середовища. дану програму було розроблено з метою 
упередити появу нових ліній розмежування між розширеним Єс та його 
сусідами та запропонувати їм можливість участі у різноманітних видах 
діяльності Єс за допомогою більш інтенсивної співпраці. ЄПс продо-
вжувала виконувати одне із стратегічних завдань Європейського союзу, 
визначеного у Європейській стратегії безпеки у грудні 2003 року, а саме 
розбудові безпеки у сусідських регіонах.

1  студент 5 курсу міжнародно-правового факультету Національного юридично-
го університету імені Ярослава мудрого
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ЄПс слід розмежовувати із потенційним членстом. у її рамках про-
понуються привілейовані відносини з сусідніми країнами, які будуть 
розвиватися на засадах взаємного зобов’язання дотримуватися спільних 
цінностей, особливо у сферах верховенства права, належного державно-
го управління, поваги до прав людини, включаючи права меншин, спри-
яння добросусідським відносинам, а також принципам ринкової еконо-
міки та стабільного розвитку. рівень прагнень Єс у його відносинах зі 
своїми сусідами залежатиме від міри, до якої вони поділяють ці ціннос-
ті у дійсності.

згідно із цим методом пропонується разом із країнами-партнерами 
визначити комплекс пріоритетних завдань, виконання яких наблизить їх 
до Європейського союзу. ці пріоритетні завдання увійдуть до спільно 
погоджених планів дій, що поширюватимуться на ключові сфери, у яких 
будуть здійснюватися відповідні конкретні заходи. такими сферами є по-
літичний діалог і реформа; торгівля та заходи, спрямовані на підготовку 
партнерів до поступової участі у внутрішньому ринку Єс; правосуддя 
та внутрішні справи; енергетика, транспорт, інформаційне суспільство, 
охорона довкілля та дослідницько-інноваційна діяльність; а також со-
ціальна політика та культурно-освітні контакти між людьми.[3]

Політика, яка була спершу визначена комісією у її комюніке про 
Ширшу Європу у березні 2003 року, свідчить про високий пріоритет, що 
надається Європейським союзом формуванню майбутніх відносин з його 
сусідами. він прагне повністю скористатися існуючими засобами та за-
проваджує нові механізми, такі як Європейський механізм сусідства, для 
сприяння транскордонній та транснаціональній співпраці.

комісія представила стратегію та звіти про сусідні країни 12 травня 
2004 року. зазначена стратегія є першим важливим кроком до встанов-
лення конкретних умов, на яких Європейський союз буде більш тісно 
працювати зі своїми сусідами, щоб поділитися з ними перевагами свого 
розширення. за допомогою цієї стратегії пропонується засіб для впро-
вадження більш сучасного та політично зорієнтованого підходу Єс до 
відносин з країнами-сусідами через об’єднання основних механізмів, що 
знаходяться у розпорядженні Єс і держав, які входять до нього. таким 
чином буде зроблено внесок у подальше просування та підтримку завдань 
Єс у сфері зовнішньої політики. Пізніше буде також внесено конкретні 
пропозиції для Планів дій, що спиратимуться на зазначену стратегію та 
звіти про сусідські країни.[1]
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робоча група комісії з питань Ширшої Європи координує цей процес 
у тісній співпраці з генеральним секретарем, високим представником 
з питань спільної зовнішньої політики та безпеки, країною, що головує 
в Єс, та іншими державами Єс.

основними складовими Європейської політики сусідства є: стратегія, 
яка визначає принципи, географічний масштаб і методологію впрова-
дження ЄсП, а також питання, що стосуються регіональної співпраці. 
у ній також пояснюється, яким чином буде надаватися фінансова під-
тримка впровадженню ЄПс, і визначається, як буде здійснюватися 
співпраця у таких сферах, як економічно-соціальний розвиток, торгівля 
та енергетика.

таким чином, дана стратегія є важливим кроком у визначенні кон-
кретних умов, на яких Європейський союз працюватиме зі своїми сусі-
дами, щоб поділитися з ними перевагами свого розширення. за допо-
могою цієї програми пропонується засіб для більш сучасного та політич-
но зорієнтованого підходу Єс до відносин з країнами-сусідами через 
об’єднання основних механізмів, що знаходяться у розпорядженні Єс 
і держав, що входять до нього.

також слід відмітити запропонований Європейський механізм сусід-
ства (Ємс) , впровадження якого відбуватиметься починаючи з 2007 року 
у рамках наступної Фінансової перспективи. за допомогою Ємс нада-
ватиметься фінансування для підтримки заходів з обох сторін зовніш-
нього кордону Єс на заміщення існуючих транскордонних програм. 
Фінансування буде надаватися не лише проектам, що знаходяться власне 
на кордоні, але також поширюватиметься на регіональні проекти із за-
лученням кількох країн-партнерів.[1]

до 2006 комісія ставить за мету значно удосконалити координацію 
існуючих механізмів транскордонної співпраці у рамках програм сусід-
ства.[1]

у звітах про сусідні країни визначається прогрес, досягнутий кожною 
країною у двосторонніх відносинах та впровадженні пов’язаних реформ. 
вони відображають політичну, економічну, соціальну та інституційну 
ситуацію у цих країнах і зосереджуються на пріоритетних сферах 
Європейської політики сусідства.

Європейська політика сусідства застосовувалась до найближчих 
сусідів Єс. цими країнами є алжир, вірменія, азербайджан, білорусь, 
Єгипет, грузія, ізраїль, йорданія, ліван, лівія, молдова, марокко, оку-
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повані палестинські території, сирія, туніс та україна. вона пропонує 
переваги поглиблених відносин, і саме з її допомогою Єс має намір 
сприяти урядам даних держав у реалізації завдань політично-економічних 
реформ. для досягнення цілей, сформульованих у стратегії Європейської 
політики сусідства, вказано пріоритети, які наблизять сусідні країни до 
Єс. саме ці пріоритети враховано у спільно погоджених планах дій, які 
стосуються таких питань, як політичний діалог та реформи; економічне 
та соціальне співробітництво та розвиток; галузеві питання (енергетика, 
інформаційне суспільство, охорона навколишнього середовища тощо) . 
україна в першу чергу повинна була продовжувати на всіх рівнях наголо-
шувати про свій євроінтеграційний вибір і прагнення в довгостроковій 
перспективі набути повноправного членства в Єс; розробити довгостро-
кову деталізовану програму інтеграції україни до Єс. закріпити досяг-
нуті в переговорному процесі з Єс щодо укладення нового базового 
договору узгоджені положення, які будуть максимально сприятливими 
для практичного наближення україни до Єс у всіх можливих сферах. 
у зв’язку з цим, незважаючи на малу ймовірність закріплення в догово-
рі положення про відкриття перед україною перспективи її вступу до 
Єс, продовжувати всіма можливими засобами просувати цю ідею в під-
готовчому та переговорному процессах. виходячи з цього, україна ро-
била все можливе для того, щоб знайти спільну мову з Єс для погли-
блення співпраці у різноманітних сферах.[2]

На мою думку, Європейську політику сусідства (ЄПс) спрямована 
на те, щоб не виникла нова лінія розподілу між розширеним Єс і краї-
нами-сусідами, і надати їм можливість брати участь у різних видах ді-
яльності Єс завдяки тіснішій політичній, економічній, культурній співп-
раці. також велику увагу приділили співпраці у сфері безпеки, зміцнен-
ня миру та підвищення прав людини. Якщо оцінити перспективу 
розвитку даної програми, то можна виділити, що були конкретні про-
блеми пов’язані з різними цілями держав-сусідів у взаємовідносинах 
з Єс. адже деякі країни сходу прагнули набути членство Єс та намага-
лися знайти спільний дипломатичний діалог, але інші не мали таких 
перспектив та намірів. все ж таки переваги ЄПс нівелюють усі можли-
ві недоліки і, на мою думку, дана стратегія була влучною спробою заці-
кавити держави вступити в Єс, а також зміцнити та налагодити відно-
сини між сходом та заходом.
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Тонконог О. О.1

ХаракТЕрИСТИка ДИПЛОМаТИЧнОГО 
ПрОТОкОЛУ ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

дипломатичний протокол є важливим елементом у реалізації зовніш-
ньої політики як країн, так і міжнародних організацій. При виконанні 
зовнішньополітичних заходів кожна дипломатична служба повинна до-
тримуватися встановлених правил, традицій, умовностей, тобто це те, 
що в себе включає дипломатичний протокол. саме за допомогою нього 
відносини між суб’єктами міжнародного права розвиваються в дружній, 
мирній атмосфері. 

