
Действующий ':/го.'1овныi1 кодекс Украины илiсст две ста

ТЫ!. направленные на ·шщнту ~~ охрану свободы всроисповсданнн 

Одна IП ни .\ устанавпиваст, ответственность ·ш воспрепятствование 

совершению рслигиознь1х обрядов. поско.1ъю они не нарушают об

щественного порядка и не сопровождаются посяrатс.1ьство .\ ! на пра

ва rpanqaн (ст. 1.39). Вторая признает преступньш посягательство 
на здоровье граждан ·под предпоrо!\1 исполнения рс.1 иrио·шых обря

дов (ст. 209). Как известно: однш1 и·~ критериев оценки нсобходюю-

- сти наличия любой нор~1ы в качестве уго_гювно-правовой является 
судебная nрактика. которой же по ст. 13 9 У головного козекса в У к

раине нет. Это свидетельствуст о ТО?.!. что _ '\аконозатс:lЬ оценивает 

общественную опасность воспрепятствования совершению рс.1иrи-· 

озных обрядов. поскольку они не нарушают общественного .порядка 

и не сопровождаются посягатспьством на права граждан . ·шачитсль

но выше. че:\I того требует совреi\Iенная социа.1ьная реальность. В 

этой связи данный состав нз рюряда прсступ,1сниii цслссообрюно 

персвести в разряд ад~шнистр;нивных проступков. 

Думается. что выска3анные nре.1:1ожсния бу.J}т способство

вать со ·1данию надлежащих ус.1овий для реа.1юащш права граждан 

на свобо-1} вероисповедания . 
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ООН 1 НЕ).:РЯДОВI ОРГ AHBAЦIL: 
flЕРЕГЛЯД IVIEXAHIЗMY СШВРОБПНИЦТВА 

Одюш ·1 поюнникiв дс\юкраппацii' \Ii·п.;народннх в'iдноснн r 
ШИрОКС СmВрОбiтНИЦТВО ~!i:-куря.:ЮВНХ Органi·)ацii\. \' ПС~Ш}' ЧСрГ\ 

ООН. ·1 рi·ш1ши нсурязовнщt органi :1ацiюш (НУО) Наприюа.1. :' 
груднi i tJ95 р. консус-тьтативним статусо~1 в ЕКОСОР кор!tСТ\'В<1.'11ЮI 
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І ()()1-: НУО (7. с 12) Міжнародно-правові засади подібю1х юає~ю

відносин бу,1и ·sак.1адені ще при створенні ООН (б). Відповідно до 

ст. 7 і Статуту ООН ЕКОСОР уповноваffі.·ується провадИП! належні 
·1аходи для консультації ·s неурядовими організаціями. ·шінтересова

ними в питаннях. що належать до її компетенції. Д.1я реалізації 

ст. 7 І Статуту ООН в ра~tках ЕКОСОР було створено Ко~1ітет ·3 

НУО і прийнято ре·юлюцію 288 В (Х) ··заходи по консультаціях ,з 

НУО' .. яка визначила конкретний l\Іеханізм співробітництва ООН ~ 
НУО У 1968 р. ця ре:юлюція бупа переглянута й отрима:ш назву ре-

золюці ї 1296 (XLIV) (3. 1968 р). L 
Глобальні ·шіни кінця 80-х - початку 90-х років. значна ак-

1·ивізація НУО на всіх рівнях і в усіх га.'І}ЗЯХ міжнародного співро

бітництва ПрИМУСИЛИ ООН ЗНОВУ ЗВерh}'ТИСЯ ДО перегляду КОНС:)'ЛЬ
ТаТИВНОГО ~Іеханіз~Іу. Починаючи з 1993 р .. у Робочій ~упі відкри
того скла;_()· ве!шся , ІІІі)h:·рядові переговори по вдосконаленню взає

~Іовідносин ООН з НУО. що знайшло відбиття в . декількох резо.'!Ю

ціях ( 1993 /21-k 1993/80. 1994/28. 1995/304) та інших .J.OJ,.} ~1ентах 

(Е/1996/58. Ell996/92) ЕКОСОР. В резу.1ьтаті Рада прийняла резо
,,юцію 1996/31 - .. Консу.1ьтативні відносини між ООН і НУО" від 

25 липня 1996 р. (3. 1996 р.). 
Якии же чином сьогодні ООН будує свої відносини ·з НУО? 

Відповідно до п. 20 ч. 2 резолюції J 996/31 угода про кон
су.1ьтаuії )'К'іадається ·3 дво~ш ці.'1Яl'ІШ: д.'1Я отримюшя ООН високо

авторитетної інформації від НУО і для надання НУО ~южливості 
\. 