Питанням Єс щодо зовнішніх відносин займається Європейська 
служба зовнішніх справ, яка на даний момент виконує роль міністерства 
закордонних справ та дипломатичного корпусу на рівні Європейського 
союзу. тож саме цей орган виконує основні функції щодо дотримання 
норм та стандартів дипломатичного протоколу. [3]

Якщо країна має намір встановити дипломатичний зв’язок з Єс через 
посла, то вона повинна направити в протокольну службу Європейської 
комісії запит на агреман. відповідь може прийти через пару місяців, бо 
всі процедурні моменти повинні бути схвалені з Європейською комісією, 

1  студент 5 курсу міжнародно-правового факультету Національного юридично-
го університету імені Ярослава мудрого
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радою Єс та державами-членами. коли ця процедура благополучно за-
вершується, про результат мзс акредитуючої країни сповіщають вер-
бальною нотою.[1]

в очікуванні прибуття посла комісія протокольної служби звер-
тається до мзс країни з проханням надати належні послу привілеї та 
імунітети і сповістити про це митну і прикордонну служби. Посол 
везе з собою підписані главою держави вірчі грамоти. у посла на 
руках повинні бути також копії цих документів. копії передаються 
в протокольні відділи комісії та ради. у протокольний відділ комісії 
посол передає також дві фотографії – для пропуску в будівлю комісії, 
а також в штаб-квартиру. час для прийому посла окремо з головою 
ради Єс і окремо з головою комісії призначається напередодні, де 
останньому він вручає вірчі грамоти. дрес-код церемонії – темний 
костюм або національний одяг. Посла можуть супроводжувати один-
два члени місії. обмін промовами не передбачений. Після завершен-
ня церемонії у голови комісії посол може залишити представнику 
протокольної служби свою візитну картку для передачі іншим членам 
комісії. Посол вважається офіційно приступив до своїх обов’язків 
тільки після вручення вірчих грамот.[2]

Посол інформує глав інших інститутів Європейського союзу та по-
стійних представників країн-членів про те, що він приступив до вико-
нання своїх обов’язків, і пропонує нанести їм візит у найближчий зруч-
ний для них час.

дуайеном дипломатичного корпусу Єс є папський нунцій. глава 
місії, довше за інших перебуває на цій посаді, допомагає нунцію і за-
міщає його, коли той відсутній. у списку дипломатичного корпусу не 
включається не дипломатичний склад місії, який використовується на 
адміністративній або технічній роботі, члени їх сімей і домашні праців-
ники.[4]

з приводу видачі посвідчення особи або інших офіційних документів 
дипломатам і членам їх сімей, а також видачі дипломатичного номера 
машини глава місії направляє в протокольну службу мзс країни пись-
мовий запит, докладаючи до нього необхідні документи.

місія вербальною нотою сповіщає протокольну службу комісії що-
разу, коли новоприбулий член дипломатичного складу місії займає свою 
посаду або ж припиняє свою роботу в місії. дата початку виконання / 
припинення ним своїх обов’язків визначається датою вербальної ноти.
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Якщо глава місії передбачає бути відсутнім більше місяця, він спо-
віщає про це протокольну службу комісії і всіх інших місій, уточнюючи, 
хто і в якому ранзі буде заміщати його в якості тимчасового повіреного 
в справах. він також повідомляє протокольну службу про своє повернен-
ня. Якщо ж глава місії відсутній менше місяця, він інформує про це 
тільки протокольну службу комісії і дуайена дипломатичного корпусу, 
уточнюючи час відсутності, а також прізвище і ранг заміщає його тим-
часового повіреного в справах.[1]

глава місії, відкликаний своїм урядом, повідомляє про це в прото-
кольну службу комісії, інформує про свій від’їзд глав інших місій, уточ-
нюючи прізвище і ранг дипломата, призначуваного тимчасовим пові-
реним у справах.

Перед остаточним від’їздом глава місії направляє прощальні листи 
голові ради Єс і голові комісії і зв’язується з членом комісії, який кури-
рує відносини з представляється главою місії державою. він також спо-
віщає про свій від’їзд дуайена дипломатичного корпусу.

отож, останнім часом у міжнародній протокольній практиці пла-
нувалася тенденція до раціоналізації і спрощення деяких елементів 
церемоніалу. ці явища не суперечать, а, навпаки, сприяють подальшо-
му процесу уніфікації протокольних вимог у створенні єдиного загаль-
новизнаного кодексу норм. тож Єс не є виключенням, організація 
всебічно підтримує зміни у протокольній практиці для підвищення 
рівня міжнародного діалогу і підведення процедури до максимальної 
прозорості.
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Хоменко М. В.1

фЕнОМЕн ПрОЯВУ наДнаЦІОнаЛЬнОСТІ 
У фУнкЦІОнУВаннІ ІнСТИТУЦІЙнОї СИСТЕМИ 

ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

ідеї створення домінуючого міждержавного утворення, які лунали 
протягом історії Європи, з особливою силою почали набирати обертів 
після другої світової війни. у післявоєнний період на континенті з’явився 
цілий ряд організацій. Європейський союз утворився в результаті по-
слідовного розвитку процесу інтеграції країн західної Європи, яка про-
йшла у своєму розвитку декілька етапів. 9 травня 1950 року вважається 
початком процесу європейської інтеграції. саме тоді міністр закордонних 
справ Франції запропонував створити спільний ринок вугільної і стале-
ливарної продукції Франції, ФрН та інших західноєвропейських країн. 
згодом у 1992 всі держави, що входять до Європейського співтовариства 
підписали договір про створення Європейського союзу – маастрихтський 
договір. 26 лютого 2001 року був підписаний Ніццький договір, який вніс 
зміни в механізми інституційного розвитку Єс з огляду на його майбут-
нє розширення. зокрема, квоти представництва в інституціях Єс були 
перерозподілені з урахуванням потенційної участі у них нових членів. 
це розширення Єс можна назвати одним з самих амбітних проектів Єс 
на цей час. Необхідність такого кроку була продиктована бажанням під-
вести риску під роз’єднанням Європи, що тривало з моменту закінчення 
другої світової війни, і міцно прив’язати до заходу країни східної 
Європи. [7].

На сьогодні чинною правовою основою для співробітництва є «угода 
про асоціацію між україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони» метою якої є подальший вступ україни в Єс, 
адже європейська інтеграція є ключовим пріоритетом зовнішньої полі-
тики, що передбачає проведення системних реформ в усіх сферах життя 
відповідно до норм та стандартів Єс. кінцевою метою європейської 
інтеграції є набуття україною членства в Європейському союзі. дане 
об’єднання характеризується наднаціональністю – унікальним явищем 
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в світовій практиці, яке пов’язане з трансформацією політичних систем 
європейських держав внаслідок їх участі у процесі регіональної інтегра-
ції. варто зазначити, що нормативне закріплення терміна «наднаціональ-
ність» було здійснене в договорі про заснування Європейськогооб’єднання 
вугілля й сталі від 1951 р. (ст. 9) , однак у 1967р. дія цієї статті була 
скасована [1, с.41]. На жаль, на даному етапі соціального розвитку немає 
єдиного підходу до його визначенню ні на доктринальному, ні законо-
давчому рівні. це зумовлено такими факторами: відсутністю документа, 
який би розкривав поняття наднаціональності; відсутністю конкретиза-
ції змісту категорії «наднаціональність» у тих документах, де вона рані-
ше вживалася; різними методологічними прийомами, які застосовують 
під час проведення аналізу цього явища [2, с. 92]. з позицій західноєв-
ропейської правової науки наднаціональність є функціональною ознакою 
об’єднання держав, яка характеризується передачею національними 
країнами окремих суверенних прав у певних сферах певному наднаціо-
нальному органові. При цьому такий процес є незворотним і поступово 
стає незалежним від волі окремих держав [3, с.162–170]. схожою є також 
позиція інших західноєвропейських дослідників, які визначають, що 
наднаціональність означає передачу державами-членами частини своїх 
суверенних повноважень міжнародній організації, яка наділяється від-
повідною компетенцією задля реалізації делегованих їй повноважень 
[4,с.4].

у результаті довгої та кропіткої роботи далекоглядних європейських 
політиків і інститутів Єс створювалося інтеграційне об’єднання. воно 
не стало федерацією/конфедерацією, як це замислювалося «батьками-
засновниками» спільного ринку. Принцип поділу влади не застосовуєть-
ся в системі Єс, вона базується на принципі інституційного балансу, що 
гарантує участь практично всіх інститутів в законотворчості. аналіз 
діяльності інститутів союзу вже дає досить повне уявлення про законо-
мірності сучасного європейського політичного розвитку. від одноголос-
ного волевиявлення країн-учасниць залежить те, які саме сфери госпо-
дарської чи іншого роду політики повинні бути передані на наднаціо-
нальний рівень. таким чином конкретна мета, визначена, а потім 
узгоджена і уточнена, стає законом для всіх учасників інтеграції, чим 
забезпечується її реалізація, але, здебільшого, з урахуванням національ-
них особливостей. Наднаціональні інституції Єс, як і наднаціональні 
органи будь-якої іншої міжнародної наднаціональної організації, наді-
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ляються двома видами наднаціональної компетенції: предметною та 
юрисдикційною. Предметна компетенція визначає сфери, які передають-
ся Єс державами для прийняття рішень на наднаціональному рівні. 
юрисдикційна компетенція визначає юридичну силу актів, прийнятих 
інститутами Єс у тих сферах, які становлять їх предметну компетенцію. 
і предметна, і функціональна компетенція є об’єктом правового регулю-
вання установчих договорів Єс [5, с.227].

Характер наднаціональності є особливо вираженим в процесі реалі-
зації членами і Єс комптенеціі. суд Єс та Європарламент є основними 
провідниками наднаціональності і одночасно органами для приведення 
інтеграційних рішень в життя. Потенційні конфлікти між державами 
зазвичай узгоджуються на рівні взаємодії інститутів Єс в результаті за-
стосування складного процедурного механізму. цей механізм постійно 
удосконалюється в зв’язку з необхідністю вирішувати завдання прийнят-
тя до союзу союз нових країн, з поширенням компетенції інтеграційних 
інститутів.

Наднаціональність здатна змінити розстановку сил в світі, так як 
мова йде про консолідацію потужного угруповання країн. Феномен 
наднаціональності обумовлений цілим рядом передумов і динамікою 
самої системи Єс. це, перш за все, політична далекоглядність і воле-
виявлення європейських державних діячів, які дозволяли в ході еконо-
мічної інтеграції створити інститути, які готові до реалізації завдань 
політичного союзу; готовність європейських країн «підкоритися» за-
гальним рішенням; європейці, які засвоїли в результаті багатовікової 
історії і релігійної традиції ідеологію, що сприяє процесу інтеграції. 
Національне право та право Єс застосовуються до одних і тих же осіб, 
які одночасно є громадянами національної держави і Європейського 
союзу. з принципу прямої дії права Єс випливає інший, не менш фун-
даментальний принцип – примат європейського права над національним 
правом дія і пріоритет (примат) права над національним правом країн-
учасниць дозволяє вважати право союзу самостійною правовою сис-
темою. Пріоритет (або примат) права Єс вже не можна розглядати 
тільки як тенденцію, хоча можливість конфліктів між національним 
правосуддям і правосуддям Єс залишається. країни-члени так чи інак-
ше дають зрозуміти, що в кінцевому рахунку суверенітет як і раніше 
належить національним законодавчим органам. тому варто згадати про 
принцип субсидіарності стосовно європейського права, який має на 
увазі таку організацію правового простору, при якій системи національ-
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них правових норм доповнюють загальноєвропейську правову систему.
концепція субсидіарності отримала юридичне закріплення в норматив-
них актах Єс, згідно з якою прийняття рішень в Єс має бути в макси-
мально можливій мірі наближена до громадян. звідси випливає, що Єс, 
навіть при наявності у нього законодавчих та інших повноважень, по-
винен утримуватися від втручання в ті питання суспільного життя, які 
не менш ефективно можуть бути вирішені центральними, регіональни-
ми або муніципальними органами держав-членів. також варто зазна-
чити й принцип пропорційності – один із загальних принципів права 
Європейського співтовариства. у розгорнотому формулюванні він 
звучить так: для досягнення певної мети органи влади не можуть на-
кладати на громадян зобов’язання, які перевищують установлені межі 
необхідності, що випливають з публічного інтересу. Принцип пропо-
рційності є універсальним і незмінним гарантом захисту основних прав 
і свобод людини за допомогою збалансованого обмеження прав і свобод 
та забезпечення гармонії в суспільстві. тому наднаціональність не 
можна вважати альтернативою суверенітетові, а повноваження надна-
ціональних органів – такими, що поширюють свою дію на внутрішні 
відносини в державах – членах Єс. саме суверенні держави на основі 
міжнародного співробітництва визначають межі наднаціональності та 
функції наднаціональних інститутів Єс у випадках, коли це необхідно 
для досягнення національних інтересів у тій чи іншій галузі співробіт-
ництва суверенних держав [5] . основними вимірами наднаціональнос-
ті в діяльності інститутів Єс можна вважати:

– порядок денний (проблеми політичного характеру ставляться й об-
говорюються в процесі роботи інститутів Єс, що й визначає розвиток 
союзу) ;

– характер процедури вироблення рішень (зокрема, процедура голо-
сування кваліфікованою більшістю) , що має принципове значення для 
розуміння сутності процесів, які відбуваються в Єс;

– законодавчі й судові дії, які втілюють у життя ухвалені рішення 
(право Єс і діяльність суду Єс підсилюють наднаціональний характер 
Єс) [2, с. 99]. створення відповідно до основоположних договорів, ор-
ганів Єс: Європейської комісії, Європейського суду і Європейського 
парламенту, є інституційними носіями наднаціональності в Єс, що ста-
новить виняткову важливість для формування правового простору зі 
складним процедурним механізмом розробки, прийняття і проведення 
в життя наднаціональних рішень.
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удосконалення наднаціонального феномену відбувається шляхом 
перегляду основоположних договорів договірно-правова основа інтеграції, 
забезпечує наявність у Євросоюзі самостійного регулятивного механізму, 
що в перспективі гарантує його стійкість. реальні успіхи, які супроводжу-
вали процес пошуку Європою своєї політичної форми як організованого 
співтовариства, що об’єднує культури і національності, взаємно збагачують 
один одного, здатні притягувати нових учасників проекту.
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ГрОМаДЯнСТВО ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

з оголошенням україною прогресивним курсом на євроінтеграцію 
виникла додаткова потреба у дослідженні правого інституту громадянства 
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Єс. Проблемам громадянства Європейського союзу були висвітленні 
в роботах цілого ряду як сучасних учених, так і правознавців початку 
ХХ ст., серед яких, м. і. суржинський, с. а. Янковський та інші.

громадянство Європейського союзу визнається вченими як феномен. 
Хоча Єс за своєю характеристикою має багато політичних ознак, він не 
є державою, але немає жодної іншої міжнародної організації, яка має 
власних громадян. саме через це в науці і постає питання про розуміння 
терміну «громадянство Єс», природу цього феномена і як співвідносить-
ся із громадянством держави й держави-члена цієї міжнародної органі-
зації. також, виникає питання як співвідноситься громадянства Єс 
з громадянством держав-членів.