ВИС:lОВІПИ свої погляди. При цьому під НУО мається на увазі 

"органі3ація. яка не оsаснована будь-якиl\І державним органоl\І чи на 

основі \Ііжурядової угоди'· (п. 12. ч . І) 

Згідно ·~ У. І резолюції 19%!31 НУО. яка бажає отримати 

І\ОНСу.1ЬТаТИВНШ! СТатус. ПОВИНШl ·3аЙlШПЙСЯ ПрОО.lе~Іаl\ІИ, ЩО В'\0-

.З,ЯТЬ до компетенщї ЕКОСОР. її цілі і "Jавдання повинні відповідати 
д!ХУ. ціляl\1 і принципаl\І Статуту ООН . вона 3обов ' язується Підтри

\rуватн і пропагувати дія.іІьність ООН Кріl'ІІ того , НУО повинна ко-, 

рнстуватпся стійкою. репутацією у сфері своєї компетенції. бути де

\Юкратичною 3а структурою і процедурою · прийняття рішень. не по
вйнна фінансуватися ~·рядо~І та ін. 

Консультативні відносини l\IOih}TЬ бути встановлені не тіль

кн ·.1 \Ііжнародниl\ІИ. регіонсньними і субрегіональщши НУО. але й ·~ 

національними НУО. При цьоl\ІУ діє принцип .справедлйвого геогра

ф ічно го представництва НУО . ·J окреl'Ішх регіонів ·3еl\Іної кулі Особ

' 111ВУ увагу резолюція ~ 996/1, І '.іверну!l<І на ·заохочування до більш 
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широкої унасті НУО з країн. шо розвиваються. і країн -~ персхідною 

економікою (n. 6. 7 ч. І). 

За обсяго~І наданих прав усі НУО поділяються на три кате-

горії: 

а) НУО. що пов ' язані · з бі:1Ьшістю видів дільності 

ЕКОСОР. роблять суттєвий і nостійниИ внесок у досягнення цілей 

ООН. тісно зв ' язані з економічним і соціальним жиТТЯІІІ населення. 

мають значну чисельність членів, які представляють основні верст
ви суспільства з країн різних регіонів світу. наділяютьсЯ загальним 
консу.ІJЬтативним статусом; 

б) організаціям, що мають вузьку компетенцію і міжнарод

не визнання ті.ТІЬки в деяких галузях діяльнос.:ті ЕКОСОР. надається 

спеціальний консультативний статус: 

в) інші НУО. які не мають . загального чи спеніа:rьного кон

сультативного статусу,- але моm.)ть час від часу робити корисний 

внесок у діяльність ООН. включаються до спеціального списl\:.· 

("Реєстру'' ). Сюди ж ~ю~ть належати також НУО.-~о \Іають І\ОН
сультативні відносини з спеціалізованимИ установами чи оргацами 

ООН. 

Слід відзначнтк що можлива :.~міна класифікаціі НУО. На

nриклад. ре·юлюцією 1995/305 ЕКОСОР переведено 9 НУО ·J i спеці
~ального у ·1агальний консультативнИй статус і 5 НУО - ·1 Реєстру в 

спеціа:1.ьний консулЬтативний статус (3 , 1995 р.). а ре·юлюцією 

1993/329 переведено 2 НУО зі спеціального у зага.rrьний консулта

тявний статус і 8 НУО - 3 Реєстру :-· спеціальний консу.1ьтспивний 
статус (3. 1993 р.). 

Усім категоріям НУО nовІдомляється попередній порядок 
денний ЕКОСОР. її комісій та інших допоміжних органів і спеці

альних комітетів. Однак ті.1ьки НУО з зага.'ІЬНІІ\І консу.'ІЬтативнJш 

статусом мають право запропонувати Комітету -~ НУО включити у 
nорядок денний Ради питання. в яких вони "Іацікавлені. 

НУО '3 загальним і спеціальниr-1 стат:-·со~І вправі прюначати 

своїх представників як спостерігачів для присутності на відкритих _ 

сесіях ЕКОСОР. її комісій та інших допо~Ііжних органі в. Представ

ники НУО. внесені іо Реє~тру . мають право бути присутні11ш ті л ьки 

на засіданнях. що стосуються цитань їх компетенції. 

За рекомендацією Комітету ·3 НУО ЕКОСОР ше:~ ховує на 

засіданнях усні виступи НУО ·1 ·~ага.rrьниІ\І. а ·1а відnовідних \\ІОВ. 1 ·1 

спеuіальюш консультативни~І стат:-·со111. На ·1асіданнях коч і сій та 

інших допо11Ііжних органів \ю~·ть бути зас.1ухані усі три категорі ї 
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НУО. Крі'.І того. НУО вправі подавати письмові заяви щодо роботи 

,ЕКОСОР. а Генеральний секретар ООН. ко!\1ісії та інщі допоміжні 

органи Ради 1\1011\)ТЬ рекомендувати провести компетентним · НУО 

спеціальні 'дослідження, обспідування чи підготувати · документи, що 
інтересують ООН. 