Щоб детальніше дослідити таке явище як громадянство Єс слід 
звернути увагу на історію закріплення в нормативних документах цього 
правового інституту. Перша спроба створити громадянство Європейського 
союзу було включено до ст. 3 проекту договору про Європейському 
союзі, прийнятої Європейським парламентом 14 лютого 1984 р. («проект 
спінеллі») , хоча цей проект не був прийнятий державами-членами. 
Перша вдала спроба закріпити зазначене поняття на міжнародному рів-
ні відбулася із підписанням маастрихтського договору у 1992 р. з метою 
захисту прав та інтересів громадян держав-учасниць Єс. [3] в договорі 
зазначалось, що саме цим актом впроваджується інститут громадянство 
Єс і кожний громадянин держави-члена Єс автоматично становився 
громадянином Єс.

в амстердамському договорі 1997 р. також приділяється увага 
цьому інституту, а конкретизується правова природа громадянства 
Євросоюзу шляхом внесення уточнення про те, що воно доповнює на-
ціональне, є субсидіарним, але не змінює і не скасовує його. але осо-
бливих змін цей інститут не зазнав і тільки доповнив положення по-
переднього міжнародного договору. так само і Ніццький договір, не 
зробив великий внесок і не вніс будь-які істотні зміни у зміст інститу-
ту громадянства Єс.

Що стосується визначення поняття громадянства Єс серед, то серед 
дослідників немає єдиної думки. існує декілька визначень поняття 
«громадянство Єс», але найбільш вдалим є думка о. м. гладенко, при-
йнято розуміти правовий зв’язок громадян держав-членів Єс з цією 
організацією, яка знаходить свій прояв у взаємних правах і обов’язках, 
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встановлених маастрихтським договором – договором про створення 
Європейського союзу, підписаним 7 листопада 1992 р. [4]. Поряд з цим 
існує класична теорія громадянства, яка розуміє в якості сутності цьо-
го юридичного інституту стійкий правовий зв’язок між певною люди-
ною та певною державою, що виражається у взаємних правах 
і обов’язках [3] з аналізу зазначеної теорії слід визначити, що грома-
дянство Європейського союзу це не зовсім громадянство в його зви-
чайному розумінні. також, має сенс відзначити договір про Європейське 
співтовариство. в зазначеному вище міжнародному договорі в статті 
17, а саме в частині другій зазначається, що :  «кожен, хто має грома-
дянство однієї з держав-членів, є громадянином союзу. громадянство 
союзу є додатковим до національного громадянства, не заступаючи 
його. громадяни союзу мають права й обов’язки, що їх надає цей 
договір [1]. в ст. 8 договору про Європейський союз зазначено, що 
«кожний громадянин держави-члена є громадянином союзу». згідно 
з цим громадяни наділені таким правами: 

а) право вільно пересуватися і проживати на території держав-членів;
б) право обирати і бути обраними на виборах до Європейського пар-

ламенту, а також на муніципальних виборах в державі-члені, де вони 
проживають, на тих же умовах, що і громадяни даної держави; 

в) на території третьої країни, де не представлена держава-член, 
громадянами якої вони є – право користуватися захистом з боку дипло-
матичних і консульських установ будь-якої держави-члена на тих же 
умовах, що і громадяни даної держави; 

г) право направляти петиції до Європейського парламенту, подавати 
скарги Європейського омбудсмена, а також право звертатись до інститу-
тів і консультативним органам союзу на будь-якому з мов договорів 
і отримувати відповідь на тій ж самій мові [6; 7].

також, слід зазначити, що в процесі аналізу нормативної бази право-
вого інституту громадянства Єс можна зазначити, що при порівнянні 
європейського громадянства з національним навіть про зближення цих 
понять ще не можна говорити. Європейське громадянство ніби доповнює 
національне, є субсидіарним, але не змінює і не скасовує його. Єс є ква-
зідержавним, а не державним утворенням, тому складно говорити про 
громадянство в прямому його розумінні. для виникнення інституту 
громадянства необхідна сама держава, з якою громадянин буде мати по-
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стійний правовий зв’язок, де він буде членом громадянського суспільства, 
єдиної політичної нації, яка ще повинна сформуватися. можливо, у даній 
ситуації доцільно використовувати термін не «громадянство», а інший – 
наприклад, «належність» до Єс. громадянином союзу є кожна особа, 
що має громадянство держави-члена. міжнародне право встановлює 
саме європейське громадянство, питання його набуття залишаються за 
внутрішньодержавним правом члена Єс.

висновок: отже, підсумовуючи вищезазначене класична теорія гро-
мадянства розуміє в якості сутності цього юридичного інституту стійкий 
правовий зв’язок між певною людиною та певною державою, що вира-
жається у взаємних правах і обов’язках. у зв’язку із зазначеним слід 
визначити, що громадянство Європейського союзу це не зовсім грома-
дянство в його звичайному розумінні
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СПІВВІДнОШЕннЯ ПраВа ЄС Та 
наЦІОнаЛЬнОГО ПраВа ДЕрЖаВ-УЧаСнИкІВ 

В кОнТЕкСТІ ЗаБЕЗПЕЧЕннЯ ЦІЛІСнОСТІ  
їХ СУВЕрЕнІТЕТУ

загальновідомою є взаємозалежність обсягів прав та обов’язків, яка 
закріплена, зокрема, в фундаментальних міжнародних документах [1]. тож 
цілком логічним та виправданим слід вважати твердження, відповідно до 
якого розширення прав тягне за собою розширення обов’язків. і прикладів 
такої взаємозалежності в оточуючому нас середовищі можна знайти безліч.

сучасні глобалізаційні процеси надають національним державам як 
певні переваги, які ззовні найчастіше виражаються в економічному та по-
літичному вимірах, так і потенційні недоліки, які можуть нести загрози 
національним інтересам держав, зокрема, звуження національного сувере-
нітету держав-учасників наднаціональних утворень. але, зважаючи на ви-
щевикладене, ми б не хотіли в рамках даного дослідження стверджувати, 
що інтеграція держави в певне наднаціональне утворення, завжди означає 
потенційну загрозу національним інтересам та безпеці цієї держави.

так, метою даного дослідження є визначення співвідношення наці-
онального права держав-учасників Європейського союзу (далі-Єс) та 
права Єс, як такого, в аспекті впливу на національний суверенітет. 
з огляду на поставлену мету, головними завданнями слід вважати: 
1) з’ясування сутнісного змісту права Єс; 2) спробу визначити рівень 
співвідношення права Єс та національного права держав-членів.

допомогти зрозуміти сутнісний зміст того чи іншого явища в юри-
дичній площині є завданням будь-якого судового рішення. це включає, 
як розуміння писаних норм, так і неписаних. більш того, в нашому ви-
падку необхідно зрозуміти саму суть юридичної матерії Єс. 

відповідно до умов лісабонського договору 2007 року, Європейський 
суд справедливості (далі-суд Єс) має повноваження щодо тлумачення 
права Єс (interpretation of Union law) , відповідно до засновницьких 
договорів [2]. із чого можна зробити висновок, що такі повноваження 
суд Єс мав із самого моменту створення відповідно до Паризького до-
говору 1951 року. 
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так, в рішенні Flaminio Costa vs. E. N. E. L. від 15 липня 1964 року 
суд Єс постановив: ’утворюючи співтовариство на невизначений строк, 
що матиме свої  власні інституції ,  власні унікальні риси, 
правосуб’єктність (внутрішню та зовнішню) , реальну владу, що на-
бується шляхом обмеження суверенітету або передачі влади від держав 
до співтовариства [Єс], держави-учасники обмежили свої суверенні 
права, що має наслідком створення законодавчої бази, яка має 
зобов’язуючий характер як стосовно їх громадян, так і них самих’ [3]. 
крім того, раніше суд Єс в рішенні NV Algemene Transport- en Expeditie 
Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue Administration 
від 5 лютого 1963 року зазначав, що ’…спільнота встановлює новий 
правовий порядок міжнародного права, згідно з яким держави обмеж-
или свої суверенні права…’[4]. отже, доречним буде підкреслити, що 
насправді існує принцип прямої дії права Єс, який виражається у тому, 
що правові норми, закріплені в нормативно-правових актах спільноти, 
регулюють суспільні відносини безпосередньо в країнах-учасниках, 
без ратифікації останніми [5]. крім того, основною рисою принципу 
прямої дії є те, що дія права Єс охоплює правові відносини не тільки 
по моделі Єс – держава-учасник, а й Єс – громадяни держав-учасників, 
і держави-учасники – громадяни [6]. 

слід констатувати, що натепер, враховуючи тенденції розвитку еко-
номіки, політичні вектори взаємодії, соціальне напруження, національні 
уряди не здатні, в рамках класичного розуміння державного сувереніте-
ту, самостійно ефективно забезпечувати інтереси держави і суспільства. 
тож уряди постійно вимушені стояти перед дилемою: ефективне управ-
ління або абсолютний суверенітет. безумовно, враховуючи принципи 
побудови відносин Єс зі державами-учасниками (зокрема субсидіарнос-
ті та пропорційності) [2], варіант передачі частини державного сувере-
нітету не видається таким негативним явищем. держава отримує пропо-
рційно відданій частині суверенітету низку прав (своєрідне право ви-
моги) та механізмів їх захисту, зокрема в судовому порядку.

таким чином, маємо констатувати, що суд Єс вкладає в сутнісний 
зміст права Єс наднаціональну компоненту, і вводить принцип обмежен-
ня суверенітету держави-учасника на користь наднаціонального 
об’єднання. таке розуміння випливає із аналізу низки рішень суду Єс. 
На даний момент розвитку європейського суспільства, своєрідний ’обмін’ 
суверенітетом з одного боку та правом вимоги – з іншого, не можна 
вважати таким, що атакує національні конституційні традиції держава-
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учасників, зокрема в частині цілісності їх суверенітету. їх суверенітет 
фактично не обмежується, а делегується наднаціональній структурі, яка 
отримує разом із частиною суверенітету значний обсяг відповідальнос-
ті перед державою-учасником, чим ілюструється дія принципів субсиді-
арності та пропорційності [7].
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Шевела В. О.1
ОкрЕМІ аСПЕкТИ ЗаСТОСУВаннЯ 
ДИПЛОМаТИЧнОГО ПрОТОкОЛУ 
У МІЖнарОДнО-ПраВОВІЙ СфЕрІ

На сьогодні важко уявити, що зустрічі на міжнародній арені можуть 
відбуватися хаотично, без детального регламентування буквально кожної 
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дії їх учасників. так, дипломатичний протокол виступає деякою мірою 
інструментом сучасної дипломатії, за допомогою якого і відбуваються 
міжнародні контакти між офіційними особами держав та міжнародних 
організацій. актуальність дослідження прикладних аспектів диплома-
тичного протоколу полягає у тому, що існує численна кількість неписаних 
правил поряд із нормативно визначеними, і від дотримання того чи ін-
шого звичаю, манери спілкування залежить репутація та привабливість 
держави.

автори праці під назвою «дипломатична церемонія і протокол: прин-
ципи, процедура, практика» дж. вуд підкреслює, що «в цілому прото-
кол – це сукупність правил поведінки урядів та їх представників з офі-
ційних та неофіційних приводів» [1, c. 18]. багато з дослідників різних 
аспектів теоретичного та практичного застосування явища дипломатич-
ного протоколу підкреслюють, що найбільшою складністю є певна не-
визначеність правильності дій в тій чи іншій ситуації. іншими словами, 
не зовсім зрозумілим видається місцезнаходження риски, де закінчуєть-
ся просто міжнародна ввічливість і починаються юридичні зобов’язання 
суб’єкта міжнародного права з дотримання конкретно визначених між-
народно-правових норм [2]. крім того, не варто забувати про те, що навіть 
якась проста недоречна дія, яка не є юридично обов’язковою для жодної 
із сторін, може спричинити несприятливі наслідки для авторитету дер-
жави. так, наприклад, за часів президентства б. обами, під час офіцій-
ного візиту делегації сШа до саудівської аравії, дружина Президента, 
мішель обама, при зустрічі із королем саудівської аравії, потиснула 
йому руку. При цьому нормами ісламу суворо забороняється чоловікам 
торкатися сторонніх жінок. але дружина Президента сШа не обмежила-
ся королем, і потиснула руки також присутнім на зустрічі принцам та 
іншим державним чиновникам. в 2009 році, перебуваючи із офіційним 
візитом у великобританії, мішель обама порушила один з найважливі-
ших протокольних законів великобританії – заборону торкатися монар-
шої особи – і дозволила собі обійняти королеву Єлизавету іі [3].

досить доречну оцінку необхідності дотримання правил диплома-
тичного протоколу в міжнародному спілкуванні французький дипломат 
жюль камбон: «Правила протоколу здаються зараз дещо старомодними. 
Якщо знайдуться ще люди, що ставляться до них з благоговінням, то 
є також люди, які їх висміюють. і ті, й інші не праві. така властивість 
звичаїв: критикуючи їх, необхідно слідувати. Не роботи цього так само 
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нерозумно, як не знімати <…> взуття при вході в мечеть. в сутності не 
все так вже й безглуздо в цих урочистих дрібницях. іноземні диплома-
тичні агенти представляють дещо вище за них самих. Почесті, спрямо-
вані до них, насправді адресовані державі, яку вони представляють» [4, 
c. 84]. 

в україні різні аспекти дипломатичного протоколу регулюється 
Положенням «Про державний Протокол та церемоніал україни», за-
твердженим указом Президента україни від 22.08.2002 № 746/2002 [5], 
що значно спрощує додержання загальноприйнятих міжнародних норм, 
правил, традицій організації офіційних заходів. Набагато складнішим 
є дотримання неписаних норм і правил, тонке відчуття настрою важливих 
візаві.

таким чином, можемо дійти висновку, що на сьогодні дискусія на-
вколо прикладного застосування правил дипломатичного протоколу 
є актуальною та важливою. Поряд із існуючими нормативно закріплени-
ми алгоритмами поведінки офіційних осіб під час здійснення ними 
своїх функцій, наявна безліч неписаних норм поведінки, прийнятих 
в різних суспільствах та культурах. від особи, що виконує конкретні 
дипломатичні функції, вимагається не тільки слідування прописаному 
порядку дій, а й відчуття ситуації, знання релігійних, культурних осо-
бливостей суспільств, з якими доведеться співпрацювати. маємо конста-
тувати, на сьогодні, не зважаючи на помітну демократизацію глобально-
го суспільства в цілому, стирання культурних відмінностей, уніфікацію 
правил поведінки на офіційному рівні, вимоги дипломатичного прото-
колу, що сформувалися за останні декілька століть, не втрачають зна-
чення в міжнародних зносинах.
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Шевченко Ю. А.1

ОкрЕМІ ПИТаннЯ ЮрИСДИкЦІї Та СУБ’ЄкТІВ 
ПраВа на ЗВЕрнЕннЯ ДО СУДУ 

СПраВЕДЛИВОСТІ ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ 

На сьогоднішній день суд Європейського союзу (далі – суд Єс, суд 
справедливості Єс) являється дуже визначальною установою у системі 
правосуддя в Єс. дана інстанція, будучи унікальним судовим органом 
у всьому світі, суттєво впливає на прийняття рішень органами управлін-
ня як наднаціонального, так і національного рівня. саме ця судова уста-
нова визначає основні доктрини права Єс, установлює його обсяг та 
зміст таким чином, щоб дотримуватись напрямку розвитку Єс та євро-
пейських держав. 