Усі три категорії НУО. як правило, акредиту10ться для уча

сті в міжнародних конференція~ що скликаються ООН, де їм може 

бути надана ~>южливість для висту·иу·. Вони можуть взаємно консуль~ 

туватися з посадовими особами Секретаріату ООН. У свою чергу, 

Генеральний секретар може пропонувати НУО з консу.ГІЬтативним 

статусом терl\Іінове і ефективне поширення необхідних документів, 

досту·п до служб документації для друку ООН, забезпечення доку~ 

ментаl\ІИ на ~ідкритих засіданнях Генеральної АсаІ\Іблеї ООН, про
ведення неофіційних нарад. користування бібліотеками ООН, при-
міщеннями для конференцій тощо. . 

Консультативний статус може б~ти призупинено (чи взагал:і 

його п03бав,'lено) у випадках, коли НУО: а) систематично-діє всупе
реч цілям і принщшам Статуту ООН; б) пов'язана з незаконною 

торгівлею наркотиками чи зброєю, "відмиванням" грошей: в) протя

гом останніх трьох років не зробила ніякого позитивного внеску в 

діяльність ООН. Подібні рішення ЕКОСОР приймає за рекоменда

цією Комітету з НУО .. Так. резолюція 1993/330 Ради позбавила кон
сультативного статусу 8 НУО. Які не подали відповідні 'штеріали. 
про свою діяльність (3. 1993 р.), резолюція 199+/50 призупинила 
консультативний статус однієї з НУО до з' ясування nитання про 

відповідність її діялЬності міжнародни111 нормам у сфері прав люди- . 
ни (3 . 199~ р ). 

НУО. що \ІаЮть консульлпивний статус. \ЮІJ....)ТЬ впливатн 

н:І \Ісха ні ·ш ~1і;.кнародно-правов9 го регулювання Так у процесі ", 
nравотворчості rо.ТJ.овна рол_р НУО полягає: а) у встановленні прога

:'lПН у діючо\І.\ чіжнародно~ІУ праві: б) у розроб.1енні проектів рс·ю- "· . 
.тnоцій і конвенцій: в) у внесенні проепів до відповідних органів 

держав та ~1іжурядових організацій з виІ\Іоrою їх детального ро:~г.тrя.~ 
ду : г) створенні за допо\югою світово-ї громадської думки l\!Ора.rrьно

пол:ітичних і (по можливості) матеріальних умов д.тrя Підписання й 
ратифікації \Ііжнародних договорів: д) доктринальному l:Лу'l\Шченні 

нор~1 ніжнародного права відповідно до ст. 38 Статуту Міжнаро::що
го Суду ООН. 

До основних завдань НУО у процесі право·.щстосування на-

:lежать: t 
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а) громадський контро:lь за виконанюш держава~rи своїх зо

бов· язань; б) інформування світового співтовариства. в першу <І ергу 

ООН, про факти порушення міжнародно-правових зобов ' язань ; 

в) розроблення і внесення пропозицій у відповідні органи держав і 

міжурядових організацій тю подоланню крюових ситуацій: r) ство
рення за допомогою світової громадс:ької д,у~tки морально-nолітич

них і (по можливості) матеріальних умов для найшвидшого прппи

нення міжнародно-Правових порушень: д) використання НУО лк по

середників (арбітрів) в урегулюванні міждержавних супереqок 

(5, С. 17-22). 
Таким чином. порівнюючи резолюцію 1996/31 з раніщ дію

чою- 1296 (ХLІV),слід відзначити, що новий механізм співробіт

ництва ООН -· НУО став більш демократичним. Крім чіткого ви

значенЮІ важпивої ролі НУО (nреамбула) резолюція 1996/31 закрі
пила nринцип справедливого географічного представництва НУО (п. 

5), нада.'lа більшої можливості безпосереднього співробітництва з 

ООН не тільки міжнародним . а й субрегіональним, регіональним і 

навіть національнИl\І НУО (п. 8), конкретизувала порЯдок участі 
НУО у конференціях ООН (п. -+ 1-5-+ ), нагопаснла про необхідність 
підТримки НУО з бок·у Сек-ретаріюу ООН (п. 68-70) та ін . 