Щодо нормативного підґрунтя, яке забезпечує діяльність суду спра-
ведливості Єс, то слід наголосити на тому, що на сьогоднішній день він 
функціонує на підставі положень договору про функціонування 
Європейського союзу 1957 року (далі – дФЄс) [1], договору про 
Європейський союз 1992 року [2]. окрім цього необхідно згадати й про 
лісабонський договір 2007 року [3], який за своїм змістом вніс значні 
зміни в засновницькі договори Єс, які визначають статус суду, таким 
чином посиливши його роль та значущість як учасника європейського 
врядування. 

слід звернути увагу на те, що значна вагомість суду справедливості 
Єс обумовлена не просто нормативним підґрунтям, адже якщо деталь-
ніше звернути увагу на деякі фактори компетенції суду, то можна зрозу-
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міти, чому ця установа займає центральне місце у системі правозасто-
сування і навіть нормотворення. відтак, переглядаючи положення дФЄс 
можна прийти до висновку, що у своїй діяльності суд Єс виконує функ-
ції міжнародного, конституційного, частково адміністративного та ци-
вільного суду. 

Як міжнародний суд, вказана установа вирішує суперечки між дер-
жавами-членами, що стосуються об’єкта установчого договору (ст. 273 
дФЄс) [1, с. 137], а також між державами-членами, до яких можна за-
стосувати штрафні санкції, та інститутами Єс чи між останніми. суд Єс 
може вирішувати суперечки, пов’язані з незаконною бездіяльністю (від-
сутністю проекту постанови або ухваленого акту) Європарламенту, 
Європейської ради, ради, комісії чи Європейського центрального банку 
(ст. 265 дФЄс) [1, с. 135]. з позовом щодо бездіяльності можуть зверта-
тися до суду Єс держави-члени чи інститути Єс. за таких умов немож-
ливо не помітити, що суд Єс має дуже широку сферу компетенції, яку 
не має жодна міжнародна судова установа, оскільки як можна помітити, 
суд справедливості регулює правовідносини як між державами-членами, 
які є наднаціональними, так і між інститутами Єс, що свідчить про його 
так би мовити «державність».

Як конституційний суд, суд Єс розглядає законність законодавчих 
актів, прийнятих спільно Європарламентом і радою, актів ради, комісії 
та Європейського центрального банку, які не належать до рекомендацій 
і висновків, а також актів Європарламенту і Європейської ради, що мають 
правові наслідки для третіх сторін. у випадках задоволення позову суд 
Єс проголошує акт, що оскаржується, нікчемним, або вказує на ті на-
слідки анульованого акту, які залишаються чинними (ст. 264 дФЄс) [1, 
с. 135]. суд Єс також уповноважений робити висновки щодо відповід-
ності міжнародних угод, які укладаються між Єс та однією чи більше 
державами чи міжнародними організаціями (ст. 218.11 дФЄс) [1, с. 120]. 
Якщо передбачувана угода не відповідає положенню договору про за-
снування Єс, то її укладання вимагає внесення змін до установчих до-
говорів. окрім цього, суд Єс уповноважений давати належне тлумачен-
ня установчих договорів та актів органів Єс. між іншим, якщо розгля-
дати суд справедливості Єс виключно як суд конституційної 
юрисдикції, то все одно можна помітити його незвичайну форму утво-
рення і існування. оскільки якщо взяти світову практику здійснення 
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конституційного правосуддя, то пам’ятаємо, що як правило компетенці-
єю до здійснення такого правосуддя наділені конституційні національні 
суди або наприклад як у сполучених Штатах америки – верховний суд. 
у цьому ж випадку, з огляду на наднаціональність самого союзного 
утворення, відповідні риси успадкували його органи, у тому числі суд – 
при здійсненні правосуддя. 

Як адміністративний суд, суд Єс має юрисдикцію в будь-якому спо-
рі між Єс та його службовцями (ст. 270 дФЄс) [1, с. 136], а також у ви-
падках вирішення спорів, що стосуються відшкодування збитків, запо-
діяних інститутами Єс чи його службовцями при виконанні ними своїх 
обов’язків (ст. 340 дФЄс) [1, с. 161]. При цьому варто звернути увагу, 
що суд не тільки може розглядати такі спори та вирішувати їх по суті, 
але й звільняти омбудсмана, члена комісії або рахункової палати.

Як цивільний суд, суд також може надавати висновки стосовно ар-
бітражних застережень, вміщених у контракті, укладеному Єс або від 
його імені (ст. 272 дФЄс) [1, с. 136]. він також розглядає апеляції на 
рішення загального суду (ст. 256.2 дФЄс) [1, с. 131]. 

окремо слід розглянути перелік суб’єктів, які наділені правом звер-
нення до суду, та випадки такого звернення. отже правом звертатися до 
суду Єс наділені держави-члени, інститути Єс та фізичні і юридичні 
особи. згоди обох сторін не потрібно. виняток – між державами-члена-
ми стосовно предмету установчих договорів. 

Найчастіше до суду Єс звертаються інститути союзу – 
Європарламент, рада та комісія на підставі відсутності компетенції, 
порушення суттєвої процедурної вимоги, порушення установчого до-
говору або іншої норми, що стосується його застосування, або зловжи-
вання владою. так само до нього можуть звертатися рахункова палата, 
Європейський центральний банк і комітет регіонів з метою захисту 
своїх прерогатив (ст. 263 дФЄс) [1, с. 134]. 

Фізичні особи і юридичні особи можуть звертатися лише з таких 
причин: 

1) щоб оскаржити законність актів, які мають пряме й безпосереднє 
відношення до таких осіб;

2) щоб оскаржити регламентарні акти, які їх стосуються і які не ви-
магають виконавчих заходів (ст. 263 дФЄс) [1, с. 134]; 

3) щоб відновити справедливість, порушену внаслідок бездіяльнос-
ті інститутів (ст. 265 дФЄс) [1, с. 135]. 
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4) щоб оскаржити акти, прийняті спільно Європарламентом та радою, 
або самою радою, які надають суду необмежену юрисдикцію стосовно 
санкцій, зазначених у таких актах (ст. 261 дФЄс) [1, с. 134]. Наприклад, 
скасувати, збільшити або зменшити суми штрафів та платежів, що на-
кладаються на правопорушника. 

також до суду звертаються національні суди держав-членів, щоб 
розтлумачити акти інститутів Єс, статути органів, положення установчих 
договорів. так національний суд призупиняє справу, чекає на преюдиці-
альне рішення суду Єс і потім виносить остаточне рішення по суті. 

втім, таке звернення є правом судів держав-членів, а не обов’язком, 
і посилаючись на те, що положення актів є чіткими і зрозумілими 
(доктрина act claire) , суди можуть не звертатись до суду Єс із 
роз’ясненнями. 

таким чином, підсумовуючи вищенаведене, можна сказати, що суд 
справедливості Єс є унікальним судовим органом, який поєднує в собі 
всі види юрисдикцій, у тому числі вирішення спорів між окремими 
державами-членами. Поєднуючи у собі роль судового органу міжна-
родного і національного рівнів одночасно, суд Єс набув надзвичайно 
важливого значення для формування правозастосовної практики і при-
йняття управлінських рішень органами держав-членів. ця судова уста-
нова є унікальною також тому, що надає право на звернення державам-
членам, інститутам Єс та фізичним і юридичним особам, тим самим 
прирівнюючи їх у процесуальних можливостях, що також беззаперечно 
є світовим ноу-хау для органів правосуддя і міжнародного права в ці-
лому.
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Шешеня А. Р.1

«ДЕфІЦИТ ДЕМОкраТІї» В ЄВрОПЕЙСЬкОМУ 
СОЮЗІ Та ПраВОВІ ЗаСОБИ ЙОГО ПОДОЛаннЯ

Європейська інтеграція у політичній, економічній та соціальній сфе-
рі згодом обумовила необхідність розширення можливостей участі гро-
мадян в управлінні та прийнятті рішень на рівні Європейського союзу 
(далі – Єс) . Підписання угоди про асоціацію між україною та Єс 
у 2014 році обумовлює актуальність теми даного дослідження на рівні 
української доктрини.