Разом . з тИм резолюція 1996/31 передбачи;lа нову ви!'.югу
- сtрок існування НУО на ~Юі\tент звернення за наданням консульта

тивного статусу повинен ск.rrасти не !\Іенше 2-х років (п 61. h). 
У сучасній .'lітературі досі є спір!fИМ питання про міжнаро

дну правосуб'єктність НУО (5 , с . 23-73) Однак усе більша кількість 
авторі~ починає нnзнавати специфічну правосуб ' П."Тність і\ І іжнарод

них НУО, що мають консультативний: статус при міжурядови:-.: орга

нізаціях (1. с. -+7: 7. с . 17). Вик.ттикає інтерес точка ·юру ТМ. Неша

т;ююї. яка відстоює правосуб'єктність міжнароднІ І'>: НУО \ чеж<::-.: 

особ.'lивої міжнародно-правової системи як права ~tіжнародни:-.: ор

ганізацій (2. с. 165-169). На ~Іій погляд. існують усі підстави ви ша
ти міжнародну nравореалізуючу (функціональну) nравосуб' єктність 

НУО в :-.tежах консу.rrьтативного статусу. 

У зв' яз!\.~ з цим c.rtiд з-ауважити. що вітчизняні НУО ще сла

бо викорис:говують можливості для безпосереднього співробітницт: 
ва з ООН та її спеціа,1і1озанимиустановамн. а також регіона.'Іь!пши 

міі!\~·рядовн;о,ш орrанізація111и. Достатньо ·3юначити. що на .1ютий 

1997 р. Рада Євроnи нада:1а консультативного статусу 369 НУО (-і). 
серед . яких неі\tає жодної з України. Мабуть, бі.lЬШ широке 
роз'яснення по.1ожень резолюції ЕКОСОР !996/31 і ана.'юrічних ре-
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волюцiй iнших мiп.·урядових органiзацiй буде сприяти швидкому 

виходу украlнських нуо на свiтовий рiвень. 

Cnuc(ж :timepamypu: 1. Международное nраво.'Отв . ред. Г.В. Иr:натен· 
кб:' - 2-е 11"1'-\. - :-. J.: Вt.~сш . шк . 1995. 2. Нешатаева Т. Н. Влияние межnравительстве н
ных Ор!· а ни~аннй сие-темь• ООН на ра~витие мсждуl-!_ародного nрава : Дне .. . д-ра юрид: 

наук. - i\ 1 .. 1991 . 3. ЭКОСОС. Официальные отчеты: Резолюции и решения. Доn. N2 1. 
4 . Сnисок ~r iЖftародних неурядовюJорrанiзацiй , якi на::tiленi консультативним ста~·
сом при Pa.Ji €Rponи. - К.: Центр iнформацii' та документацii Ради Е:вроrш в Украlнi, 
19,97. 5. Тарасов О.В. 1\lежд\'Наро::~ные неправительственньrе организации в системе 
мирового гражданского сообщества: Дне ... кан:t. юри::t. наук. -Харьков, 1 9Q4·. 6. Уль
янова Н. Н. 1\!еждv·наро::tные ::tемократические организации тр\дящихся и их консуль

тативный статус в ООН: Дне.. канд. юри;:t . наук. - 1\1.-К., 1953 7. Шестаков Д. Ю. 
1\lеждунаро.:що-правовые аспекты ::~еятельности irеправительственных организаций, 
сВ!JЗанны~ .с ООН : Автореф. :~не . ·кап:~ юри:t. наук.- i\1 .. 1997. 

Д.В. Зaдыxaii.rto, канд. юрitд. на_v·к 

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СВОБОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ В УКРАИНЕ 

По различньш оценкаi~I в совреыенном мире насчитывается 

от 700 д2 1000 свободных экономических зон (СЭЗ). Их География 
включает в себя не только растущие, развивающИеся страны - Ма

лайзшо. Китай, )3разилюо и другие, но и развитые ::___ США, Швей

царшо. Великобританто и др. Сама идея свободных экономических 

зон и ее ре~пюация начинает отсчет с XVI в . Примерами могут 

с.rrужить итапьянские ·' порто франко" Ливорно, Генуя, Венеция. Ис

тория Российскоil ю.rперИ:и также не была чужда этой идее. и в дан

ншl -св>пн не лишнс вспомнить, чтu в XIX в . Одесса. Владивосток 11 

Батуш1 также юrс,-ш статус ·'порто фраю<а". Однако сегодня. как 

никогда. идея СО3JЦНИЯ свободных экономических зон популярна во . 

все~! ~шре. хотя .. :щпеко не всегда оnравдывает себя практически . В 

основе неу.::щч лежат и неnоследовательность nолитических реше- · 
ний. и неточные эконо~1и.ческие расчеты . но в конечном итоге - не

адеt:ватность правового регу.1ирования СЭЗ. требуемому балансу 

эконт.шчсских интересов. Не в пос_тiедюою очередь ю".-туальны здесь 
и вопросы бе'3упречности юридической те:-.:ники: ведь субъектами 

правоотношенИй с СЭЗ зачаст~m выстуnают иностранные юридиче-

с.кие .1и ца . t· 

·'традиционно при со·~дании СЭЗ предполагается достижение , 
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