тенденція до поглиблення євроінтеграційних процесів, бажання 
країн-учасниць створити «більш міцний союз» між народами і пов’язаний 
з ним феномен наднаціональності, обертаються для Єс «пасткою дефі-
циту демократії» [1, с.162]. Поняття «дефіцит демократії» було введено 
в науковий обіг та практичний вжиток у 1970-х рр. юристом жоржем 
веделем, який надав загальну характеристику цього явища у доповіді, 
присвяченій необхідності розширення законодавчих повноважень 
Європарламенту, від 25.05.1972 р. Хоча сам термін «дефіцит демократії» 
не вживався, у документі підкреслювалася і обґрунтовувалася важливість 
демократизації співтовариств шляхом залучення громадян до політич-
ного життя через Парламентську асамблею (Європейський парла-
мент) [2, с. 169]. 

На сьогоднішній день в науковій літературі існують два підходи до 
розуміння «дефіциту демократії»: інституціональний та соціокультурний. 
Прихильники першого наголошують, що нестача демократії на рівні Єс 
виникає через слабкі повноваження Європейського Парламенту порів-
няно з радою та Єврокомісією. за соціокультурним підходом вважається, 
що політична система, з інституційної точки зору, може відповідати всім 
формальним стандартам демократії, зберігаючи при цьому дефіцит де-
мократичної легітимності. тобто демократія в Єс не може нормально 
функціонувати за умови відсутності єдиного народу на європейському 
рівні. зрозуміло, що це видається неможливим, але представники цього 
підходу вважають, що є перспективи формування «союзної нації».

1  студентка 5 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава мудрого
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аналіз наукових праць, у яких досліджується проблема «дефіциту 
демократії» Єс дає підстави зробити висновок, що більшість авторів 
підкреслюють, що боротися із цим явищем шляхом лише створення ін-
ститутів, які властиві національним політичним системам, неефективно. 

лісабонський договір 2007 року ввів певні новели, які покликані 
зменшити «демократичний дефіцит». серед них зокрема: розширення 
законодавчих повноважень Європейського Парламенту; залучення на-
ціональних парламентів до роботи Європейського союзу з метою реалі-
зації принципу субсидіарності; гарантування прав людини та громадян-
ських свобод; запровадження унікального інструменту до ухвалення 
рішень громадян Єс – інституту «громадянської ініціативи» (стаття 8b 
вказує, що щонайменше один мільйон громадян, які є громадянами зна-
чної кількості держав-членів, можуть запропонувати Європейській 
комісії в межах її повноважень висунути будь-яку належну пропозицію 
з питань, щодо яких, на їхню думку, слід ухвалити правовий акт союзу 
на виконання договорів) [4].

вважаємо, що лісабонський договір підвищив ефективність роботи 
структур Єс, розширив політичні права громадян союзу, визнавши пра-
во кожного із них на участь у демократичному житті союзу, однак по-
вністю не вирішив проблему «дефіциту демократії». 

ми погоджуємося із вінниковою Н. а., що можна визначити декіль-
ка шляхів легітимації формування і прийняття рішень в Єс з урахуван-
ням, того, що участь громадян у цьому процесі може бути прямою і опо-
середкованою: 

• легітимація у форматі Єс – держави-члени (участь громадян опо-
середкована національними урядами) ;

• легітимація через представництво в Європейському Парламенті 
(участь громадян опосередкована діяльністю євродепутатів) ;

• легітимація через національний референдум (прямий вплив гро-
мадян на прийняття загальноєвропейських рішень) ;

• легітимація через прямий контакт із Євроінституціями (участь 
громадян у самітах громадян Єс) ;

• легітимація за принципом субсидіарності (представництво інтер-
есів місцевих і регіональних громад на рівні Єс) [5].

На нашу думку, рівень легітимності Єс і довіри до нього є недостат-
нім. саме тому подолання «дефіциту демократії» є можливим лише у разі 
розвитку та оптимізації взаємодії принципів федералізму та демократич-
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ності. ключем до проблеми демократії Єс є, на нашу думку, визначення 
того, чи є Європейський союз міждержавною організацією суверенних 
держав чи в повній мірі федеральною європейською державою.

отже, наразі важливим є розвиток інститутів Єс та максимальне 
наближення як процесу їх формування, так і принципів їх діяльності до 
усталених поглядів на демократію (максимальне залучення національних 
парламентів та громадян до обговорення певних питань та участі в при-
йнятті рішень; легітимація через представництво) . важливим моментом 
під час вирішення цієї проблеми буде також поведінка громадянського 
суспільства в загальноєвропейському масштабі і здатність широких 
суспільних верств запропонувати власне бачення та конкретний механізм 
реформування Єс.
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Шигапова Е. І.1

ЩОДО ДЕЯкИХ аСПЕкТІВ фУнкЦІОнУВаннЯ 
ЄВрОПЕЙСЬкОї ГрОМаДЯнСЬкОї ІнІЦІаТИВИ 

запозичення політичного та нормотворчого досвіду є дієвим інстру-
ментом для держав, яким не вистачає власних правових традицій. 
Поєднання євроінтеграційного напрямку та вже існуючих правових ін-
ститутів є вдалим базисом для спроб запровадження нових демократич-
них тенденцій.

саме такою тенденцію є запровадження інституту міжнаціональної 
ініціативи в Європейському союзі (далі – Єс) . Якщо народна законодав-
ча ініціатива не є новою формою народовладдя, а передбачається у ба-
гатьої країнах Європи, то громадянська законодавча ініціатива (далі – 
громадська законодавча ініціатива; ініціатива, Європейська громадянська 
ініціатива) , яка за своєю суттю, до того ж, міжнаціональна, є унікальним 
та новим інститутом для західної демократичної традиції.

однак, попри свою унікальність та очевидні переваги, є справедли-
вим твердження про ризики та недоліки такого інституту. 

у зв’язку із неодназною оцінкою та недостатнім досвідом застосу-
вання, є актуальним аналіз громадської законодавчої ініціативи в Єс для 
більш повного розуміння природи цього інституту, механізмів та обме-
жень під час процедури подачі ініціативи та запозичення деяких елемен-
тів для більш доступної реалізації народом україни свого суверенітету.

згідно зі ст. 11(4) договору про Європейський союз (дЄс) 
щонайменше один мільйон громадян, що є громадянами значної кіль-
кості держав-членів, можуть запропонувати Європейській комісії 
в межах її повноважень висунути будь-яку належну пропозицію з пи-
тань, щодо яких, на їхню думку, треба ухвалити правовий акт союзу 
на виконання договорів. Процедури та умови, необхідні для такої 
пропозиції громадян, визначаються Європейським Парламентом 
і радою, які діють за допомогою постанов згідно зі звичайною законо-
давчою процедурою [1].

Першою постановою, яка регламентувала процедуру реалізації іні-
ціативи є постанова, ухвалена Європейським Парламентом та радою Єс 

1  студентка 1 курсу магістратури міжнародно-правового факультету Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава мудрого
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16.02.2011 № 211/2011 [2]. Надалі, зазначеними уповноваженими орга-
нами ухвалювалися постанови стосовно деяких технічних аспектів дії 
інституту, а також були введені деякі спрощення процедури. 

так, постановою Європейського парламенту та ради Єс від 17.04.2019 
№ 2019/788 з січня 2020 року було запроваджено низку процедурних змін. 
зокрема, передбачено гнучкий старт збирання підписів з можливістю 
його відстрочки до шести місяців, за згодою країн-учасниць вік підпи-
сантів може бути знижений до 16 років тощо [3].

зважаючи на об’єктивно вдале та прогресивне правове регулювання 
Європейської громадянської ініціативи, доречно навести переваги інсти-
туту. так, законодавча ініціатива вперше є міжнаціональною. баланс між 
інтересами Єс, держав-учасниць та громадян Єс стає більш врівнова-
женим. 

більше того, поріг який треба подолати для просування ініціативи 
є значно нищим, аніж на національних рівнях – всього лише один 
мільйон підписів, що становить приблизно 0,2 % від кількості грома-
дян Єс [3].

модерація у питаннях розвитку та нормотворення стає більш до-
ступною та зазнає якісних перетворень. Як зазначається, зокрема, на 
офіційному сайті для подачі ініціативи, такий інститут покликаний ви-
кликати дискусії, бути новим засобом зв’язку між громадянами Єс та 
інституціями Єс [4].

разом з тим, справедливим буде окреслити суб’єктивний погляд на 
недоліки інституту. так, остаточне рішення щодо прийняття громадян-
ської законодавчої ініціативи залишається за Європейською комісією. 
Наведе означає, що навіть за умови набрання необхідної кількості під-
писів та відповідності усім вимогам процедури, ініціатива може бути 
відхилена.

окрім того, за Європейською комісією залишається право редагуван-
ня, внесення змін до тексту ініціативи, хоча із обов’язковою реалізацією 
цілей такої ініціативи. тобто запропоновані засоби досягнення цілей 
ініціативи можуть бути змінені тією мірою, яку Європейська комісія 
вважатиме за необхідне, однак, яка, можливо, не передбачалася заявни-
ками та підписантами[3]. 

до того ж, вимога щодо представництва семи країн заявниками 
ініативи, з одного боку, сприяє представництву та волевиявленню більш 
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широкого кола держав-членів, з іншого – ускладнює старт процедури 
[4]. має право на існування думка, що подача ініціативи не обов’язково 
може виходити з імперативно встановленої кількості держав-учасниць, 
оскільки наступний етап набрання підписів забезпечує необхідне пред-
ставництво.

таким чином, Європейська громадянська ініціатива є прогресивним 
інструментов та гарантією для громадян Єс [5]. україна може запозичи-
ти технічні аспекти реалізації цього інституту для більшої ефективності 
подання петицій. а також, такий міжнаціональний механізм є ще одним 
вдалим прикладом для запровадження народної законодавчої ініціативи 
в україні.

Незважаючи на зазначені недоліки, Європейська громадянська ініці-
атива є тим необхідним рупором, який сприятиме вирішенню глобальних 
проблем у середині європейської спільноти та укріпленню ефективнос-
ті співпраці «трикутника влади» Єс.
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Штромаєр А. Д.1

ЗаХИСТ ПраВ ЛЮДИнИ  
В ЄВрОПЕЙСЬкОМУ СОЮЗІ

Не можна не погодитись з тим, що права людини є пріоритетом для 
будь-якої демократичної держави світу. у процесі поглиблення європей-
ської інтеграції розширювалось коло делегованих повноважень, це необ-
хідно для того щоб, інтеграція могла розвиватися, а інтеграційні інсти-
тути в рамках установчих договорів були ефективними. в результаті 
розширення їх функцій інститути Єс стали приймати законодавчі акти, 
так названі, акти вторинного права. у зв’язку з цим для громадян членів-
держав Єс виникла потреба у правовому захисті від порушень їх прав 
з боку інститутів Європейського союзу [2].

Необхідно зазначити, що установчі договори Європейського співтова-
риства не гарантували дотримання прав та основних свобод людини 
у правовій системі Європейського союзу (далі – Єс) . а вже в Єдиному 
європейському акті (далі – акт) вперше було зроблено посилання на прин-
цип захисту прав людини. у третьому абзаці преамбули акта зазначаєть-
ся, що держави – члени Єс «сповнені рішучості сприяти спільними зу-
силлями розвиткові демократії, що спирається на основні права, визнані 
конституціями і законами держав-членів, конвенцією про захист прав 
людини і основних свобод і Європейською соціальною хартією» [4].

тим часом маастрихтський договір доповнив положення Єдиного 
європейського акта в частині визнання принципу захисту прав людини 
і чітко закріпив цей принцип. з цього випливає, що Європейський союз 
поважає основні права, гарантовані ЄкПл і, «оскільки вони випливають 
із конституційних традицій держав-членів, визнає їх в якості загальних 
принципів права співтовариства» [1]. слід відзначити, що аргументи, 
використані судом у справах Hauer і Rutili, були враховані, і спеціально 
відображені в змісті цієї статті. таким чином, захист основних прав 
і свобод відіграв важливу роль у подальшому розвитку Європейського 
союзу [6]. 

у процесі регулювання дотримання прав і свобод людини особливе 
значення має проголошення Хартії основних прав Європейського союзу 
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та наступні висновки саміту Європейської ради в кельні. Не можна не 
відзначити, що новий перелік основних прав людини має важливе зна-
чення для правової системи Єс. вказаний перелік прав змінювався 
після ухвалення декларації 1989 р. і став частиною первинного права 
Єс із набуттям чинності лісабонським договором[3]. 

також потрібно наголосити на тому, що у 1997 р. амстердамський 
договір приніс нововведення в галузі захисту основних прав і свобод на 
рівні Європейського союзу. таким чином, договір дозволяє суду засто-
совувати до всіх актів інститутів Єс мінімальні стандарти, пов’язані із 
захистом прав людини, оскільки вони випливають зі спільної конститу-
ційної традиції держав-членів та міжнародного права прав людини.

тривалий час захист прав людини, які були порушені внаслідок при-
йняття актів співтовариства, здійснювався судом Єс на підставі ст. 220 
договору Єес [7]. однак проти такої практики виступили верховні суди 
ФрН та італії: вони відмовилися визнати принципи верховенства права 
Єс і його прямої дії, оскільки згідно з установчими договорами інститу-
ти Єс не пов’язані обов’язком дотримуватися основних прав і свобод 
людини. зазначимо, що рушійною силою стала саме практика розширен-
ня компетенції суду Єс у сфері захисту прав людини, її було продовже-
но і в наступні десятиліття. так, суд Єс переглянув раніше висловлену 
власну позицію щодо відсутності у нього права розглядати справи про 
дотримання прав людини державою-членом, якщо дане питання не 
пов’язане з дотриманням державою-членом зобов’язань згідно з уста-
новчим договором, визнавши за собою право розглядати справи, які 
пов’язані з дотриманням державами-членами основних прав і свобод, 
закріплених конвенцією, якщо вони мають тісний зв’язок з правами 
економічного характеру, гарантованими установчими договорами. 

На сучасному етапі розвитку інтеграційних процесів суд Єс захищає, 
по-перше, «функціональні» права, які випливають зі змісту установчих 
договорів і їх специфіка полягає в тому, що вони захищаються тоді, коли 
союз має конкретну компетенцію в даному питанні; по-друге, основні 
права громадян союзу, що передбачені маастрихтським договором, 
по-третє, основні права і свободи людини, так званого «четвертого по-
коління» [5].

загалом, можна виокремити судові та позасудові способи захисту. 
захист у судовому порядку прав особи від порушень з боку інституцій 
Єс належить до юрисдикції суду Єс [1]. до позасудових інститутів, що 
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забезпечують захист прав особи, можна віднести такі органи: омбудсмен 
Європейського союзу, агентство основних прав Європейського союзу 
та органи Єс (комісія Єс та рада Єс) . слід наголосити, що функції цих 
органів у галузі прав особи належать до захисту прав особи від порушень 
з боку органів Європейського союзу, а не країн-учасниць Єс.

Підводячи підсумок можна зазначити, що більш ніж півстоліття тому 
принцип захисту прав людини в рамках правопорядку Єс було важко 
реалізувати. Поступово соціально-політичні зміни призвели до утвер-
дження принципу захисту прав людини та основних свобод в якості 
принципів права співтовариства, аж до утвердження в Європейському 
союзі цінностей, спільних для всіх держав-членів. Європейський союз 
та його держави-члени, на мою думку, поважать права людини в про-
цесі реалізації положень Acquis, а також судової практики суду Єс та 
ЄсПл. 
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